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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!! 
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REDAKSJONELT SAGT DAGLIG LEDER HAR ORDETAV KAS AV STINE

Kjære HK-leser!
Det nærmer seg jul, og nytt nummer av 

Havørnkontakt venter på å bli lest. Vi runder av dette 
jubileumsåret sammen med tre flotte turndamer som 
forteller fra «gamle dager». De har minst like mye 
artig å fortelle som fotballseniorene hadde i forrige 
nummer.

Hovedsaken- eller rettere sagt hovedsakene, 
gjelder Tanangers økende behov for «treningsflater». 
Våre ledere har i sine respektive spalter skrevet om 
emnet, sett ut fra sitt lag/avdelings synspunkt. Det 
store spørsmålet blir om de klarer å forene kreftene 
sine, slik at vi blir optimalt effektive overfor denne 
oppgaven? Vi bringer her en reportasje om en 
befaring av politikere på stadionområdet i sommer 
like før kommunevalget. I dette tilfellet var det Havørn 
Friidrett som hadde tatt initiativ, og fikk Fotball 
til å bistå. I forhold til dette har også Solabladet 
engasjert seg utover høsten. De har intervjuet bl.a. 
SI-løperen «vår», Jonas Berggård Skåden og Viking 
fotballtreneren «vår», Morten Jensen. De har begge 
på positivt vis kastet seg innpå og støttet opp om at 
nå må det være Tanangers tur! 

Som seg hør og bør, har vi rapporter fra 
alle idrettsgrenene våre. Først og fremst utendørs 
sommer/høst aktiviteter. ConocoPhillips tureneringen 
kommer vi ikke forbi i denne oppsummeringen. Denne 
gang presentert og vinklet mot dommerdugnaden. 
Innendørs- er også i gang og vi har flere rapporter 
derfra også. Nevner spesielt håndball jenter 14, 
som bokstavelig talt spilte «flettå» av sin egen 
trener Marius Larsen. Redaksjonen benytter 
ellers anledningen å takke alle som skriver kjekke 
beretninger om konkurranser og turneringer dere har 
vært ute på.

Havørn fotball sin a-lagsspiller med mest 
kamper gjennom tidene, Brigt Sunde, gikk bort i 
sommer, 72 år gammel. Jan Økland har på vegne 
av Havørn skrevet minneordene om denne flotte 
idrettsmannen vi hadde blant våre medlemmer.   

Vi synes det er kjekt å kunne presentere 
også andre organisasjoner som skaper positive 
aktivitetstilbud til barn og unge i Tananger. Denne 
gang er det 1 Tananger speidergruppe sin tur. Antar 
det ikke overasker særlig mange at der er Lovise 
Mæland, vi profilerer ved den anledning, i sitt 43 år 
som frivillig speiderleder.

På vegne av alle oss som jobber med bladet 
håper jeg at HK nr. 2 for 2019 faller i smak og ønsker 
alle lesere en fin jul og et godt nytt år

Høsten er en travel og kjekk tid i Havørn 
Fotball. Allerede to uker etter skolestart kjører 
vi i gang med årets høydepunkt, ConocoPhillips-
turneringen. I år hadde vi 175 lag påmeldt, og det ble 
spilt rundt 260 kamper fordelt på 2 dager. Været var 
nok en gang med oss (for det aller meste), og det var 
som vanlig topp stemning og super dugnads-innsats 
fra alle involverte. Takk for i år!

Ett par uker senere arrangerte vi jente-
dag på Tananger Stadion. Dette på oppfordring fra 
NFF, som har jenter som ett av 3 satsingsområder i 
handlingsplanen 2016-19. I Rogaland har antall jenter 
i fotballen økt med nærmere 1000 pr. 1. jan 2018, 
og vi i Havørn Fotball ønsker å gjøre det vi kan for å 
rekruttere enda flere, og ikke minst beholde jentene 
våre enda lengre. Derfor inviterte vi til en fotball-
dag kun for jenter. Til tross for liten kuling og heftige 
regnbyger, møtte 25 jenter opp til en kjekk dag med 
diverse aktiviteter og lek på stadion/Havørnhuset.

Videre har vi arrangert årets fotballskole for 
5-12-åringer, hvor vi hadde 70 ivrige jenter og gutter 
med. Vi startet helgen med vår populære fotball-disco 
på fredagskvelden, før herre A-lagets trener, og –
spillere, hadde kjekke og lærerike treningsøkter lørdag 
og søndag.

Videre denne høsten står natt-turneringen for 
ungdom/senior for tur. Dette er en intern turnering 
hvor alle fotballens medlemmer fra 13 år og oppover 
kan være med. Vi mikser lag på tvers av alder og 
kjønn og kjører 5v5 turnering inne i Tanangerhallen. 
En super-sosial kveld, som er årets høydepunkt for 
mange av ungdommene våre. Felles matpause med 
pizza og brus hører med. Og selvsagt heder og ære for 
vinner-laget.

Vi ser også frem til internt NFF grasrottrener 
1-kurs, og årsfest før året er omme.

Sportslig sett har vi hatt en middels sesong. 
Ser vi på ungdom/senior-lagene våre, så har vi de 
aller fleste lagene våre representert rundt midten 
av tabellen. Men kamp- og treningsaktiviteten er 
det ingenting å si på, det er full rulle på anleggene 
våre hver eneste ettermiddag. Vi har hatt oppstart 
for 2014-kullet tidligere i år, og aktiviteten i 
barneavdelingen er rekord-høy. Veldig kjekt!

Til slutt vil jeg takke for nok et godt og aktivt 
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 2020! 

Heia Havørn!
Fotballhilsen, Stine
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Havørn må ha plass til alle.
Vi blir stadig flere i Tananger. Folketallet 

vil øke betydelig i årene som kommer. Det skyldes 
boligutbyggingen i vår del av kommunen samt 
utviklingen av et nytt Tananger sentrum. I løpet av en 
periode på 10-15 år vil antall innbyggere fordoble seg 
hvis prognosene og fremdriften skjer som planlagt.

Det er med litt skrekkblandet fryd jeg ser 
hvilke utfordringer og muligheter det gir Havørn som 
klubb. Hva velger vi å gjøre? Det finnes ikke noen 
enkelt svar, og i denne spalten heller ikke nok plass 
til å gå i dybden på spørsmålet. To ting skal likevel 
nevnes.

I Havørn finnes det mange mennesker som 
brenner for klubben sin. Ildsjeler som sørger for at 
treningshverdagen fungerer godt på vårt sportslige 
tilbud, og at vi som klubb er oss bevisst i å være gode 
rollemodeller for barn og ungdom. Vi vil trenge flere 
engasjerte medarbeidere som kan ta klubben videre 
på trenersiden, i støtteapparatet og administrasjon 
når medlemstallet etterhvert vil øke. 

Medlemsvekst gir oss også utfordringer på 
tid og treningsflater. Avdelingene har signalisert at 
vi nærmer oss et punkt der vi kan risikere å måtte 
avvise barn og ungdom om vi ikke gjør noe. Behovet 
for økte spill- og treningsflater er økende, og i Havørn 
er arbeidet i gang med å se på muligheter for å få 
realisert ønskene. Vi vet at dette er tidkrevende 
prosesser som til syvende og sist vil få sin avklaring 
i andre fora enn Havørn. Gjør vi en grundig og god 
jobb, er det større sjanse for at vi får tommelen opp.

En god nyhet er at området mellom stadion 
og Tananger ungdomsskole vil bli stengt for biltrafikk 
og parkering. Det blir reservert for myke trafikanter. 
Dermed vil trafikkfarlige situasjoner snart være 
historie.

Til slutt vil jeg takke alle som bidrar til at 
Havørn kan gi et godt sportslig tilbud. En ekstra takk 
til våre sponsorer.  De gir oss muligheter vi ellers ikke 
vill hatt.

Ha en riktig fin førjulstid!
Mvh
Ole-Jørgen Østensen
Leder Havørn Allianseidrettslag.

FRA ALLIANSELEDER VALGINSPURT OG 
BERFARING PÅ STADION

AV OLE-JØRGEN ØSTENSEN AV KAS

Fv. Bettina Lindgren (sv), Ole Jørgen Østensen (allianseleder), Robert Sæbø (h), Anja Bergsgård Endresen (v), Geir Dalheim 
(fotballnestleder), Siv Len Strandskog (ap) og Ragnar Bergheim (friidretstrener).

Baneanlegget på Tananger stadion ble tatt 
i bruk i 1977 og tribunebygget kom litt seinere. I 
sin tid, og i mange år framover, var stadion en flott 
arena for idrett, men også andre større arrangement. 
I dag – mer enn 40 år seinere, er det kommunale 
anlegget tydelig merket av tidens tann, både her 
og der. For fotball sin del, har det vært tidsmessige 
oppgraderinger underveis, men for friidretten har 
tiden stått aldeles stille. 

Onsdag 4. september, møttes politikere 
og Havørnledere for befaring. Med friidrettstrener 
Ragnar Bergheim som initiativtaker og fotball- og 
allianseledere som støtte, fikk Havørn på en god måte 
vist politikere hva som må jobbes med framover. 
Det var partiene Ap, Høyre, Sv og Venstre som var 
representert. 

Det hadde regnet en del denne dagen, så 
det var ikke nødvendig å forklare at dreneringen har 
store mangler. Det var umulig å komme tørrskodd 
rundt de fleste steder, spesielt i vestre sving hvor 
det lå vannspeil over gjørmet grus på hele feltet. 
Bergheim fortalte at han hadde overtatt ansvaret 
for friidrettstreningen her for ca. ett år siden (ble 
presentert i HK 2/2018). Generelt er det stor 
interesse i Norge for friidrett for tiden, og det gjelder 
også i Tananger. Dette er kjempe-positivt og ikke 

minst et viktig supplement til lagidrettstilbudene 
som Havørn har fra før. Lokale talenter må nå, som 
treningsforholdene er som de er, alt for tidlig søke til 
andre klubber. Han nevnte 17 åringen Jonas Berggård 
Skåden som oppnådde bronse på 100 meter sprint 
med tiden 11.06, i årets junior NM som et eksempel. 

De som var tilstede fikk klar melding om 
hva som må gjøres: Ny løpebane, nytt kunstgras og 
totalrenovert tribuneanlegg. Ingen var uenige i det og 
den umiddelbare tilbakemeldingen var at de takket for 
omvisningen, samtidig som de pekte på idrettsrådets 
rolle. Tananger ligger en del etter for tiden. Havørn 
ønsker å prioritere vedlikehold/oppgradering foran 
nybygg og vi må framstå som en samlet enhet i denne 
sammenhengen, var vel noe av essensen i diskusjonen 
som fant sted?

Et litt uvanlig møte i valgkamp-innspurten, 
der alle var enige - kjekt likevel. I ettertid vet vi at 
Tananger kom «tungt» inn i kommunestyret. Vi håper 
det kan hjelpe på ekstra.
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politiske flertallet), så råder i hvert fall optimismen 
hos oss.

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!

Denne høsten valgte vi å lage nye 
gruppesammensetninger på treningene, noe som 
medførte at vi fikk fordelt barna bedre og hver gruppe 
ble mindre. Den nye gruppesammensetningen er nå 
1-2 klasse, 3-4, 5-6 og 7. og eldre. Erfaringen så langt 
er at dette har fungert meget bra. Både trenere og 
barna er mer fornøyde.

Oppgradering av Tananger stadion med nytt, 
fast løpedekke er noe vi jobber iherdig med. Anlegget 
som vi har per dags dato er i dårlig forfatning, og etter 
en regnværsdag (noe vi har ganske mange av) er det 
umulig å løpe tørrskodd rundt banen.  Med et fast 
dekke kan vi tilby en mer variert og friidrettsrelatert 
trening. Kanskje Karsten Warholms etterkommer 
kan komme fra Tananger? Uansett, ballen har startet 
å rulle og vi håper og tror at vi på sikt vil få en 
idrettspark i Tananger som vi alle kan være stolt av. 
Vi håper å få i stand en teknisk befaring av stadion ila 
utgangen av året. Et annet prosjekt vi jobber mot er 
en mosjonsgruppe for voksne. Vi håper dette er noe vi 
kan få opp å gå ila neste år.

Skulle det være noe små eller store som 
ønsker teste ut friidrett har vi følgende partier og 
treningstider. Alle er hjertelig velkomne!

Hilse
Stine Finnesand, leder

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 med hele 29 lag som er påmeldt til årets 
sesong pluss! Medlemsmassen er rimelig stabil og vi 
er pt ca. 350 medlemmer.

Våre damer i 4. divisjon (Damer A) har startet 
sesongen litt trått med 1 seier og 2 tap. Damer B-laget 
i 5. divisjon står med fasiten 1 seier, 1 uavgjort og 
1 tap på de 3 første kampene, mens vårt tredje 
seniorlag på damesiden (Damer C - også i 5. divisjon) 
har 1 seier og 2 tap på de 3 første kampene. Samtlige 
damelag trenger din støtte på tribunen, så her er det 
bare å kjenne sin besøkelsestid i hallen. Heia Havørn!!

Herrelaget i 4. divisjon har hatt en 
imponerende start på sesongen med 4 seire av 4 
mulige og ligger nå på topp av tabellen i skrivende 
stund. Den ene seieren kom riktignok noe billig, da 
motstanderlaget ikke møtte. Uansett, så trenger 
denne gjengen også støtte fra tribunen - møt opp!

Våre veteraner skal i ilden helgen uke 43 ifm 
avviklingen av Veteran-NM i Stavanger. Havørn stiller 
her med 2 deltagende lag, J33 og J40, samt at vi har 
gjestespillere på SIF G50. Det viktigste her er nok å 
delta - og kanskje “vinne” banketten........ 

Det gror fortsatt godt bak våre seniorer. Våre 
G18 har igjen klart bragden med å kvalifisere seg til 
Lerøy-serien (nasjonal serie). Vi har her videreført 
vårt samarbeid med Sandnes Håndballklubb - og våre 
gutter utgjør fortsatt stammen i SHK´s rekruttlag.

Vi har i skrivende stund nettopp avsluttet årets 
kombinerte salgsdugnad med salg av toalettpapir, 
bambussokker og Enjoy bonushefter. Resultatet for 
årets dugnad ble “all-time-high” - klubben sitter igjen 
med en gevinst på 177,000kr (fordelt 60/40 på klubb/
lag)!!. Imponerende resultat og hatten av for alle 
bidragsytere!!

Det må også nevnes at det jobbes godt og 
iherdig med planer for en ekstra spilleflate/hall i 
tilknytning til Tanangerhallen. Plasseringen av denne 
hallen ift eksisterende bygningsmasse er kanskje noe 
mer utfordrende enn vi så for oss i starten, men dette 
jobbes det med. Det er for tidlig å si når man kan 
ramle ned på en konklusjon her, så dette vil vi måtte 
komme tilbake til i senere utgaver av Havørnkontakt. 
Med tanke på at det er politisk vilje til ny spilleflate i 
Tananger (ref. politisk plattform lagt frem av det nye 

Utendørssesongen er over og friidretten 
fortsetter å blomstre.  Vi har et stort fokus på å gi alle 
medlemmene våre en tilrettelagt og variert trening. 
Oppgradering av utstyrskassene er viktig, og i den 
sammenheng har vi søkt Sparebankstiftelsen SR-Bank 
om midler. I år fikk vi tildelt nye midler som har 
gått til innkjøp av nytt basis/turnutstyr til de yngste 
medlemmene våre, og det var en meget fornøyd 
gjeng som trappet opp på trening i høst. Ellers er også 
mye nytt utstyr kjøpt til de andre aldersgruppene 
aldersgruppene.

Coop Jærcup er friidrettens cup som består 
av 9 stevner fordelt utover sesongen. Her har flere 
Havørnutøvere deltatt, og vi håper på enda større 
deltakelse neste år. Havørn arrangerer et av disse 
stevnene med Sola Friidrett på Sola stadion, og dette 
var vellykket. 

Ellers har vi hatt vår egen lille trimkarusell. 
Trimkarusellen er vår interne cup, der utøverne løper 
samme løype opp til 4 ganger ila våren. 1-2 klasse 
løper en løype rundt TUS, mens 3.kl og eldre løper i 
Nunsteinskogen. Målet med denne lille cupen er at 
utøverne skal se en utvikling og forhåpentligvis et 
utbytte av treningen. Alle som løper 3 av 4 løp får en 
fin statuett.

FRA HÅNDBALL AV STINE FINNESANDFRA FRIIDRETT

Gruppe Dag/Tid Sted
1-2. klasse mandag 17.00-17.45 Gymsalen på TUS
6 og eldre mandag 18.00-19.30 Gymsalen på TUS
3-4 Klasse torsdag 17.00-18.00 Fjellhallen
5-6 Klasse torsdag 18.00-19.00 Fjellhallen
7. og eldre torsdag 19.00-20.30 Fjellhallen
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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. 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 trener onsdager fra kl.17 til 
19, hvis mange er interessert og det er hensiktsmessig 
å dele i 2 grupper så trener de yngste ca.1 time først 
og så følger de eldre deretter, gjerne en periode 
sammen.

Hovedtrener Tor Einar var tilbake i 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 
gjerne 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.

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. 

Dersom du selv, eller kjenner noen 
ungdommer, som kan være interessert i å trene eller 
lede innebandy, så kontakt meg Livar på Livar.haga@
lyse.net &/ 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 
til deg som har barn i aldersgruppa fra 1 til 6.klasse, 
kom på TUS onsdager kl.17, inngang og garderobe ved 
svømmehallen. Hvis det flere kommer enn de som 
hensiktsmessig bør trene samtidig, så vil vi dele opp i 
1-3.klasse kl.17-18 og 4-6.klasse kl.18-1930. 

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

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

Foreløpig konstituert gruppeleder: Livar Haga, 
N-Leder Havørn Allianseidrettslag
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FRA FOTBALL AV WENKE ØSTENSEN

Tradisjonen tro er det atter en gang tid for et 
tilbakeblikk på fotballsesongen 2019.  

I motsetning til fjoråret som bar preg av 
ekstra dugnader med legging av nytt kunstgress og 
husmaling, har denne sesongen hatt mest fokus på 
det som skjer på og rundt treningsfeltet.

En stor takk til alle trenere, oppmenn og 
foreldrekontakter som investerer tiden sin i barn og 
unge slik at Tanangers fotballspillere har et tilbud.

Havørn Fotballs styre har dette året med 
sportslig utvalg i spissen, lagt ned mye arbeid for å 
evaluere og oppgradere klubbens sportsplan. Vi har 
også laget og vedtatt ny visjon:

Havørn Fotball skal være en klubb for alle! 
Vi skal være en arena for mestringsopplevelser, 
livslærdom og ikke minst ekte idrettsglede! 

For å etterleve visjonen er vi avhengig av å 
tilrettelegge slik at alle får et godt tilbud.  Derfor har vi 
nå satt ned en komite som har startet en prosess med 
bygging av ny hall. Vi har spennende tider foran oss!  

Vi ønsker og håper at Tanangers befolkning vil 
stå sammen med oss når dette arbeidet starter, og at 
mange har noen timer å bidra med.

Ved inngangen til 2020 har vi planer om 
oppussing av hovedetasjen i Havørnhuset. Har du tid 
og lyst til å hjelpe til, setter vi pris på hjelp.

For å gi barn og unge livsmestring på og 
utenfor banen, er det viktig at vi som er tilskuere 
hjelper til med dette. Det kan vi gjøre med å være den 
voksne som gir et smil eller en tilbakemelding på ting 
som ikke er greit - eller rett og slett bry deg om det du 
ser!

Styret ønsker også å takke vår daglige leder for 
jobben hun gjør! Uten Stine stopper Havørn Fotball! 
Hun gjør mye som vi andre på grasrota tar som gitt. 
For eksempel alt fra å se til at alle lag har drakter og 
utstyr til treningstider.

Jeg ønsker dere alle en riktig god og fredfull 
jul, ta vare på hverandre!

Julehilsen fra Wenke
Leder av styret - Havørn Fotball.

FRA GYM- OG TURN AV IDA CHARLOTTE CHRIST

10-17 juli 2020 reiser 6 gymnaster fra Havørn 
Gym og Turnforening til Reykjavik, Island for å delta på 
Eurogym 2020. Eurogym er et oppvisningsstevne for 
ungdom i alderen 12-18 år i regi av UEG. Ungdommer 
fra hele Europa samles for å trene, ha oppvisninger, 
delta på workshops og for å ha det gøy sammen. 
Jentene fra Havørn stiller som en del av kretstroppen 
fra Rogaland sammen med Aspervika, Sola, Brusand 
og Klepp. Til sammen er vi 36 gymnaster og 8 ledere 
som reiser fra Rogaland.

Denne turen blir den første utenlands-turen 
for ungdommer i Gym- og turn! Jentene gleder seg 
masse og er utrolig spente på hva turen har å bringe. 
Som ved alle andre utenlands turer så koster også 
denne turen en god del. Jentene skal sammen med 
foreldre stille opp på en del dugnadsarbeid i Havørn 
turn i løpet av året, for å samle inn penger til turen. 
De skal blant annet være med å hjelpe til under 
juleoppvisning 1. desember og barnas turnfestival 
som Havørn arrangerer i 2020.

I løpet av høsten og våren skal alle 
foreningene i kretstroppen møtes til treninger, hvor 
de skal lære oppvisningsprogrammet til Eurogym. 
Programmet som jentene skal opptre med er laget av 
representanter fra Gymnastikk Utvalget for Ungdom 
i RGTK.  Vi håper denne turen vil være med å spre 

mye turnglede blant ungdommene, ikke bare i vår 
forening, men i hele kretsen.

Ida Charlotte Christ, styremedlem og 
instruktør

(red. andm.)
Ellers melder turnstyret at de siden i sommer 

har deltatt på Barnas turnfestival, som var i juni og 
ble arrangert av Sola Gym- og turn. 6-7 stykker har 
deltatt på ett arrangement for kretsen som kalles 
«Turn døgnet». Årets juleoppvisning blir søndag 1. 
desember. Sett av tid!

Troppen som forbereder Reykjavik-tur til neste år. Fotografert under Gym Cup på Brusand tidligere i høst.

 
Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-SA 
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CONOCOPHILLIPS 
TURNERING

AV INA ENGEVIKFRA IDRETTSRÅDET AV STINE FINNESAND

Sola Idrettsråd står enda med samme fokus 
om at det nå er Tananger som må prioriteres når det 
kommer til oppgradering og utvidelse av treningsflater 
i kommunen. 

Fordeling av LAM var en stor sak for 
idrettsrådet denne høsten. Vi ble gjort oppmerksom 
fra Rogaland idrettskrets, at fordelingsnøkkelen vi 
hadde i Sola var urett. Denne fordelingsnøkkelen 
stammer fra noen tidligere sammensetninger av 
styre, og senere styrer har brukt samme fordelingen 
uten videre ettertanke. Det som i prinsippet har vært 
feil, er at enkelte klubber har fått et høyere tilskudd 
enn de skulle, mao. en urettferdig fordeling. Sola har 
ryddet opp i systemet og har fra i år gitt en rettferdig 
fordeling til alle idrettslag basert på de faktiske 
medlemstallene. I tillegg til dette er det blitt vedtatt 
at vi skal gå bort fra en søknad, og kun basere på 
klubbens medlemstall. Det vil fortsatt være en del 
av midlene som idrettsrådet vil kunne fordele med 
skjønn. Sola idrettsråd ønsker at alle årsrapporter 
for klubbene i kommune skal ha følgende med i sine 
årsrapporter fra 2019:

• Medlemsantall i aldersbestemte grupper pr. 
31.12

• Tiltak for å holde kostnadene nede ved deltakelse 
i idrett og fysisk aktivitet.

• Tiltak for a inkludere barn og ungdom som er 
underrepresentert i organisert idrett

• Trener- og lederutdanning for målgruppene (6-19 
år)

• Idrettsaktivitet for ikke-medlemmer innenfor 
målgruppene med mål om å rekruttere inn i 
ordinær aktivitet. Eksempel på dette kan være 
«Åpen hall»

Sola Idrettsråd ønsker å sette i gang med et 
nytt prosjekt som forhåpentligvis vil øke med årene, 
med mål om en lokal Idrettsdag/idrettsfest (galla) 
for hele kommunen. Dette skal bli med å skape en 
større relasjon mellom de forskjellige idrettslagene i 
kommune. I 2020 ser vi for oss en Familiedag på Sola, 
som blir et samarbeid med Sola FK, Sola Håndball 
og Sola Turn, der det vil bli mulighet å se og prøve 
idrettene. 

Idrettsrådet har også hatt flere representanter 
tilstede på den Nasjonale Idrettsråd konferansen i 

Ålesund i september, og ved den regionale samlingen 
i regi av Rogaland Idrettskrets november. I Ålesund 
var det mest sentrale temaet Idrettsglede for alle, 
både i regi av organisert og uorganisert idrett. Et 
annet viktig satsningsområde er å gjøre deltakelse 
i idrett kostnadsfritt. Når det kommer til den 
regionale samlingen var mye av fokuset relatert til 
LAM fordeling. Det har vært en stor gjennomgang 
av praksisen rundt fordelingen av LAM, og 
praksisene spriker veldig fra Idrettsråd til idrettsråd. 
Idrettskretsen vil prøve å komme til en mer felles 
fordelingsnøkkel. Et annet tema som ble diskutert var 
sonedeling av regionen.

ConocoPhillips turneringa er høstens store 
begivenhet i Tananger. Det ligg utallige timer med 
arbeid bak eit slikt arrangement og turneringa hadde 
aldri eksistert uten den solide dugnadsjobben som 
legges ned.

Ei turnering av denne størrelsen krever eit 
høgt antall dommere. Kvart år børster derfor ei stor 
gruppe ungdom og voksne støvet av fløyta og leder 
glade unger i kamp.

Å lede barn i kamp er ein jobb med mange 
oppgaver (der knytting av sko utgjer ein solid prosent 
av stillingen), men viktigst av alt er muligheten til å 
legge til rette for ein positiv oppleveling for spelarane.

Det er ei takknemlig oppgave å være dommer 
for barn. Dei viser ekte idrettsglede, feirer mål og 
prestasjoner på tvers av lag og tilhørighet - og gir alt i 
minuttene dei har tilgjengelig på banen.

Me gleder oss allerede til ConocoPhillips 
turneringa 2020!

Ina Engevik, styremedlem Havørn Fotball

Bak f.v.: trener Torgeir Throndsen, dommer Sondre Nordthun og dommer/koordinator Ina Engevik
Framme f.v.: Havørnspillerne Anders, Aksel, Oscar Gabriel og Nikolas

Alltid mye godt å spise under CP-turneringen. I år var 
Renaa der også med mobil iskrembod. Kjempefornøyde 
kunder.
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AV KASHAVØRN 85 ÅR

trekkfullt og kaldt i det gamle idrettshuset, som 
ble fyrt med vedovn. Likevel ble det flittig brukt av 
ivrige jenter på turnen med instruktør Berit Dahl fra 
Stavanger Turnforening som leder av treningen.

1964 ble en ny tid i Havørn, ikke minst for 
turnen, da det nye «idrettshuset» kunne tas i bruk. 
Det ble startet «dameparti» og «husmorparti». 
Instruktøren kunne stå på scenen og der var det 
piano, som han «Jensemann» spilte på, til Berit 
Dahls store tilfredshet. Hun likte mindre å spole 
fram og tilbake på lydbåndet når han ikke var der. 
Damepartiet hadde, som rimelig kan være, et mer 
krevende program enn husmorpartiet. Førstnevnte 
hadde som mål å delta på stevner både innen 
kretsen, landsdelen og nasjonalt. Også utenlands- 
og allerede i 1969 var 4 av damene avgårde til Basel 
i Sveits. En viktig del av oppvisnings- og troppsturn 
er drakten. Enighet om at den hvite cap`en vi 
hadde en gang, var den fineste. Viktig var det også 
å ha fane og Havørn har allerede to. Fanebærer 
behøvdes, og her var det ofte at en mann kom inn i 
bildet, og Bent Jørgensen var en av dem.

De tre fortalte med glede om samholdet 
mellom avdelingene før i tiden. Det var mye dugnad 
og «dansen» var en av dem. Det kunne ofte gå 

At det finnes mengder av ting å fortelle fra 
vårt lags 85-årige historie, er turnveteranene Annie 
(Antonsen)Wiberg, Martha Jaasund og Oddny 
Jørgensen skjønt enige om. De tre damene var på 
besøk i Havørnhuset en regnværsdag i september 
og delte minner fra Havørn turn med oss. Som 
avdeling regner turnen seg tilbake til 1957, før det 
var det bare fotball som gjaldt. I begynnelsen het 
det Friidrett- og turnavdelingen, og leder var Bernt 
Haga - alias «sportsmaen». Kvinnene overtok i 1962 
med Bertha Ellingsen som «formann». Annie, som 
da var innflytter fra Stavanger, overtok og ledet fra 
1967 til 1971. Martha, innflytter fra Randaberg, 
med mellomlanding i Larvik som håndballspiller, 
var aktiv turner her siden 1971. Hun var med og 
skrev Havørnboka i 1993. Oddny sin ektemann Bent 
«dansken», var vaktmester i Tanangerhallen og 
døde i fjor. De to var et radarpar i Havørn gjennom 
mange år og i turnen var hun aktiv det meste av 
tiden. 

I begynnelsen hadde vi ei «tyskerbrakke» 
som stod på andre siden av veien i forhold til der 
Tanangerhallen står i dag. Noen av oss som er 60 
pluss, husker godt dette bygget – og materialene 
står den dag i dag i Hunnedalen som hytte. Det var 

Fv. Annie, Martha og Oddny

Havørn turn sin dametropp på tur til kretsturnsteven en gang på slutten av 70-tallet. (foto hentet fra Oddny sitt album)

hardt for seg, men de husker at de følte seg trygge 
når Elias Vatne var tilstede. Den samme Elias kjørte 
også Tanangerbussen. Ei jente fra Sola forlangte 
barnebillett til Tananger en lørdagskveld, da svarte 
Elias henne at hvis hun skulle gå på dansen, fikk hun 
takk betale voksen – og slik ble det.

Annie var en gang av gårde til Havørnhytta 
med jenteturnen. 14 åringene kunne være en 
utfordring også den gang. Hun husker de var veldig 
opptatt av hva tid de måtte legge seg? Da fikk de til 
svar at de kunne legge seg hva tid de ville – men at 

alle måtte gjøre pliktene sine. Hun fordelte ansvar 
på forskjellige områder – og det virket. Jentene 
var greie og belønningen var at de fikk prøve seg 
på sminkesakene til Annie. De ble litt sjokkerte da 
de fikk høre at doen måtte tømmes, men heldigvis 
hadde Annie avtale med Ottar Meling at han skulle 
ta seg av den saken etterpå. Han Ottar var ganske 
greie på den måten. 

Redaksjonen takker for besøket og alle 
fortellingene dere hadde å bidra med til bladets 85 
års årsmarkering.

Det gamle idrettshuset lå vis a vis innkjørselen til Tanangerhallen. I bakgrunnen ser vi to hus som senere fikk adresse 
Bregneveien 16 og 15. (Fotografert av Steinar Omdal i 1964 – copyright Velmont film AS.)
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Havørn jenter 14 reiste til Trollcup i 
Kristiansand fredag 1/11 – og spilte «flettå» av både 
motstandere og sin egen trener Marius Larsen.

Første kamp lørdag vant de over Øvrebø 
11-4, neste kamp mot Høvdingen 6-4 og avsluttet 
med uavgjort 9-9 mot Våg. Marius hadde tro på 
jentene og prøvde å motivere dem med at hvis de 
vant hele A-sluttspillet skulle jentene få lov å klippe av 
hestehalen hans!

Søndagen startet tidlig med seier over Søgne 
9-10, deretter semifinale hvor de vant 10-4 over 
Gimletroll. Selve finalen ble spilt mot Randesund i en 
forrykende kamp og vant 9-8!

Finalen mot Randesund ble en kamp der de 
som ville mest kom til å stikke av med seieren. Startet 
bra med at vi gikk i ledelsen og tok kommando fra 
start med et knall tøft forsvar sammen med en keeper 
som kom opp mot sitt beste. Havørn går til pause med 
en 2 måls ledelse 5-3. Vi har ett par dårlige angrep 
der vi slipper Randesund inn i kampen igjen. Men 
denne kampen skulle vinnes, det kunne en se på alle 
jentene og hvordan de kjempet for hverandre i hver 
duell de siste 3 minuttene. Når det gjenstår 1 min er 
stillingen 8-8 og Havørn går i angrep og skaffer seg en 
straffe. Den settes i mål og da flytter vi beina som aldri 
før å få brutt opp rytmen deres i angrep. Så kommer 

51 69 66 51 - Timebestilling: ledigtime.no
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SETT DITT NAVN OG 
SÆRPREG PÅ KLUBBEN VÅR!

en svak avslutning og da er det bare å bruke tid. Da 
slutt signalet går er jentene og vi rundt i ekstase. En 
fantastisk lag- seier. Jentene hadde ikke glemt løftet 
Marius ga, og saksen ble brukt.

Hilsen Oppkvinne Bjørg Kjørmo

Håndball jenter 14

Handball jenter 14 hestehalen ryker
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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.
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LIDESNES CUP AV OVE ESPEVIK

Jenter 13 på Lindesnes cup 16-18 august.
Flere av oss tok en langhelg fra fredag til 

søndag formiddag og målet var å delta på Lindesnes 
cup. Vi leide hytter på Tregde feriesenter utenfor 
Mandal. 

Vi bodde sammen i 4 hytter, 9 av 15 spillere 
deltok samt begge trenere, oppmann og en del 
foreldre. J/G2008 bodde også på Tregde og vi satt 
sammen med dem fredag kveld i forbindelse med 
grilling på kvelden. Spillerne badet i bassengene på 
Tregde og hadde det kjekt sammen. Felles grilling 
til middag på fredag og lørdag kveld. Været var som 
tidligere år på Lindesnes cup, skiftende mellom regn 
og sol men en kjekk cup likevel.

Vi spilte i gruppe med Mandalskameratene, 
Donn FK, Hinna IL, Vigrestad IK og vi fikk en 4. plass 
totalt..

Ungene var med på Fotball tivoliet på cupen 
og vant premier og hadde i en periode rekorden for 
hardeste fotball spark på årstrinnet. Vi traff også 
andre lag som vi har spilt mot før og i serien. Kjekk tur 
som bidrar til å holde et godt sosialt miljø og styrker 
samholdet i laget samt i foreldre gruppen.

Ove Espevik, oppmannKystkultursamlingen 
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

 
Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-SA 
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A-LAGET AV MATS Ø. JELLESTAD

En sesongoppsummering 2019
Etter en meget god 2018-sesong hvor vi 

kjempet om opprykk helt frem til siste seriekamp, 
begynte sesongen 2019 knalltøft. Flere av spillerne 
som spilte en viktig rolle for suksessen i 2018 ble 
dessverre ikke med videre. Dette var spillere som 
Thomas Lundmann (førstegangstjeneste), Kent Smith 
(overgang), Vegard Meling Nesse (overgang), Marcus 
Espeland (lagt opp) og Bjørnar Nilsen (lagt opp). 
Troppen ble tynnere og forsterkningene få, inn kom 
det noen juniorspillere som prøvde seg på trening 
og 2 angrepspillere som ikke var mye å se til i kamp 
og trening. I tillegg til en større del av laget som blir 
skadet av alt og ingenting, ble vi nødt for å skrape 
sammen en tropp til treningskampene. Det gikk 
som det gikk, men ungguttene fikk i alle fall verdifull 
trening inn mot seriestart.

Sesongen starter spillemessig kjempegodt, 
men vi klarer ikke å score mål på sjansene når blant 
annet Kjartan Ullestad teller penger offshore. Dermed 
ender de første 4 kampene med 1 seier og 3 tap. Vi 
finner ut at Tord Næss Haga hadde scoret 3 mål på 
de første 4 kampene, dette var for godt til å være 
sant så han ble plassert bak som midtstopper. Dette 

skulle vise seg å være en genistrek fra trenerteamet. 
Plutselig klarer vi å holde buret rent samtidig som 
Kevin Hodneland og Daniel Kaarvaag ikke fant seg i at 
det ikke skulle bli scoret flere mål. Vi vinner de 4 siste 
kampene før sommeren hvor nevnte Kevin og Daniel 
bøtter inn mål, samtidig som Tord fremdeles scoret 
mål som stopper i tillegg til å bli politianmeldt for en 
fair takling som ingen reagerte på. Det så plutselig så 
lyst ut på sommeren etter å ha slått 1., 2. og 3. plass 
på rekke og rad. Det skal også nevnes at vi klarte å 
vinne 5-4 borte mot Tasta etter at de ledet 3-1 i det 
75. minutt!

Sommeren kom, og spillere blir byttet ut. 
Tord ble lei av ansvaret for å bære hele laget så han 
stakk til studier i Trondheim og inn fikk vi erstattere i 
Alexander Larsen, Lasse Hansen, Benjamin Ibrahim, 
Andreas Heen Strandskog (begynte litt før sommeren) 
og Henrik Fossum. Det ble mer folk på trening og 
kvaliteten ble god. Nesten litt for god, for Mats Økland 
Jellestad følte at plassen han på laget var truet og 
pådro seg en kneskade som en unnskyldning. Jon 
Kristian Myklebust som har hatt Mats som trener og 
mentor i store deler av karrieren vil jo selvfølgelig 
henge seg på og knekker storetåa si i det som 

skulle være et «forsøk» på å score mål. Gleden ble 
«stor» for Eivind Emblemsvåg som ikke hadde flere 
midtstoppere igjen. Sander Nilsen er høy på seg selv 
og tar ansvar som midtstopper, lite visste han om 
skadeforbannelsen for midtstoppere i klubben og 
ender opp med tannoperasjon som setter han ut i et 
par kamper. 

Forsvarsfireren varierer, men med Kjartan 
Ullestad tilbake, Sindre Reisæter som klarer å 
løpe mer enn 30 minutt og Kevin Hodneland i 
scoringsform, varierer resultatene like mye som 

 

 

Impulz Personlig Trening AS ble stiftet i april 2013 av Hilde Lothe og Gyda Bloch Thorsen. Bedriften 
består i dag av to sentre, et på Storhaug og et i Tananger.  

Vår visjon har alltid vært å skape et treningssenter der alle føler seg velkommen, uansett erfaring og 
bakgrunn. Vi ønsker at alle skal føle seg sett og møtt som mennesker, ikke bare som kunde.  

 

   

 

Impulz tilbyr:  

-Medlemskap med og uten 12 måneders binding 399,- eller 449,-  

-Personlig trener timer med programoppfølging og kostholdsveiledning hvis ønskelig: Se 
hjemmesiden vår www.impulz.no for priser og pakker. 

-Gruppetimer gratis for medlemmer. Dans, styrke og kondisjon  

-Dansekurs for barn og voksne med blant annet Gyda Bloch Thorsen som instruktør. Hun er kjent fra 
Skal vi danse 

Styrketreningskurs for ungdom 

  

Impulz Personlig Trening AS

forsvarsfireren. Alt i alt har sesongen sett grei ut 
med tanke på forutsettingene. Vi står med 10 seire, 
5 uavgjort og 6 tap på 21 kamper og vinner vi siste 
kamp mot Buøy sikrer vi oss en god 4.plass, som gir en 
plass i Champions League har jeg hørt?!

Takk for at du orket å lese dette, og til de 
som ikke ble nevnt i teksten: Kanskje du bør få deg 
en annen hobby som bodybuilder og trene sammen 
med Jonas Kaarvaag og Andreas Marken hver dag, så 
kanskje dere blir nevnt til neste år. 

Bak f.v.: Andreas Heen Strandskog, Simen Hølland, Andreas Marken, Daniel Kaarvaag, Alexander Larsen, Mats Økland Jellestad, 
Kjartan Ullestad, Andreas Dale, Sander Nilsen, Jonas Kaarvaag og trener Eivind Emblemsvåg.
Framme f.v.: Kevin Hodneland, Sindre Reisæther, Ole Christian Østensen, Lasse Hansen, Vegard Olsen, Daniel Derås og Jon 
Kristian Myklebust.
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MINNEORD: BRIGT SUNDE FOTBALL GUTTER 12AV JAN ØKLAND AV KAS

Brigt Sunde døde i sommer etter lang tids 
sykdom, 74 år gammel.

Brigt er en legende i Havørnfotballen.  Ikke bare 
er han den spilleren som har spilt flest kamper for 

A-laget (588), men han har også vært en sentral 
spiller som med noen få års avbrekk har spilt fotball 
med Havørndrakt gjennom hele 49 år.  I 2006 gikk Brigt 
til Sola.  Han var da 61 år.   Vi var på dette tidspunktet 
4-5 Havørnspillere som ikke hadde flere «gamle å spille 
med» i Tananger, så da ble det Sola IL sammen med 
forbundsfeller fra Våganes og Havdur som også ble for få 
lokalt til å holde det gående med lærkula.   På Sola spilte 
Brigt Gubbefotball helt til han måtte gi seg på grunn av 
sykdommen i 2017, 72 år gammel.

Karsten, Rolf og Kjell Magne er tre brødre av Brigt 
som også har spilt fotball med Havørndrakt. Karsten, som 
er eldstebroren, er sannsynligvis en av klubbens mest-
scorende A-lagsspillere gjennom tidene, også han med 
over 400 A-kamper, og Karsten og Brigt spilte i mange år 
samtidig på A-laget.

Brigt var Havørns svar på den driblesterke 
Kniksen som var en av Norges toneangivende spillere 
på 60-tallet. Som den meget talentfulle spilleren han 
var, med blant annet kretslagskamper i aldersbestemte 
klasser, prøvde Brigt seg også i noen få år i andre klubber 
i høyere divisjoner, blant annet i Viking. Han kom 
imidlertid tilbake derfra etter en lei skade som gjorde at 
han ikke fikk prøve seg på A-laget.

I Havørn var Brigt en viktig midtbanespiller i en 
mannsalder. Han debuterte på A-laget som 15-åring og 
avsluttet som A-lagsspiller da han var 43. Fra han var 43 
til han var 61 raidet han midtbaner for Havørn i alt fra B-, 
C-, Old boys- og veteranlagskamper.  Her snakker vi om 
treningsvilje og utholdenhet.

Brigt var en flott fotballspiller med gode 
holdninger både på og utenfor fotballbanen. Han fikk 
sjeldent advarsler, eller det som senere ble gule kort, og 
han var godt likt av både med- og motspillere samt en 

masse dommere som av naturlige grunner kunne følge 
han over lengre tid enn spillerne.

I 2014 fikk Brigt den tunge meldingen om 
kreftdiagnosen. Men Brigt var en fighter, og han ga på 
ingen måte opp kampen på tross av spredning av kreften 
og en hel masse operasjoner og behandlinger.  Brigt gikk, 
med alle disse medisinske utfordringene, i en alder av 74 
år fremdeles både på jobb og på fotballtrening.  Det sier 
det meste om hva vår gamle fotballkamerat var laget av 
både fysisk og psykisk.

Til slutt nyttet det heller ikke for Brigt å kjempe 
imot lenger.  Han døde fredfullt med sine nærmeste 
rundt seg den 10. juli.

Brigt etterlater seg kona Brit, to døtre og tre 
barnebarn.

Vi lyser fred over Brigts gode minne!
For fotballvenner gjennom mange tiår
Jan Økland

I pinsen var det gutter 2007 sin tur å reise til 
Hirtshals på Slagter Winter-cup. Trener Kevin Hodneland i 
spissen for en gruppe på hele 27 spillere (2 lag) og masse 
foreldre, kunne melde tilbake om en svært vellykket tur 
både sportslig og sosialt.

Om selve turneringen er det å fortelle at det ene 
laget oppnådde en 2. plass totalt – kun slått ut av sin 
lokale norske rival fra Austrått. 

Guttene spilte en meget god finale-kamp, hvor 
de til tider dominerte banespillet. De måtte likevel se seg 
slått av et effektivt Austrått-lag, som var hakket flinkere 
til å sette sjansene sine. Etter at finaletapet hadde sunket 
inn, så var de likevel en godt fornøyd gjeng.

Før finalen hadde de 4 gruppespillkamper, så en 
kvartfinale og en semifinalekamp bak seg. Slikt krever 
gode fotballmuskler. Stor spenning og fin stemning i en 
solid foreldregruppe langs sidelinjen hele tiden. 

Det andre laget sikret seg også en 14. plass 
i sin gruppe, og var heller ikke misfornøyd med sine 
prestasjoner. 

Hodneland forteller at høst og vinter nå skal 
brukes til å forberede neste sesong, hvor de kommer til å 
tre ut av «barnefotballen» og inn i «ungdomsfotballen». 
Mer eller mindre samme guttegjengen har trent sammen 
i mange år nå, og de er virkelig klare for at det skal bli 
litt mer alvor nå. De kan nesten ikke vente på å ta fatt 

 
DARE TO WIN 

WEAR TO WIN! 
 

Framme f.v: Vetle Slettebø, Nour Al Mabhouh, Jonas Nordtun, Fredrik Block-Johnsen, Sondre Nordtun, Alan Golda, Rayan 
Abrahim, Felix Andrè Sem.  Bak f.v: Tobias M. Iversen, Oliwier Sieklicki, Noah Emil Grønnestad, Daniel Hodneland, Thomas 
Hellestø, Storm Hetland, Aleksander Tessem. Liggende foran f.v: Elias B. Sola, Tobias W. Olsen. 

på 2020 sesongen, med tabeller og tellende resultater 
avslutter han. Havørnkontakt benytter anledningen å 
ønske laget lykke til videre.

KAS
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GJESTEINTERVJUET AV KAS

Denne gang har vi tatt turen ned til 
speiderhuset for å snakke med Lovise Mæland 
- speideren i Tananger sin leder gjennom en 
mannsalder. Unnskyldte sin hese stemme. Hadde 
pådratt seg lungebetennelse etter å ha vært uforsiktig 
og etterpå holdt en lang tale i datter Margaret sin 50 
års dag nylig. En «liten» lungebetennelse var intet 
hinder for dagens intervju og kaffen var selvfølgelig 
klar. 

Hun er ikke Gruppeleder lenger, men har 
likevel hånd om det meste, har vi et bestemt inntrykk 
av. Det heter 1. Tananger sjøspeidergruppe fordi at 
de for 43 år siden var først til å etablere seg som 
speidere i Tananger. I mellomtiden har det f.eks. også 
vært en 2. Tananger KFUM speidergruppe.   Dagens 
medlemstall er på 214 stk., ref. årsrapporten for 2018, 
temmelig nøyaktig hva det gjennomsnittlig har vært 
de siste de siste 11 årene. Aldersklasse-inndelingene 
heter: Bevere, småspeidere, stifinnere, vandrere og 
rovere. Roverne er eldst, og de er med og har ansvar 
for båtmateriellet – og det er ikke lite. Flaggskipet 
er «SS Makrellen», som ble anskaffet i 1979. En 43 
fots Flekkefjordskøyte som ble kjøpt i Hardanger i 
1979 og seilt til Tananger. I årene 1979-80 var det 
dunadsarbeid på høyt plan; hver eneste dag, helg og 
ferie, helt til den sto fram som den flotte seilskuta den 
er i dag.  Etter «Makrellen» har det blitt en hel liten 
armada av mindre seilbåter og Lovise ramser opp: 4. 
stk. 27-fot Maxi, 1 pioner 23 fot, 6 A-joller, 4 VG-joller 
og 8 kanoer. Det sier seg selv at det kreves mange 
kompetente voksne foreldre/ledere til å drifte dette, 
og heldigvis finnes det mange av slike her i bygda, 
ellers hadde det ikke gått. Havneanlegg med naust har 
de fått bygge ved det gamle Danielsen-huset.

Vi kan fortsette å ramse opp alt de disponerer 
av lokaler og lager, litt her og litt der i Tananger, ikke 
minst det gamle ærverdige bedehuset, i Havnevegen 
12 som er hovedkvarteret. Det er et håp, langt der 
framme om et kulturhus i Tananger som også kan 
romme speidernes aktiviteter. Den som lever får se, 
og da er vi inne på sentrumsplanen, som Lovise synes 
er interessant, men den skal vi ikke ta nå... 

I stedet vil vi høre litt om Lovise selv og 
hvordan hun ble en slik ildsjel for speideren? 

Vokste opp på gården i Melingsveien sammen 
med 3 brødre og 2 søstre. Fikk tidlig lære seg å 
arbeide. Havørn stiftet hun første gang bekjentskap 

med i turnen, som var tilbudet til jenter den gang. 
Gikk på barneskole her og videre på framhaldsskole 
i Sola (før det ble realskole på Bryne). Deretter 
handelsskole i Stavanger og fikk jobb i Televerket. Da 
Norske Shell i 1966 bygde raffineriet i Risavika, fikk 
hun ansettelse som telex-operatør, som en av de aller 
første lokale norske på lønningslista. Hun husker de 
hadde administrasjonsbygg i et av husene på gården 
til Leif og Gabriel Sola. Seinere kom italienerne 
som bygde landemerker som flammetårnet og den 
berømte pipa 60 meter til værs. Det var ei spennende 
tid. 

Lovise har to godt voksne barn i dag. Så 
var det at sønn Geir ville bli speider og der krevdes 
det også at foreldre engasjerte seg, og ikke uventet 
ble Lovise ble med i styret her under Idar Møllers 
ledelse. Likeså traff hun i denne ledelsen på Anstein 
Nordhagen, som var der pga. sin sønn Arild. Stor iver 
og mye dugnadsaktivitet i det «nye» Tananger som 
vokste fram på denne tiden. Lovise engasjerte seg 
så mye at dette ble et medlemskap som har vart i 43 
år! Hun har vært innom det meste og det inkluderer 
også 4 år som kretsleder i Vesterlen (Rogaland) og 2 
perioder som styremedlem i Norges Speiderforbund.

Da de vokste opp, var Havørn håndball enda 
ikke kommet i gang. Begge barna dro derfor til SIF, 

men så snart det ble tilbud i Tananger, vendte de 
nesen hjem og spilte for Havørn. Geir var også trener 
for G-12 en periode. Datter Margaret deltok med stor 
iver og ble en veldig god spiller. Spilte både i Sola, 
Hinna og SIF inntil hun måtte gi seg pga. skader. Det 
medførte at mor Lovise engasjerte seg og satt dermed 
i håndballstyret i en 5 års periode. Hun mener det var 
Dagfinn Danielsen som var leder da og ellers Randi Li, 
Egil Halvorsen, Ivar Oftedal og Anstein Nordhagen.

Det var Lovise, Anstein (vår egen tidligere 
redaktør) og Idar som startet med medlemsbladet 
«Havsprut». Bladets redaktør/trykkerisjef i dag 
heter Geir Mæland, pluss at «hu mor» sjøl, er både 
redaktør, annonsesjef, distributør osv.     

For noen år siden pensjonerte Lovise seg fra 
Norske Shell, der hun hadde arbeidet i 45 år. De siste 
årene hadde hun ansvar for boligadministrasjonen 
i firmaet - og administrere kan hun, og det har 1. 
Tananger speidergruppe stor nytte av til daglig. Før vi 
sier takk for kaffien og praten, ser vi innom kjøkkenet 
der gevinstene som er til utlevering etter høstlotteriet 
står klar til avhenting. På samme måte som Havørn 
har sitt julelotteri, har speideren sitt høstlotteri. 
Hun bemerker med glede alle små og mellomstore 
lokale bedrifter som gode bidragsytere. De store 
internasjonale som vi også har her, er ikke like gode 
å komme inn hos. Hun er glad for at organisasjonene 
i Tananger kan leve i fred og fordragelighet med 
hverandre og f.eks. ikke ha lotteriene sine samtidig. I 
det vi går ut døra passerer vi et diplom fra SR-bank til 
Lovise som det står ildsjel-prisen 2015 på. Vi kan ikke 
annet si at den må være vel fortjent!

Kjell Arne Slethei
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Sola Trykkeri
& Kopi AS
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VITSE-STAFETTEN

Dagfinn satt foran tv apparatet sitt 
og så på fotballkamp. Plutselig utbrøt 
han: Fyttigrisen, det er jo ikke et 
eneste mål. Nå får du skjerpe deg, sa 
Reidun , jeg kan ikke en eneste regel, 
men selv jeg kan se at det er ett mål 
på hver sin side av banen.

Sender denne videre til vår gode og trofaste 
Havørn suporter Dagfinn Danielsen.
Mvh Frode Stangeland

«Vi avslutter jubileumsåret med disse flotte 
bildene fra vårt historiske arkiv og det  

gyllne 60-tall:»

Vår tropp på turnstevne. Fra Oddny Jørgensen sitt album.

Vårt A-lag i fotball. Fra Olav Vistnes sitt album. 
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VERDISKAPING I 50 ÅR 

– Vi er stolte og glade for å jobbe tett på
Ekofisk, sier Tore og Mari Mikalsen. Far og
datter er begge reservoar ingeniører og
jobber med planlegging av brønner i Ekofisk-
området. Spennende og utfordrende
oppgaver, som bidrar til å sikre framtidig
drift.

Norges første drivverdige oljefelt fyller 50 år,
men er kontinuerlig videreutviklet og har flere
tiår foran seg som verdiskaper. 

Som en viktig aktør i norsk olje- 
og gassvirksomhet leverer 
Conoco Phillips velstand og
teknologiutvikling til beste for
felleskapet.

Vi vil fortsatt være en nøkkelspiller på
norsk sokkel. 2000 med arbeidere i
Norge og ved Teesside-terminalen i
Storbritannia er klare for nye
utfordringer.

Ekofisk-området har til nå gitt verdier for rundt 2500 milliarder kroner 
– og bidratt til å skape det moderne Norge.
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