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Tananger Skolekorps ble stiftet
i 1974. Hovedddirigent
i dag er Gwyn Evans.
Tananger
Skolekorps
Korpset har ca. 50 aktive musikanter fordelt på Hovedkorps, Junior korps og
Liker du: musikk, ha det gøy sammen med andre, lære noe du har glede av resten av livet, reise på turer i inn- og
aspirantgruppe.
i korpset
er meget
godt!
ungdom i alder fra 9 til
utland, vise frem det duMiljøet
kan og samtidig
spre glede
til andre, da
er korpsBarn
noe forog
deg!
19 trives godt med hverandre og sammen med våre dyktige instruktører.
Litt kort om oss:
Hos
ossSkolekorps
er det ingen
heller
ingen
og jentelag.
spiller
på
Tananger
fyller 40 reservebenk,
år i 2014. I dag har vi
ca. 50 aktive
og gutte
flinke musikanter
fordelt påAlle
et senior-,
et junior
korps
og
en
aspirantgruppe.
Miljøet
i
korpset
er
meget
godt,
noe
det
høye
medlemstallet
er
et
godt
bevis
på.
Barn
samme lag og alle er like viktige for laget. Vi øver 2 ganger i uken og vi deltar
og ungdom i alder fra 9 til 19 trives godt sammen med sine dyktige instruktører. Hos oss er det ingen reservebenk,
både
i lokale
og
hvor
vi har
mange
resultater
vise
alle er med
på laget
ognasjonale
bidrar med sittmesterskap
instrument. Vi øver
2 ganger
per uke
for å bligode
stadig bedre.
Vi deltaråi både
lokale
nasjonale
mesterskap,
har oppnådd
resultater vi er mektig
stolt over. Vi legger
også vekt
på å være til
til.
Viogprøver
også
å viseogigjen
på arrangementer
i Tananger.
De fleste
forbinder
glede og nytte i nærmiljøet, og deltar på de fleste større arrangementer i Tananger. Vi spiller det meste, fra ’seriøst’ til
oss
med
17. mai,
men 17.ermai
ogvi marsjer
er en svært liten del av det vi driver
’heavy’
, spilleglede
og engasjement
verdier
setter pris på.
med. Vi spiller det meste fra ’seriøst’ til ’heavy’..
Myten om at korps er endeløse kakelotteri og dugnader med lav avkastning vil vi avlive. Det ER dyrt å drive et aktivt
korps som vårt, men vi har en langsiktig og bærekraftig økonomi takket være god støtte fra Tanangers befolkning
ved juletresalget,
julelys og påskelotteri.
Vi har
også noen
gode sponsorer
som bidrar til aten
budsjettet
gåreller
i balanse,
Høres
det interessant
ut? Kom
innom
Tananger
Kulturstasjon
tirsdag
det er flott at næringslivet i Tananger setter pris på korpset.

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

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

Korpsee kjekt!!
Korps
kjekt!!
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REDAKSJONELT SAGT

AV KAS

Begynner denne gang med å korrigere fra
artikkel i forrige nummer av HK: Svein Olav Myklebust
er ikke leder av Altibox men «bare» seksjonsleder hos
Lyse. Rett skal være rett – mener både han og jeg.
Vi kan se tilbake på en utrolig fin og tørr
sommer. Like før sommeren var det 17. mai. Derfor
har vi valgt å bruke bildet av flotte Havørnfolk med
flagg, fane og bunader som representerte oss som
vanlig, fremst i toget. Morten og fanen gikk riktignok
tilslutt, men sånn skal det være – Havørn både først
og sist.
Litt seinere på sommeren arrangerte turnen
barnas turnfestival, også da fikk fanen vår luftet seg,
sammen med ett drøss av andre fra hele kretsen. Flott
innmarsj og høytidelig defilering med skolekorpset,
kongesangen og velkomsttale bl.a av ordfører Ole
Ueland. Det oppstod et spørsmål i den forbindelse:
Hvorfor nettopp kongesangen? Vi vet det har vært
tradisjon i turnen, men hvorfor, har vi så langt ikke fått
svar på. Havørns tropp avbildet på denne siden.
Små og store har vært av gårde på turneringer
og vi har fått fine rapporter både med tekst og bilder.
Takk skal dere ha!
Vi har intervju av ny friidrettstrener, rapport
fra MSA treneren og reportasje om fotball gutter
14 laget og deres trener. Vi merker oss at alle tre er

lærere av yrke. Skulle tro de hadde evig nok med å ha
ungdommer masende rundt seg hele arbeidsdagen?
All ros til den yrkesgruppa!
Gjesteintervjuet: Serien tar for seg å
«kikke over gjerdet» til våre naboer av frivillige
organisasjoner å høre hvordan de driver. Denne gang
har vi besøkt Tananger skolekorps og intervjuet ny
leder Wenche Lilleland.
Julelotteriet hadde vi planer om å skrive om.
Det ble i stedet til en reportasje fra Sola kommune
sitt hustrykkeri. Les artikkelen, så forstår du
sammenhengen! Av andre «kuriositeter» nevner vi en
kontaktannonse som «tikket inn» rett før deadline.
I løpet av den fine sommeren har fotball fått
unna godt fornyings- og vedlikeholdsarbeid i både
Havørnhallen og Havørnhuset. God planlegging og
flott dugnadsinnsats som vi selvfølgelig omtaler her i
bladet.
Ikke så mye skrevet om ConocoPhillips
turneringen denne gang. Daglig leder Stine har
selvfølgelig omtale i sitt innlegg og vi supplerer med
et bilde av blide dugnadsfolk på fotball leder Wenke
Østensen sin side. Til gjengjeld noen glimt på side 27
og 32. Jeg ønsker alle våre lesere en god jul og godt
nyttår!
Hilsen redaktøren
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ALLIANSELEDEREN

AV MORTEN SAXVIK

Bredde eller elite, eller begge deler?
Havørn Fotball blir værende i 5. divisjon.
Trist. Vi burde kanskje gratulere Sola-laget Havdur
med opprykk, men det sitter litt langt inne. På den
annen side har Håndball et guttelag som gjør det bra
på nasjonalt nivå. Som G-18 har de nå kvalifisert seg
til Lerøy-cup, som er for de beste i landet. Som G-16
gjorde de det bra i den tilsvarende Bring-cupen i fjor.
Gratulerer.
Dette reiser et spørsmål om hva slags klubb
Havørn skal være, en breddeklubb eller en klubb med
elite-ambisjoner. I fotball er veien til Eliteserien lang
og dyr. Vi har økonomi og administrasjon til spill i
4. divisjon, så det var synd det ikke ble opprykk dit.
Men bare 3. divisjon er noe helt annet, med mye
dyr reising og helt andre krav til sponsorinntekter
og administrativt apparat. Håndballens satsing har
også kostet en del, men fortsatt innen rimelighetens
grenser.
Det er et generelt forhold innen lagidretter at
alle vil bli best. Jeg var på en samling for idrettsrådene
i Stavanger-regionen i september hvor dette ble tatt
opp. Det fører til at lag selv i lave divisjoner begynner
å spisse lagene allerede i 12-13 års alderen. Det er
motiverende for dem som ønsker å satse, men fører
så til frafall blant dem bare syntes det var gøy å
spille ball med kompisene og som også hadde andre
interesser. Det er langt flere aktive fotballspillere på
10 år enn på 18 år. Det er en bekymring som stiller
litt spørsmål ved hva idrettslagene egentlig driver
med. Gleden ved å sparke ball kan godt overleve
18-årsdagen. NIF har tatt tak i dette. Ved fordeling av
lokale aktivitetsmidler er en større del av tilskuddet nå
øremerket aldersgruppen 13-19 år, som insentiv til å
beholde ungdommer lengst mulig.
Holdningen i Havørn er at vi primært skal være
et breddeidrettslag. Skulle det dukke opp spillere med
elite-kvaliteter så skal vi ha en vei oppover for dem,
ved overgang til klubber på høyere nivå. Det skal slik
sett ikke være noen ulempe å begynne i Havørn og
ikke i Viking. Og vi skal ha et bedre tilbud til dem som
ikke kommer inn på Viking-laget. Men det er klart
at når noen lag eller utøvere virkelig blir gode, så
begynner det å krible litt.
Et eksempel på skikkelig breddeidrett: I slutten
av oktober ble det holdt veteranmesterskap i håndball
i Stavanger. Vi hadde en slektning fra Arendal (Grane

IL) på besøk. De hadde jo ikke trent noe særlig som
lag, men det var full innsats, og du verden så gøy
de hadde det. Havørn stilte også lag, og var med på
festen. 1800 deltakere totalt. Jeg er veldig glad for
slike arrangementer, som lar godt voksne mennesker
fortsette med en sport de er glade i.
Til slutt den vanlige oppfordringen: Til tross for
at vi primært er et breddeidrettslag trenger vi stadig
folk til å beholde et solid administrativt apparat. Ellers
kommer vi i alle fall ikke videre. Still opp og hold
Havørn i gang!
For øvrig ønsker jeg god jul og godt nyttår til
alle. Takk for innsatsen i 2018.
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DAGLIG LEDER

AV STINE KLOSTER

Nok en fotballsesong er over, nærmest før
den hadde begynt, syns nå jeg. Alle lagene våre er
ferdig med årets seriekamper, kun en turnering eller
to gjenstår for enkelte lag. Og flere treninger selvsagt,
trening fortsetter vi med året rundt. De er kjekt å
se at det er aktivitet på anlegget vårt selv i rivende
ruske-vær! Fotball er gøy uansett! Når det er sagt, så
er vi jo utrolig heldige som har Havørnhallen, hvor de
yngste lagene våre kan få trene under tak nå gjennom
det aller verste høst- og vinterværet. Etter godt
dugnadsarbeid i sommer ble nytt kunstgress-dekke
lagt i hallen, og to nye mål satt opp, så forholdene i
hallen er nå tipp topp!
Vi i Havørn Fotball kan se tilbake på ett
innholdsrikt 2018. Sportslig sett har vi hatt en sesong
med både oppturer og nedturer, og alt midt i mellom.
I senior- og ungdomsfotballen, som måler resultater
etter poeng og tabell, viser Havørn-lagene igjen både i
toppen, bunnen og midt på.
Den store utfordringen i ungdoms-avdelingen
er minkende medlemstall, et kjent fenomen i mange
klubber, dessverre. Vårt mål er å legge til rette for
ungdommen, slik at alle skal føle at Havørn Fotball gir
dem det de ønsker av både sportslige utfordringer og
gode opplevelser; enten man har mål om å bli den
nye Ronaldo, eller man ser på fotballen som en sosial
arena. Vi har også et mål og ønske om å beholde
ungdommen i klubben, selv etter at karrieren som
spiller er over. Vi ønsker å kunne gi dem utfordringer
både som trener for yngre lag, dommer, styremedlem
eller andre verv i klubben, hvor de ønsker å bidra.
I barneavdelingen har vi i motsetning til
ungdomsavdelingen, en god økning i medlemstall, noe
som er gledelig med tanke på fremtiden. Nye kull som
starter opp er store og vokser gradvis gjennom hele
sesongen. Ekstra kjekt er det også å se økningen på
jente-siden. Vi har nå rene jente-lag i alle årsklasser
fra 9 til 12 år. I tillegg ønsker vi å skille ut jentene også
i de yngre årsklassene så snart som mulig, da vi ser
at enda flere jenter kommer til, når de starter med
trening for seg selv.
I september arrangerte vi vår årlige
ConocoPhillips-turnering. I år var vi oppe i 200
påmeldte lag, og turneringen gikk nok en gang på
skinner med fullt kamp-program og verdens kuleste
premie-utdeling. Og været, som var bestilt allerede
i fjor, spilte igjen på lag med oss denne helgen! Vi

gleder oss allerede til neste år!
Fotballskole har vi også hatt denne høsten,
med 70 fornøyde, ivrige unger mellom 5 og 12 år.
Topp stemning og god innsats både på diskotek
fredagen, og på treningsfeltet lørdag og søndag.
Sportslig utvalg, A-lagstrener og A-lagsspillere la til
rette for et godt og kjekt trenings-opplegg for ungene!
Til slutt vil jeg takke for nok et kjekt og
spennende Havørn-år! Takk til alle våre kjære
sponsorer, trenere, støtteapparat og medlemmer! Vi
ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!
Sees i 2019!

FRA GYM OG TURN

AV ELI CHRIST

Vi er godt i gang med ny sesong, og det er fullt
på alle partier. Kjekt å se at så mange benytter seg av
tilbudet vårt.
9. og 10. juni arrangerte Havørn gym og
turn Barnas turnfestival i Tananger. Det var et meget
vellykket arrangement i fint sommervær.
Totalt var det 688 gymnaster og trenere
som ankom Tananger tidlig lørdag morgen. De ble
innkvartert på Tananger ungdomsskole. Her hadde
komiteen gjort en kjempejobb og innkvartering gikk
veldig greit. Bare gode tilbakemeldinger. Det var satt
opp kiosk både på skolen og i Tanangerhallen og disse
var flittig i bruk av unge turnere.
Lørdag kveld fikk alle servert pizza på
rommene før de kom opp i Tanangerhallen til
aktivitetskveld med masse god underholdning.
Søndag var det defilering fra Rema 1000 og til
stadion der oppvisningene var. Det var nesten fullt på
tribunen, noe som gjør det ekstra kjekt. Det var i alt 5
oppvisninger og det var en fryd å se på.
Det var et veldig vellykket stevne.

15.september reiste damepartiet til Pesaro
i Italia. De deltok for første gang på Golden Age
festivalen, vi var 9 damer som reiste fra Havørn. Dette
var en opplevelse. En uke i strålende vær med masse
flotte oppvisninger. Dagene var fylt med treninger,
workshops og oppvisninger, men det ble jo litt tid til
overs også, denne ble godt brukt til å være sosiale og
nyte det Italia har å by på.
Alle var enige om at dette arrangementet var
noe vi skal delta på igjen.
Den 8.desember avrunder vi dette
halvåret med juleoppvisning. Den er som alltid i
Tanangerhallen, klokken 13.00. Håper mange tar turen
for å se hva vi holder på med.

Heia Havørn!
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FRA FOTBALL

AV WENKE ØSTENSEN

Det nærmer seg slutten på 2018, og dermed
også et tilbakeblikk på sesongen.
Vi kan på sett og vis si at dette året har
stått i dugnadens tegn i Havørn Fotball. I tillegg
til all dugnadsjobb som ukentlig blir lagt ned
på fotballbanen av trenere og støtteapparat og
de fastsatte dugnadene som 17.mai og “våre”
turneringer, har vi klart å få lagt nytt dekke i
Havørnhallen og malt Havørnhuset. Vi setter stor
pris på alle som har bidratt til å få dette gjennomført.
Tusen takk!
Fotballsesongen 2018 er over, og vi kan se
tilbake på mye aktivitet for store og små. Noen er
svært fornøyde med innsats og resultat, mens andre
kanskje er misfornøyde. Uansett resultat håper vi at
visjonen vår om at alle medlemmer skal få oppleve
glede og utvikling gjennom trygge omgivelser,
sportslige utfordringer og et sosialt miljø har
gjennomsyret arbeidet vårt i Havørn fotball.
Skal vi fortsette med denne aktiviteten er
det nødvendig med voksne som engasjerer seg. Har
du lyst til å bidra, så stikk innom oss på Havørnhuset
tirsdager mellom kl.18 og 19.
Julehøytiden står for døren, og jeg ønsker dere
alle en riktig god jul. Ta vare på de gode øyeblikkene
og opplevelsene. Vi møtes til et nytt og ubrukt
fotballår i 2019.
Julehilsen fra leder av styret i Havørn Fotball,
Wenke Østensen.

Flinke dugnadsfolk på ConocoPhillips turnering
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FRA HÅNDBALL

AV PER HEEN

Da er vi kommet dithen at sånn omtrent
1/3-del av sesongen er unnagjort - og Havørn er
som tidligere år representert med lag i de aller fleste
årsklasser; 25 lag er påmeldt til årets sesong pluss
minier (6-8 år) og 3 deltagende lag i Veteran-NM!
Medlemsmassen er rimelig stabil og vi er pt ca. 350
medlemmer. Våre damer i 4. divisjon (Damer A) har
startet sesongen rimelig greit med 2 seire, 1 tap og
1 uavgjort og ligger nå på 3. plass på tabellen (av 11
lag). Damer B-laget i 5. divisjon står med fasiten 3
seire av 3 mulige, så dette kan absolutt gå bra. Vårt
tredje seniorlag på damesiden (Damer C - også i 5.
divisjon) har dessverre 3 tap av 3 mulige, så her kan
det bare gå en vei. Heia Havørn!!
Herrelaget i 4. divisjon fikk “ny” trener i
Kristoffer Jåsund sammen med Peter Bent Sunde
(gammel Havørn-traver) helt på tampen av forrige
sesong. Sesongen har startet sånn noenlunde med 2
seire og 1 tap og herrene ligger på 3. plass i skrivende
stund.
Helgen i uke 43 var rimelig begivenhetsrik
med 7 deltagende lag i TrollCup i Kristiansand - og
tilbakeblikk fra et par av lagene kan du lese om under.
Kjempekjekt - både sportslig og sosialt. Våre veteraner
var også i ilden denne helgen ifm avviklingen av
Veteran-NM i Stavanger. Havørn stilte her med 3
deltagende lag (og det viktigste her er nok å delta....).
Ellers så gror det fortsatt godt bak våre
seniorer. Våre G18 har klart bragden å kvalifisere
seg til Lerøy-serien (nasjonal serie). Her har vi et
samarbeid med Sandnes Håndballklubb - og våre
gutter utgjør stammen i SHK´s rekruttlag. Laget
fostrer også en landslagsspiller i Herman LangelandKnudsen - sist sett i Solabladet og på landslagssamling
i Danmark. Hatten av!!
Havørn Allianseidrettslags tradisjonsrike
Julelotteri står snart for tur. Derfor - når (og ikke hvis)
det dukker opp en håndballspiller på døra for å selge
Julelodd til inntekt for Havørn Allianseidrettslag/
Havørn Håndball, 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!
Per, Styret i Havørn Håndball
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FRA FRIIDRETT

AV STINE FINNESAND

Det har vært en fin oppstart for
friidrettsgruppa til Havørn. Treningene denne høsten,
har foregått i hallen på Tananger ungdomsskole og i
Fjellhallen ved Storevarden skole. Treningstidene for
Havørn Friidrett er:
Mandag v/TUS
Kl.17.00 - 18.00: 1.kl - 3.kl
Kl.18.00 - 19.30: 6.kl og eldre
Torsdag v/Fjellhallen
Kl.17.00 - 18.15: 4.kl - 6.kl
Kl.18.30 - 20.00: 7.kl og eldre
Oppmøtet har vært meget bra. For de
yngste barna har det vært rundt 20-25 aktive. Fokus
på treningen har vært mestring og glede. Innhold:
Oppvarmingsleker, som “Stiv heks” og “Haien kommer”.
Løpsdrill: Øvelser som er gode for koordinasjon. Her
kan nevnes høye kneløft, vristhopp, hink, beinspark
bak og løpehopp. I tillegg blir barna presentert
for noen enkle spensthopp. Hoveddelen har vært
en stasjonsløype, der det har vært lengdehopp,
hekkeløp, stille lengde, enkle spensthopp, klatring i
ribbevegg, høydehopp. Barna avslutter med noen enkle
styrkeøvelser og litt tøying.
For de eldste på mandag og torsdag har det
vært et variert innhold av trening. Oppvarming har
enten vært joggetur eller innebandy/stikkball. Gruppa
har gjort en del løpsdrill, samt skadeforebyggende
øvelser for ankler. Ulike spenstøvelser utført på
matter, samt hekkeløping, høydehopp, teknikk for
spydkasting og kulestøt og lengdehopp har vært en del
av treningen. Barna gjør en del styrke i sirkel. Øvelsene
er for mage og rygg, vristhopp, armhevinger, løping på
madrass, splitthopp, hoppetau, burpees og mye mer.
Antall aktive for de eldste på mandag og torsdag er
rundt 20.
Gruppa for 4.-6.kl. på torsdagen, er den
største gruppa. På det meste har det vært opp i 27
aktive. Mye er likt av innhold, men det er en del lek i
oppvarmingen. Løpsdrill, hekkeløping, spensthopp og
styrke er også her lagt inn. I tillegg får barna en del tid
til “egentrening” på slutten av treningen.
Det er planlagt innkjøp av nytt friidrettsutstyr.
Dette vil forhåpentligvis være på plass i januar/februar.
Da vil en del av utstyret bli oppbevart i idrettskasser
både på TUS og i Fjellhallen.

Hilsen
Stine Finnesand, leder Friidrett
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FRA INNEBANDY

AV LIVAR HAGA

I forbindelse med den nye innebandy-starten
forrige sesong ble 2 nye lag etablert. Det bestod av ca.
20 spillere født i 2008, ‘9 og ’10 fortsatte. I 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
varmt 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 i høst.
Dette har flere årsaker, både at hovedtrener Tor Einar
er i militæret denne sesongen og at spillere forsøker
seg på andre idretter, eller konsentrerer seg om
færre etter å ha trent innebandy i tillegg til andre. En
hard kjerne holde 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.
Primærgruppen er fortsatt med fokus på 1-5klasse. Vi
trener onsdager fra kl.17 til 19, hvis mange møter så
trener de yngste ca.1 time først og så følger de eldre
deretter, gjerne en periode sammen.
Vi er i denne perioden når Tor Einar er
i militæret enda mer 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. Vi har også tid for foreldre samt andre
voksne til å fortsette med trening mandagskvelder
kl.1930-21 på TUS.
Dersom du selv, eller kjenner noen
ungdommer, som kan være interessert i å trene eller
lede innebandy, så kontakt Livar på Livar.haga@lyse.
net &/ 93482586.
Vi vil spesielt oppfordre de som har barn i
1. klasse til å komme å prøve innebandy, så dersom
du kjenner noen, så oppmuntre dem til å komme.
Samt til deg som har barn i aldersgruppa fra 1 til
5klasse, kom på TUS onsdager, de yngste kl.17-18
og eldste 18-1930. Så 1-6klassinger er velkomne til
innebandytrening da. Bruk inngang og garderobe ved
svømmehallen.
Oppdateringer vil komme i neste nummer og
fortløpende på FB (Facebook).

FRA IIDRETTSRÅDET

AV MORTEN SAXVIK

Tid for Tananger
Det svinger litt av idretten i Sola nå. Vi var
med og arrangerte NM-Veka i august, med NM i
pistolskyting, fallskjermhopping, motorcross og
baseball med mer. Været var kanskje ikke det beste,
men NRK var veldig fornøyd med seertallene, og det
blir en ny runde i 2019.
Nye anlegg kommer opp. Sola Turn har startet
bygging av ny basishall. Sola BMX har nytt anlegg
på Stangeland. Sola Pistolklubb ble akkurat ferdig til
NM-Veka med sin skytehall i Sportssenteret på Forus,
som det første i verden (sa de) med elektroniske
blinker. Det nesten utrolige prosjektet med egen hall
for sparkesykkel og skating på Dysjaland er under
oppføring. Og så Sola Arena da, med Velodromen.
Et nasjonalt anlegg for sykkel på Sola. Med plass for
mye annet på indre bane. Det ligger mye godt politisk
arbeid bak det å hale et slikt prosjekt i land.
Men så er det Tananger da. Her har det
ikke skjedd så mye på en stund. Idrettsrådet var på
befaring på Tananger Stadion i oktober, og snakket
med Havørn Friidrett om oppgraderingsbehov. Det er
nokså stort. På møte i november vedtok vi å støtte et
slikt tiltak. Men det kommer ikke av seg selv, planer
må konkretiseres for å danne grunnlag for vedtak.
For anlegg eid av en klubb kan man søke spillemidler
og kommunale tilskudd i en tre-parts finansiering.
Tananger Stadion er kommunal, og penger må vris ut
av et stramt kommunebudsjett.
En annen sak er den lenge etterlengtede
flerbrukshallen på Jåsund, tilknyttet ny skole. Men
dere lager fortsatt ikke nok barn til å fylle en ny skole
der, så hallen er stadig utsatt. En mulig utvikling er
at Stavanger Idrettsråd har uttrykt interesse for å
delta i bygging av en hall på Jåsund. De har det enda
trangere på Sunde-siden. Det gir litt håp, men det
kreves fortsatt mye godt politisk arbeid for å få dette
til å fly.
En tredje ting er gressbanen mellom Stadion
og Haga skole. Det er planer for bruk av den, men de
er fortsatt i startgropa. Uansett så er det en forståelse
for at både Sola sentrum og Sørabygda begynner å bli
godt dekket, og at det nå er tid for Tananger.
Morten Saxvik
Kasserer og sekretær, Sola Idrettsråd

Livar Haga
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FRA SUPPORTERKLUBBEN

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

Søndag kl. 11:00

TANANGER BARNEKOR 4-7 år

Torsdag kl. 17:15 – 18:00

TABAGO barnegospel 8-13 år

Torsdag kl. 17:15 – 18:30

SUPERTORSDAG;
Barne-TV og kveldsmat

Torsdag kl. 18:00 – 19:00

JESHA, klubb for 5-7.klasse

Fredager kl. 18:00 - 20:00

ESC ungdomsklubb fra 8.klasse

Fredager kl. 20:00 - 23:00

TREFFEN - klubb for
utviklingshemmede

Fredager kl. 18:00 – 19:30

SPRÅKKAFÈ for damer

Tirsdag kl. 17:30 – 19:00

BØNNESAMLING

Mandager kl. 20:00 - 21:00

AV ANSTEIN

Hei alle sammen!
Så er 2018 straks historie. Supporterklubben har også denne sesongen vært til stede og servert kaffe på
hjemmekampene. For dem som fortsatt har Stavanger Aftenblad registrerte at Stefan Mereney hadde et innlegg
om Havørn og supporterklubben. Han skrev bl.a. at Havørns arena er den kjekkeste banen, er den kjekkeste klubb/
banen å besøke for der får han alltid kaffe. Og dette har vi gjort i 30 år, lenger enn de fleste på dagens A-lag har levd.
Dette er vi stolte av. I tillegg til å servere kaffe, tipper vi resultatet, plukker ut dagens havørn og ved årets utgang
registrerer vi årets havørn. Supporterklubben har pr i dag 14 medlemmer og klarer denne jobben med to mann på
hvert vaktlag. Hei, har du lyst til å være med kontakt undertegnede på tlf 98252271.
I tillegg til supporterne har vi noen sponsorer: Pizzabakeren i Tananger gir en stor pizza til dagens havørn
på hjemmekampene. D Danielsen sponser kaffe og krus. Havørn fotball har spandert kaffemaskin i tårnet som gjør
susen. Vi benytter herved anledningen å takke sponsorene for deres innsats.
Årets innsats av A-laget har vært god med en solid 2.plass. Dessverre rykker bare et lag opp så det blir et år
til med 5.divisjons spill. Surt var det at laget fra sørabygda (Havdur) rykket opp på vår bekostning. Men, med en solid
spillerstall ser vi lyst på neste år.
Vi ønsker alle som kommer på kampene en riktig god jul og takker for i år. På gjensyn i 2019!
Anstein

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

TANANGER MENIGHET
Los gjennom livet

Årets Havørn for 2017 i rød drakt, Daniel Håland. Han gikk over til Siddis etter sesongen i fjor. Da de gjestet oss 15. mai ble han
selvfølgelig ganske overrasket over utmerkelsen. Stor jubel. Den ble ikke mindre av at hjemmelaget banket Siddis 4-2 rett etter.
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HISTORIEN OM JULELOTTERIET
OG ET HUSTRYKERI

AV KAS

Nesten like sikkert som julekvelden er det
at Havørns julelotteri kommer igjen år etter år. Like
sikkert er det at loddbøker og gevinstlister blir trykket
og deles ut til små og litt større loddselgere. Noen
gruer seg – andre gleder seg. Uansett – gode inntekter
har det gitt gjennom mange år til «idrettslig aktivitet»,
som det står i lotteritilsynets protokoll.
Dagfinn Danielsen forteller at historien om
julelotteriet starter for mange år siden. Fra arkivet
finner vi at betegnelsen «julelotteri» første gang er
tatt i bruk i årsrapporten for 1979, m.a.o kanskje et
aldri så lite 40 årsjubileum i år? Fra 1973 het det bare
«utlodning». Samtidig var det Bingo og før det igjen
dansen som gjaldt. Nok om det – denne gang handler
det mest om Sola kommunes hustrykkeri som har
produsert våre loddbøker og gevinstlister gjennom
alle år.
Vi skulle hente loddbøkene til årets lotteri
og ble dermed invitert inn. Helge Skrikrud og
medarbeider May-Helen Isachsen, hadde mye
å fortelle. Helge selv begynte i kommunen som
«stikkegutt» for oppmålerne i teknisk etat. Etter
endt militærtjeneste kom han tilbake og da hadde
kommuneingeniør Oskar Goa funnet ut at de måtte
ha ei egen «trykka» på huset. Dokumentproduksjonen
i kommuner rundt i landet begynte å skyte fart
på denne tiden, og dette var i 1973. Det var Helge
som fikk oppgaven å starte det opp og snart ble
det anskaffet en mindre off-sett trykkemaskin. Han
hadde ingen fagopplæring fra før, men via egenlæring
og støtte fra en kollega i Sandnes kommune som
var typografutdannet, kom han i gang. Slik ble han
værende som leder og ansvarlig for dette helt til i
dag. På det meste har de vært 4 personer i arbeid på
det som er blitt kalt Kopitorget de siste årene. I dag
er de 2 igjen. Maskiner har de skiftet flere ganger og
dagens utgave er noe av det beste som finnes både på
kapasitet og muligheter. De har vært på flyttefot siden
Rådhuset i Solakrossen ble sanert. Nå gjenstår ca. ett
år til de skal flytte tilbake. Helge selv, kan pensjonere
seg hvis han vil, men har egentlig lyst å komme
«hjem» igjen før han gir seg.
Om seg selv og idretten forteller han: Navnet
Skrikrud kommer fra Bø i Telemark. Farfaren fikk jobb
for gårdsdriften på Sømme husmorskole. Det var
hovedgrunnen til at de flyttet. Far til Helge traff hun
som ble moren på husmorskolen, og dermed ble de

Solabuer. Av idrett er det fotball han har vært mest
med på. Sola var idrettslaget, men for det meste har
det vært kommunens bedriftsidrettslag. Her kunne
han ikke unngå å bli kjent med Dagfinn Danielsen og
Havørn.
Hustrykkeriet til Sola kommune har hatt
som tradisjon å «sponse» lag og foreninger som
kommunen støtter med trykksaker i alle år. Vi
mistenker at Helge har vært en pådriver for dette.
De har vært nøye med å fordele skjønnsmessig, slik
at alle har fått sin del. Vi takker for intervjuet og for
gratis trykk til lotteriet vårt gjennom mange år.
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GJESTE INTERVJUET

AV KAS

Wenche Lilleland ble leder i Tananger
skolekorps tidligere i år. Ikke den første kvinnelige,
men kanskje den yngste? Hun er 37 år, innfødt
Tanangerjente med 3 barn, som samtlige spiller i
korpset. Selv begynte hun i korpset som 7 åring i 1988
under dirigent Arne Ellingsen. Det husker hun som en
fantastisk fin tid. Musikkgleden og interessen har hun
hatt så lenge hun kan huske. Mor og far lot henne få
pianotimer på Sola musikkskole fra 9 årsalder av. Hun
vokste opp i Barkveien og der var det unger som var
med på alt som fantes både i Tananger og lenger enn
det. For Wenche ble det musikk-hobbyen som kom
først. Av yrke er hun i dag salgskonsulent i Tine og har
full dag og vel så det der. Hun setter likevel av tid til å
være med å spille i «Blæsen» (sammen med red.) og
synes at det er fryktelig moro, nesten hele tiden. Ellers
er det hennes 3 Jack Russel terriere som flittig er med
på å få av Wenches tid.
Dagens utgave av Tananger skolekorps består
av 23 musikanter, som er i alderen 10-18 år. I tillegg 5
juniorer i alderen 8-9 år og 9 aspiranter 7-9 år. Korpset
er organisert under Norsk Musikkorps Forbund og
deltar i konkurranser i regi av forbundet. TSK har
«hjemmbane» i Tananger Kulturstasjon sine lokaler.
Til å drifte dette har vi et styre på 6 kvinner
og menn.. Nyansatt dirigent er waliseren Gwyn Evans
. Han er ansatt av Sola Kulturskole og jobber femti
prosent for TSK og resten for Sola Brassband. Han
har med seg div. hjelpeinstruktører på øvelsene.
Andre støttefunksjoner er note og instrument
forvalter. Uniformene blir tatt hånd om av en gjeng
«skreddere», der bla. Stine Kloster er med(!)
Rekruttering er det fortsatt en utfordring? Ja
og der ligger vi likt med resten av musikkorps-Norge.
En liten oppgang i vår med 10 nye, og vi har de fleste
fremdeles. Vi vet erfaringsmessig at det forsvinner
50 prosent innen de blir tatt opp i hovedkorpset. Der
burde vi vært 30-40 stykker.
Økonomi vil alltid være en utfordring.
Støtteordningene fra det offentlige har ikke økt noe
i det siste. Vi kommer, som vanlig til å selge juletrær
utenfor REMA og oppfordrer alle i Tananger å gi sin
støtte her. Ellers holder vi lotteri og er nøye med å
holde det til andre tider enn Havørn og speideren.
For Tananger gjestehavn har vi vask av toalettene
som dugnad. Vi er heldige og får samarbeide med
«Tanangerblæsen» både musikalsk og ikke minst å få

være med på oktoberfest dugnaden.
Musikalsk samarbeid har vi ellers med flere,
bla. korene i kirken til jul. For tiden mest aktuelle med
Dysjaland skolekorps, der Geir Olav Hinderaker (tidl.
TSK) er dirigent. De to korpsene skal stille et samlet
lag dette året i konkurransen Stavanger Open. Det
har begge parter meget god tro på. Vil også nevne og
takke for godt samarbeid med Havørn, der trenere er
flinke med å tilrettelegge for at spesielt de yngste skal
kunne delta både i korps og idrett.
Hva med kulturstasjonens videre skjebne?
Vi er veldig glade for at Vegvesenets planer om
«Gigantkrysset» i Hagakrossen nå ser ut til å minke.
Dermed redder vi også Kulturstasjonens lagerrom.
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A-LAGET

AV EIVIND EBLEMSVÅG

SETT DITT NAVN OG
SÆRPREG PÅ KLUBBEN VÅR!

SETT DITT NAVN OG
SÆRPREG PÅ KLUBBEN VÅR!

www.havornfotball.no
Nå er sesongen for Havørn a lag over, og det
er tid for litt refleksjon. Vi endte dessverre på 2.plass
og klarte ikke opprykket til 4.divisjon. Det opprykket
gikk til Havdur.
Samtidig er det på sin plass å skryte av
spillerne, de gikk gjennom sesongen med bare to tap
og kjempet tappert hele veien. Vi endte på 46 poeng ,
og vi ser i andre avdelinger at lag rykket opp med mye
mindre poengsum.
Når vi startet opp i januar , var det ikke alt
for mange spillere på trening, og det så vi igjen i
resultatene i treningskampene. Vi tapte stort mot lag
som Brusand og Lura. Ved påsketider fikk vi inn litt
flere spillere, og vi fikk en mye bedre treningshverdag.
Rutinerte spillere som Kevin Hodneland og Kent Smith
ble viktig å få inn her.
Dette gjorde at vi fikk en meget god
vårsesong, der vi bare taper mot Havdur og får en
uavgjort.
I sommer holder vi trøkket oppe, og får inn
sterke spillere som Vegard Melling Nesse og Tord
Næss Haga, begge to med erfaring fra spill høyere
opp i divisjonssystemet. Vi starter høstsesongen bra,
og vinner mange kamper. Senere går vi dessverre på
3 uavgjort kamper , og i ettertid ser vi at det er disse
som ødelegger opprykket for oss. I høstsesongen slår
vi også Havdur etter en meget sterk kamp, og vi ender
tilslutt på en 2.plass.

www.havornfotball.no

Det er selvfølgelig litt surt å få den sure
2.plassen, men jeg kan ikke laste spillerne for noen
ting. De har levert en fantastisk sesong, og jobbet
hardt hele veien.
Vi brukt mange spillere dette året, og mange
har imponert. Det er vanskelig å trekke frem noen
enkeltspillere, men Kjartan Ullestad som ble våres
toppscorer må trekkes frem. Unge spillere som Simen
Derås og Vegard Olsen har tatt steg, og de rutinerte
har vært viktig for utviklingen av de unge.
Noen trenger en ekstra hyllest , og det er vår
kjære oppmann Kåre Kjærstad . Tusen takk for all
hjelp gjennom hele sesongen, både jeg og spillerne
setter utrolig pris på jobben du gjør, Kåre. Vi er evig
takknemlig.
Jeg vil også takke publikum og sponsorer, for
all støtte gjennom sesongen.
Tilslutt må jeg rette en takk til spillergruppen,
for jobben dere har gjort i hele sesongen. Ta dere litt
fri nå, så kommer dere sterkere tilbake.
Ønsker alle i Havørn Fotball en god jul og et
godt nyttår .
Sportslig hilsen
Eivind Emblemsvåg
Hovedtrener a lag.
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Støtt klubben
bruk Flügger

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

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

Les fullstendige betingelser for kjøp på
flugger.no/fluggerandelen

flugger.no/fluggerandelen
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JENTER 10 PÅ TUR

AV THERESE SOLA

Jenter 10 på tur for første gang
Havørn jenter 10 er et solid lag bestående nå av 14 medlemmer. En del av disse har vært med helt siden
de var 5 år gamle. Vi syntes det var på tide med en cup som var utenfor Rogaland. Vi meldte oss på Kristiansand
dyrepark cup som var en kick start før ny sesong startet. Vi trodde vi endelig skulle få spille på stor bane, men der
tok vi feil. Uansett så spilte jentene knall bra, hvor det ble seier i nesten hver kamp. De var strålende fornøyde og
foreldrene som satt på tribunen var like stolte. På lørdag fikk de tilbringe hele dagen i Dyreparken. I tillegg til alle de
kjekke aktivitetene og søte dyrene, fikk de også en selfie med selveste Emma Gunnarsen (lillesøster til Marcus og
Martinus) Ellers var det stor fokus på sosialt samvær og de hadde mye dans og musikk på rommet. Ragnhild Jelsa og
Laila Føyen bodde på rom sammen med jentene hele helgen og var fornøyde med den flotte oppførselen til jentene.
Denne sesongen har vi meldt opp laget både i jenter 10 og jenter 11 lag. Grunnen til dette at vi prøver å lure
inn mest mulig spille og treningstid. Samtidig ønsker de å spille mest mulig på stor bane og de er såpass tøffe at de
tar motstanden fra dem som er 1 år eldre på strak arm. Nå er sesongen allerede i gang, vi har fått to nye spillere
med på laget og vi trener 3 ganger i uken (4,5 timer til sammen). Trenerlaget består av Martijn Henneman, Steffen
Bærheim, Mette Vistnes og Henning Sola. Oppmann, Terese Sola/Aina Goa.
Dette er et jentelag med høye mål. Heia Havørn!
Therese Sola

På Melingsjøhuset i Tananger foregår det aktiviteter
for å bevare og formidle vår kystkultur. Vi har en stor
samling av gjenstander som er knyttet til tidligere
tiders aktivitet både i Tananger og resten av kysten. Vi
ønsker å formidle historien gjennom aktiv deltakelse
inkludert økt bruk av våre bruksbåter.
Sommeråpen kafé søndager fra 27.05 (stengt juli)
fra kl 12.00 - 15.00
www.kystkultursamlingen.no
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Kystkultursamlingen
Tananger
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GUTTER 14

AV KAS

CONOCOPHILLIPS GLIMT - BILDENE TALER FOR SEG SELV

Bak fra venstre: Kjell Einar Ellingsen, Mohammed Amin Omar Salah, Maksimilijan Molotoks, Herman Haver, Filip Sætre, Luan
Halili, Henrik Støver, Karl Simen Jensen og Sindre Reisæter
Framme fra venstre: Sander Slaatebrækk, Diego Perez, Sander Killingland, Sava Nosov, Sondre Stornes, Michael Ellingsen,
Vegard Fløisvik Risa og Thomas Oppheim.

Flinke foreldre tar ansvar og stiller opp som trener til aldersbestemte lag i all slags vær hele sesongen i
Havørn Fotball. Slik har det vært i alle år, og ingenting tyder på at det skal eller bør forandres. Men, på ett eller annet
tidspunkt, bør en utenforstående komme inn og overta. Barn blir til ungdommer og da forandres mye både i hodet
og beina.
Et godt eksempel på dette er årets gutter 14-årslag. Her fikk de Sindre Reisæter som trener. Han er selv
ekte Tanangergutt, med lang fartstid og fremdeles spiller på A-laget. Ny utdannet lærer og har helt perfekte
kvalifikasjoner til å ta seg av denne gjengen.
Havørnkontakt besøkte dem mandag 17. september da de møtte Viking2 sitt 14 årslag på hjemmebane. Før
ferien hadde de slått dem hele 2-9, men var blitt varslet at dette ikke skulle skje en gang til. Hvor mange hadde de
«lånt» med seg denne gang? Heldigvis, da kampen kom i gang og underveis i første omgang viste det seg at Havørn
hadde fullkontroll. De spiller første året med 11 spillere og offside regler. Stor bane og mye mer rom enn tidligere.
Dommeren kom helt fra Riska. Vi observerte fine spillertyper som var i stand til åpent og hurtig spill. Noen riktige
«susere» mot mål ble også notert. Vi snakket med assisten trener Kjell Einar Ellingsen og oppmann Helge Haver.
De har fulgt laget i flere år og skryter av sin nye trener. De er glad for at laget fortsatt er en fin gjeng og supplerer
med at de fra sidelinjen legger vekt på at egne spillere skal ha fin oppførsel. Uønsket munnbruk eller spilleradferd
generelt er de raskt ute og justerer. I årsklassen har vi nå ca. 25 spillere, som er fordelt på to lag i serien. Det var en
liten «down» før ferien, men nå er alle på plass og vi leder puljen. Hvordan endte kampen? 5-1, og Viking satt på
plass, nok en gang!
Det er all grunn til å være optimist når en ser slike Havørnspillere i aksjon. Vi takker for besøket og ønsker
dere lykke til videre i sesongen.
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TROLLCUP J11

AV HELGE HAVER

TROLLCUP G12

AV TORA JØRGENSEN/TERJE KNAG

Vi reiste ned med 15 spillere og 2 påmeldte lag, og hadde en super helg med håndball og bading i Aquarama.
Det ble noen seire og noen tap. En stor takk til alle som bidro - trenere, førstehjelper, fotograf og ikke minst de 4
mødrene som sov med jentene på skolen.
Vi måtte tidlig opp både lørdag og søndag, første kamp var kl. 08.20 begge dagene med avreise fra skolen
07.30. Heldigvis fikk vi litt hjelp natt til søndag da klokka ble stilt en time tilbake. Litt trøtte var nok alle på søndag
kveld, både spillere og voksne. En travel men kjekk helg!
Litt drama fikk vi også med oss, da en av spillerne røk noen leddbånd og måtte hastes avgårde til legevakt og
etter hvert sykehus. Hun endte opp i gips og måtte kjøres hjem samme kveld. Dette preget nok jentene litt, men de
holdt humøret oppe og viste stor omsorg for hverandre både underveis og etterpå.
Vi takker for oss, og ser fram til neste turnering som vi forstår blir Dyreparken Cup i 2019.
Mvh,
Helge Haver, Oppmann Havørn J11

Vi har hatt en kjekk og minnerik helg i Kristiansand med mye god håndball og et fantastisk sosialt samhold
mellom jenter og gutter.
Guttene har hatt utfordring i forhold til antall spillere, men det ordnet seg ved at de fikk låne spillere fra
jenter 06.
Guttene kom seg til finalen i A-sluttspillet og ble belønnet med pokal og medalje for innsatsen sin - 2. plass
er god som gull. Imponerende lagseier sammen med jentene. Kjekt å se at alt arbeid som er lagt ned i flere år gir
resultater:). Jenter 11 stilte flott opp for Jenter 12 og sørget for at vi hadde nok spillere og et godt fulltallig lag - og
guttene, de bidro for alle med godt humør og god innsats. Jenter 12 kom til A-sluttspill og kvartfinale, så dette var jo
helt optimalt sportslig. Kjekt for begge lag å se at det vi har lagt ned av trening over flere år gir resultater og vi mer
enn matcher andre i samme aldersgruppe. Godt at jentene har trent og spilt mot guttene i mange år. De er definitivt
blitt tøffe og eier ikke hverken respekt eller redsel for harde taklinger og kamp mot både jenter og gutter. Takk til
våre trenere som stiller opp for våre unger.
Og sist men ikke minst tusen takk for all god innsats, støtte og kjekke dager og kvelder til foreldrene som og
var med. Dette skaper både felleskap, kjennskap og vennskap som en jo ikke har mulighet til i den vanlig hverdag.
Mvh.
Tora Jørgensen, oppmann G12/Terje Knag, trener J12/G12
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NY FRIIDRETTS TRENER

VITSE-STAFETTEN

AV KAS

Vi fikk heldigvis ny friidrettstrener på plass
denne sommeren. Solabladet var ute og presenterte
ham i midten av juni allerede. Han heter Ragnar
Bergheim, er 36 år og lærer ved Storevarden skole.
Han og familien på 5 flyttet hit, for 10 år siden.
Han er født og oppvokst på Osterøy utenfor
Bergen og har vært aktiv friidrettsutøver for IL Norna
Salhus siden 7-8 års alder. Det gikk kun i friidrett i
familien hans, så han hadde ikke noe valg, forteller
han litt på fleip. Det å få til og mestre ulike teknikker
i tidlig alder og føle at treningen ga fremgang var
enormt inspirerende. Allerede som 11 åring var han
opp i 4-5 økter i uka. Han hadde en trener som la vekt
på allsidighet, slik at selv om han egentlig var løper,
trente han derfor både kulestøt, spydkast, lengde
og høydesprang. Han ser i ettertid at han var utstyrt

med en god porsjon konkurranseinstinkt og husker at
han som 13 åring etter tap i 60- meterfinalen, ble så
skuffet at han gråt.
Hans meritter seinere er kort fortalt: Nr. 4 i
u-20 EM i Italia 2001 på 400 m hekk. Hadde norsk
u-20 rekord (47.80) på 400 m i 2001 og hadde
rekorden på 400 m hekk (51.49) samme år, før Karsten
Warholm løp på 51.09 i 2015. Ragnar ble norsk
mester på 400 m hekk i 2001, 2003 og 2005. I 2006
fikk han en meniskskade, som gjorde at karrieren som
toppidrettsutøver fikk en brå slutt. Etter at han flyttet
hit, har han vært trener i Sandnes IL, Friidrett fra 2014
– 18 med sprint/hekk som spesialfelt.
Vi lurte selvfølgelig på om han hadde noe med
Ingebrigtsen – brødrene å gjøre? Men nei, det hadde
han altså ikke noe særlig, selv om de også trente i
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Sandneshallen da de var hjemme.
Nå syntes han tiden var inne til å gjøre noe i
Havørn Friidrett. Da kona Stine var allerede blitt leder
der, så kunne han likegodt ta seg av trenerjobben.
Vi var innom treninga en mandag i oktober. Regn og
mørkt ute, men i den lyse gymsalen på TUS holdt en
gjeng på 16 ungdommer i alderen fra 6. klasse og
eldre på med trening. Stikkordet var grunntrening
som bygger opp kroppen. Lyder litt kjedelig, men
Ragnar beviste at også det kan gjøres morsomt. Som
kuriositet nevner jeg en øvelse der en på sokkelesten
«drar» seg fram etter tærne. Styrker selve fotsålen
– viktig f.eks når en skal bruke piggsko seinere. Fra
dette går en videre med spesiell trening knyttet til den
friidretts øvelsen en liker og har anlegg for. Det var
en humørfylt og ivrig gjeng. En kunne se på draktene
at her var det en som hadde vært på fotballskole, en
gym og turn og en håndball.
Planer framover?
Flere deltok på stevner nå i sommer på Coop
Jærcup i Sandnes og på Sola. Planer for sommeren
2019 er å få med enda flere, slik at de får prøve seg i
konkurranse.
Ellers?
På utstyrs- og anleggs siden er det et klart
behov for å ruste litt opp. Ragnar har så langt tatt
en kartlegging hva som er og hvor det lagres. Han er
også i dialog med Havørn-alliansen og Fotballstyret
for at Tananger stadion kan bli bedre og finere som
det kombinerte anlegget det opprinnelig er. På sikt er
det da ingen annen løsning enn fast løpe-dekke. Dette
vil komme alle til gode etter hvert og det fortjener
Tananger som bygd, avslutter han. Vi takker for praten
og ønsker ham og Havørn Friidrett lykke til framover.

Jo Skarstad har utfordret Bjørnulf Iversen denne gang.

Da må det selvfølgelig bli en håndballvits:
En håndball trener i Havørn sykla
hjem etter kamp i Tananger hallen. Så
ble han påkjørt av en bilist som straks
kom ut og spurte hvordan det gikk.
- Ikke så bra, svarte treneren, Havørn
tapte.
Utfordrer min gode venn Henning Sola til
neste nr.
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CONOCOPHILLIPS GLIMT - BILDENE TALER FOR SEG SELV

Sola Trykkeri
& Kopi AS
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UPPEN

HARVELAND AS
HARVELAND ENTREPRENØR AS
HARVELAND ASFALTERING AS
POSTBOKS 179 - 4098 TANANGER
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VEDLIKEHOLD OG
FORNYELSE

AV KAS

Det er stor stas når nye anlegg tas i bruk.
Stasen er ikke like stor når anleggene blir slitt. I
Havørn Fotball har de denne sommeren fått gjort
mye godt arbeid med fornyelse og vedlikehold. Den
største jobben var å få byttet ut det gamle kunstgraset
i Havørnhallen. Det har stått siden vi kjøpte hallen av
Viking i 2005 og var allerede da «godt» brukt. Så var
det Havørnhuset som ble bygget i 1997 og var malt i
motefarger på den tiden - også den var «godt brukt».
Styret med Geir Dalheim i spissen tok
seg av nytt kunstgras. Forberedelser gikk både på
finansiering og gjennomføring av selve jobben.
Kostnaden i kroner ville bli ca. 600 000 og det ble
satset på den vanlige 3-delingsmodellen. Det skulle
vise seg å bli problematisk, selv om alle – kommunen
inkludert mente det var kurant. Old boys laget stod
for rydding og fjerning av det gamle. De hadde en
uke på seg til det nye skulle legges. Det ble gjort av
leverandør. På bildet ser vi en spent Geir legge siste
hånd på verket.
Så var det maling av huset. Fargevalg ble ikke
uventet litt prosess, men styret kom til enighet. Etter
en lang og tørr sommerferie, ble arbeidet startet
opp slik at huset skulle stå fint til Conoco Phillips
turneringen. Og det gikk – nesten – i alle fall fasaden
framme. Godt arbeid, ledet av hus-sjefen selv Terje
Meling. Mange gode dugnadsfolk. Spesiell takk til Ole
Jørgen, som nok var den mest trofaste, sier Terje.

KONTAKTANNONSE

AV JOSTEIN ØKLAND

Lagbilde fra Ulfborg i Danmark anno 1991. Da var det 20 årsjubileum for utvekslingen. Bak f.v. Dagfinn Danielsen leder, Jan
Økland, Jostein Økland, Per Arild Hellevik, Vincent Haga, Terje Jåsund og Torfinn Meling. Framme f.v. Henry Olav Olsen,
Kolbjørn Hellestø, Håkon Mæhle, Kjell Herigstad og Jarle Haga.

Havørn -UBG
Hei gode og «litt eldre Havørn’er».
Det har vært noen forsøk på å samle de voksne som var med i UBG-utvekslingen.
De trenere, oppmenn, ledere etc.etc. som enten var innkvartert hos dansker i Ulfborg, eller hadde voksne danske
UBG’ere innkvartert hos seg i Tananger.
Noen samlinger av disse har det vært, og nå vil vi prøve å ta opp igjen slike samlinger. Kan de dette gjelder, og som
ønsker å delta og treffe igjen gode gamle kjente, både Havørn’er og UBG’ere, melde seg? Ingen forpliktelser på noen
måte, men jo flere som føler for dette, jo enklere og kjekkere å gjennomføre. En gang på vårparten/forsommeren
2019.
Kontakt :
Anstein Nordhagen, tlf. 9825 2271, ansnor@online.no eller Jostein Økland, tlf 9322 3352,
jostein.okland@lyse.net
Hilsen
Jostein Økland
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Samspill

ned Gray arrows

er vårt fortrinn

Etter over 40 år som nøkkelspiller og verdiskaper på norsk sokkel, ser vi framover
mot de neste 40 årene.
Vi skaper også verdier gjennom samspill på andre arenaer, og vi vil være en god
nabo. Samarbeidet med Havørn bidrar til dette - og er til glede og nytte for barn
og unge. Det skaper verdier som er verdt å spille på.

www.conocophillips.no

Vi er stolt støttespiller til Havørn!
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