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REDAKSJONELT SAGT AV KAS

I sommer var jeg på Jørpeland og kom over 
boka til idrettslaget Staal. Boka har den treffende 
tittelen «Stål i bein og armar» og handler i tillegg om 
et lokalsamfunn og en stor bedrift. Kort fortalt får vi 
ikke bare vite om et idrettslag i sportslig medgang og 
motgang, men om et lag som samler mennesker og er 
en reell samfunnsaktør. 

Uten å skryte for mye, så tror jeg at Havørn i 
høy grad kan sammenlignes med dette. Tananger er 
fortsatt i stor utvikling og befolkningen øker merkbart. 
Det merker vi som distribuerer dette bladet – antallet 
postkasser øker for hver utgivelse.    

«Voksesmerter» i Tananger ref. Solabladet om 
skoleplasseringer m.m. på Jåsund har i sommer vært 
et aktuelt tema. Hva mener folk ellers om å satse på 
et sentralt idrettsanlegg kontra nærmiljøanlegg? Vi 
har intervjuet to innflyttere om saken.

Samfunnsaktøren Havørn har nettopp bygget 
en ny idrettshall. I dette nr. får vi et innblikk i hvordan 
dette går i praksis og har derfor intervjuet nyansatt 
vaktmester Livar Haga.

Vi blander oss også inn i at den kommunale 
Tananger stadion må få høyere kvalitet på løpebanen. 
Det er et faktum og kanskje en kuriositet, at 
Havørn Friidrett allerede har flere medlemmer enn 
Sola Friidrett. Der har de benyttet tartan-dekke 
siden sentralidrettsanlegget ble bygget i 1995. 
Friidrettsleder Stine Finnesand gir oss en oppdatering 
i dette nummeret. 

Ellers er det sommer- og høstsesongen som 
oppsummeres denne gang. Aktivitetene er heldigvis 
tilbake på vanlig vis etter pandemien. Barnas 
Turnfestival og ConocoPhillips turnering har vi hatt, 
sistnevnte referert denne gangen med ny vinkling. 
Fotballsesongen er over med masse kjekt å lese fra 
det holdet. 

Håndball er i oppstarten av sin sesong og 
har allerede mye å fortelle oss om. Innebandy har 
startet opp, men har dessverre ikke fult så mye så mye 
oppslutning som tidligere. Nå må de som har interesse 
for denne fartsfylte og morsomme innendørsidretten 
melde seg, slik at tilbudet kan holdes gående.  

Havørnglimt sin meny gir oss denne gang 
følgende «plukk»: To æresmedlemmer som gratuleres 
og Havørn Friidrett sitt Rosa-sløyfe bidrag.

Vi avslutter som seg hør og bør med litt 
Havørnhumor: Denne gang med håndball-gutter som 

på vennskapelig vis erter hverandre litt.
Mange takk til dere som har bidratt med tekst 

og bilder. Håper høstens utgave av HK faller i smak og 
ønsker dere alle en god jul og et godt nyttår!
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FRA ALLIANSESTYRET AV ALLIANSELEDER OG NESTLEDER 
ØRJAN KJÆRSTAD OG LIVAR HAGA

I vår og sommer har mye arbeid vært relatert 
til å få den nye Hellestø arena i normal drift. Dette 
bidrar til at vi kan tilby flere sunne aktiviteter i trygge 
omgivelser. Ellers går mye av administrasjon og drift i 
årlige faste rutiner.

For noen idrettsgrener er høsten tid for 
sesongslutt med påfølgende evalueringer, typisk for 
friidrett og fotball, mens andre har startet ny sesong, 
Gym & Turn og håndball.

Treningstider etc kan du også finne på 
internett og oppslagstavle i Tanangerhallen for 
Håndball og Gym & Turn.

Dette er også naturlig nok tid for å minne om 
medlemskontingent og treningsavgifter. Vi forventer 
at medlemmer betaler disse innen tidsfrist og at de 
som har flyttet og/eller eventuelt ikke lenger ønsker 
å være det av andre grunner gir melding om det 
til medlemsadministrator innen aktuell gren. Det 
reduserer støtteapparatets arbeid når medlemmene 
betaler denne snarest etter at giro-melding er mottatt. 
Betalt kontingent sikrer tillatelse til å delta og at felles 
NIF forsikringsordning blir registrert og dekket (for 
noen kommer forbundsvise lisenser i tillegg), samt 
danner grunnlag for statlig og kommunal støtte. For 
de som ikke er interessert i å delta aktivt/ sportslig så 
tør vi minne om muligheten til å være støttemedlem. 
Slikt medlemskap koster 100kr.

Dette er også sesong for det tradisjonelle 
julelotteriet. Det ligger mye forberedelser bak 
før dere ser loddselgerne i døråpningen eller på 
andre salgssteder. En god, entusiastisk, engasjert 
gruppe med representanter fra hver idrettsgren 
jobber for å få dette store fellesløftet til for å 
skaffe midler til å drive vårt høye aktivitetsnivå, 
fra å identifisere potensielle givere, få bekreftet 
at ”gamle og gode” fortsatt vil støtte oss og finne 
nye samarbeidspartnere. Noen ildsjeler sikrer 
kontinuitet, mens andre sirkulerer og bidrar med 
kreativ nytenkning. Vi er spesielt takknemmelige 
for næringslivet og enkeltpersoner som gir oss 
gevinster med ”tekstreklame” i gevinstlister som 
”kompensasjon”. Men ikke minst takk til dere som har 
tatt og tar vel imot våre loddselgere og støtter oss i 
å legge til rette for aktiviteter, spesielt for den yngre 
garde. Vi ønsker til lykke med trekningen.

Ser vi lenger fram til over nyttår så vet vi at 
da er det tid for å forberede årsmøte. Vi tør i den 

anledning igjen oppfordre deg til å melde deg til 
tjeneste ved å kontakte undertegnede eller annen 
i styret, eller nominere kandidater til neste periode 
ved å kontakte valgkomiteen ved leder Øyvind Braut 
m.94815572, Anne Karin Vaarvik m.90094550, 
Torstein Jåsund m.97586960, varamann Hallgeir 
Lenes m.95725376 eller sekretær Kjell-Arne Slethei 
m.97189873

FRA GYM & TURN AV ELI CHRIST

Høstens sesong er godt i gang med trening 
i både nye og gamle lokaler. Hellestø arena er tatt i 
bruk og mange gleder seg over dette.

Denne høsten er det mange barn på de minste 
partiene, vi har ikke lyst å si nei til noen, men dette 
gjør at det av og til kan bli en utfordring for trenerne. 
Men det er jo et luksusproblem. Dersom det er 
noen som har lyst å melde seg som trenere så er de 
hjertelig velkomne Det er bare å ta kontakt. Vi gir 
også et godt tilbud til voksne og har svært mange som 
er fornøyde med vårt tilbud. Vi tilbyr aerobic, styrke 
(gym-x) for voksne, zumba og i høst har vi startet et 
nytt parti sirkeltrening/HIIT som er veldig bra ifølge 
de som har startet opp. Denne treningen er i Hellestø 
arena mandager kr.19.30 – 20.30. Trampett gruppene 
har også flyttet over til Hellesø arena og her håper vi 
at mange flere unge, spretne ungdommer møter opp.

I oktober var Damepartiet på tur til Madeira. 
De deltok på Golden Age som er et arrangement for 
de over 50 år. Nydelig plass, flott vær og masse fine 
oppvisninger. Antallet damer på dette partiet har vært 
veldig stabilt de siste 10 årene, men for første gang 
på mange år så har det begynt flere nye, noe som er 
kjempekjekt.

Vårsemesteret ble avsluttet med det vi 
liker å kalle vårens vakreste eventyr. 21. og 22. mai 

arrangerte Havørn gym og turn Barnas turfestival. 
Den helgen var det 10 foreninger fra Rogaland som 
overnattet i Tananger. Til sammen var det 486 turnere 
og trenere.

Helgen ble en stor suksess, både store og 
små var fornøyde med treninger og aktiviteter, 
som foregikk både ute og inne. Etter pizza 
på lørdagskvelden var det underholdning i 
Tanangerhallen. Oppvisningen var på søndag og som 
alltid var vi heldige med været og alle fikk vist fram 
det de har trent på. Utrolig givende og kjekt å se så 
mange aktive turnere.

Jeg vil også få takke en stor dugnadsgjeng som 
gjorde en kjempe jobb igjennom hele helgen, en stor 
takk til styret også som har planlagt og gjennomført 
dette arrangementet. 

Flaggborg og skolekorps hører med når Barnas Turnfestival dras i gang Ørjan Kjærstad
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CONOCOPHILLIPS-
TURNERINGEN

AV SILJE BISSET-NILSEN, HAVØRNMAMMA

Årets største lykkepille  -eller 
ConocoPhillips-turneringen som det også 
heter.

Da Frode ringte for å høre om jeg kunne bidra 
med premieutdelingen i år også brukte jeg bare noen 
få sekunder på å bestemme meg. Det var til og med 
før jeg fikk høre at jeg skulle få ha min egen ropert! 
Selvfølgelig ville jeg bli med! Jeg levde jo ennå på alle 
lykkehormonene etter turneringen i fjor.

Men det tar jo så mye tid! Og egne unger 
trenger jo også oppfølging, tenker du kanskje. Ja, det 
tar litt tid, og noen må jo heie på mine unger når jeg 
er opptatt. Så derfor kalte jeg inn til familiemøte før 
jeg ga tilbakemelding til styret. Det ble et enstemmig 
JA i familien. Dette fikser vi. «Det er jo viktig at noen 
forteller foreldrene at de skal klappe» fikk jeg beskjed 
om av syvåringen. Og dermed var familiens roller 
fordelt den helga, en seremonimester, en trener, og to 
ivrige spillere. 

I motsetning til rekordåret 2021 hadde vi i år 
121 lag påmeldt. Av den grunn ble turneringen kun på 
lørdagen. Vi som var satt opp på dugnad, pluss hele 
turneringsledelsen, møttes på fredagen for å rigge 
15 baner fordelt på 11 årsklasser, gjøre klar til kiosk, 
sette opp bannere og plakater, i tillegg gjøre klar til 

dommere og banemannskap og parkeringsvakter. 
Mye arbeid skulle gjøres, men latteren satt løst 
og oppgaver ble gjort unna uten nevneverdige 
utfordringer. Flere i dugnadsgjengen hadde vært med 
før og kom med fiffige løsninger for å få alt på plass. 

Lørdagen startet med nydelig vær. Vi kunne 
ikke vært heldigere! En ny dugnadsgjeng var klar til 
dyst og jeg kjente på ny at både dopamin og serotonin 
susa rundt i kroppen. Dette blir bra! Hvem trenger 
vel dyre piller og behandlinger når de kan komme 
gratis å jobbe dugnad på verdens kjekkeste turnering? 
Forskning viser jo at det å være sammen med andre, 
og å bidra til fellesskapet gjør deg lykkeligere. Her får 
du alt i samme gavepakke.   

Nå høres det kanskje ut som at alt gikk 
på skinner, og at vi satt i solsteiken med konstant 
hvilepuls. Selvfølgelig ikke. Vi hadde også i år noen 
utfordringer. Dessverre var det nok en gang enkelte 
som ikke kom på dugnadsvakten sin og andre foreldre 
måtte ta dobbeltvakter for å sikre god drift av 
turneringen. En litt uheldig kjølecontainer bestemte 
seg for å streike og måtte erstattes av en ny, og 
innlevert bakverk flyttes over. Den ene planlagte 
kiosken måtte droppes fordi mange foreldre ikke 
møtte til dugnaden. 

Til tross for utfordringene er ConocoPhillips-

turneringen allerede satt av i neste års kalender hos 
familien Bisset-Nilsen. Guttene synes det er helt greit 
at mamma kommer løpende bort og heier litt ekstra 
mellom seremoniene. Og jeg får lov til å følge alle de 
fantastiske spillerne opp for å motta pokal og heder 
og ære. Energien alle kommenterer at jeg har den 
dagen, den kommer fra ungene, fra andre foreldre på 
dugnad, og fra fornøyde publikum som deler godord 
om turneringen og jobben vi gjør.

Så en stor takk til alle dere som er med og 
bidrar. Spillere som tar på seg dommeroppdrag og 
andre oppgaver (noen for første gang). Foreldre som 
stiller på dugnad. Sponsorer. Turneringsutvalget som 
planlegger og organiserer. Foreldre som baker. Spillere 
som støtter lagkompiser. Trenere som geleider laget 
gjennom tap og seire. Dere som knytter sko. Dere som 
tar på plaster. Og alle dere som heier og klapper for 
egne og andres barn. Dere fortjener alle en pokal!

Turneringsutvalget har lovet meg kontrakt 
på livstid, så jeg jeg håper vi ses til neste år. Og jeg 
oppfordrer alle til å bli med. Bli med i fellesskapet og 
smak på årets lykkepille du også.

Våre klubbdommere gjorde også denne gang en flott jobb. Fv. Felix, Diliet, Elias, Daniel og Tobias.

Parkeringssjef Roger Kilvær hadde det litt roligere i år i 
forhold til tidligere. Funksjonærene Mette Vistnes og Tonje 
Svendsen fikk også anledning å sole seg litt. 

Alltid rom for nye og nyttige funksjoner i Havørn
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’20 – ’22 ble naturligvis også begrenset.
Tor Einar har pga skolegang ikke kapasitet 

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

Flere av de eldste har i pandemiperioden 
begynt med andre aktiviteter så det har vist seg 
tregt å komme i gang igjen etter at aktiviteter kan 
normaliseres etter COVID. Flere av kjernespillerne 
sliter bl a med belastningstilstand typisk forbigående 
i 8 - 12 årsalder. Men minst 3 foreldre har tatt kontakt 
for å prøve å komme i gang med treningsaktiviteter 
for i alle fall spillere fra 1.-3. klasse. De undersøker 
med klassekamerater på skolene om det er flere 
som er interessert slik at vi kan få en passende stor 
gruppe. Dersom du selv, eller kjenner noen i denne 
aldersgruppen som kan være interessert i å trene, 
eller ungdommer, som kan være interessert i å trene 
eller lede innebandy, så kontakt Thomas Bolme 
thomasbolme@getmail.no / 40845238 eller meg Livar 
på LivarHaga@gmail.com / 93482586.

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

formidabel jobb, uke etter uke for å kunne gi barn og 
unge ett godt fotballtilbud.

INNEBANDY AV LIVAR HAGA

Innebandy er i en slags mellomfase med 
å komme tilbake til mer normale aktiviteter etter 
COVID.  Vi vil prøve å gjenetablere regelmessige 
treninger for 4. – 7.klassinger fra høsten og oppfordrer 
interesserte til å ta kontakt.

I forbindelse med gjenoppstart av innebandy 
i 2017 ble 2 nye lag etablert. Det bestod av ca. 20 
spillere født i 2008, ‘09 og ’10. I en periode var vi 
enda flere, men noen sluttet igjen i løpet av sesongen, 
mens nye 1.klassinger begynte. Naturlig nok passet 
ikke innebandy for alle, så noen kom kun få ganger, 
mens andre ble hel-tent og fortsetter med sterkt 
engasjement. Mange viste stor entusiasme og det gikk 
til tider hett for seg både på trening og kamper. Etter 
sommeren fortsatte vi med mye god aktivitet, men 
dessverre med færre deltakere. 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 holdt det likevel 
gående, delvis i håp og forventning om at både noen 
av disse kommer tilbake samt at flere 1.klassinger 
begynner å trene innebandy. Gruppen er derved 
utvidet til 1-6.klasse. Vi trente onsdager fra kl.17 til 
19, hvis mange er interessert og det er hensiktsmessig 
å dele i 2 grupper så trente de yngste ca.1 time først 
og så følger de eldre deretter, gjerne en periode 
sammen.

Hovedtrener Tor Einar var tilbake forrige vinter 
og «16+»-gruppa trente da igjen mandagskvelder 
kl.19.30-21 på TUS. Nå er han som hoved-entusiast 
bortreist på skole og selv om det er andre som kan 
lede treningene så blir det færre og sjeldnere. Dersom 
du vil finne ut om dette er noe for deg, så kontakt Tor 
Einar på 40281157 eller toreinarlunde@outlook.com 
, eller meg. Vi er tildelt halltid primært på TUS. Dette 
betyr i alle fall at vi nå kan tilby innebandyaktiviteter 
til bredere aldersgrupper. Dess flere som deltar jo 
bedre tider. I fjor vår ble treningstid i andre grener 
som våre spillere deltar på endret så da måtte vi finne 
alternativ og da var det godt at det var ledig tid i 
Havørn-salen. Sesongen da ble jo ellers forkortet pga 
begrensninger ifm COVID19-situasjonen. Sesongene 

FRA FOTBALL AV SABINA INCORONATO

Fotballsesongen nærmer seg snart slutten og 
de fleste har spilt ferdig sine seriekamper.  

Det har vært utrolig kjekt å se at aktiviteten 
på feltet har tatt seg opp igjen etter korona og nye 
medlemmer har strømmet til.

Dette året har det skjedd mye, og vi har 
hvert fall ikke ligget på latsiden. FFO ruller og går 
som vanlig og denne høsten har vi også iverksatt ett 
prøveprosjekt hvor alle jenter i klubben kan delta på 
FFO gratis frem til jul i håp om at de ønsker å starte 
fast neste år.

I september fikk vi avholdt den årlige 
Jentedagen med stor suksess og raskt etter dette 
fikk vi startet opp to nye jentelag. Det blomster i 
barneavdelingen på jentesiden og det er kjekt å se.

Det har vært mye positiv utvikling i vår 
ungdomsavdeling, hvor vi har hatt spillere fra G14 
som har hospitert opp til G16 og spillere fra G16 som 
har hospitert opp til A-laget.                  Vi har flere 
unge lovende spillere i klubben, både på gutte og 
jentesiden som det skal bli spennende å følge med på 
fremover.

Ellers så har det vært kjekt å se at folk har 
beveget seg ut fra stuen sin og ned på stadion for å 
heie på lagene våre. Neste år håper jeg at enda flere 
tar turen innom for å heie og for å lage god stemming, 
det betyr så mye både for spillere og klubb. 

ConocoPhillips turneringen ble også 
arrangert i september og takket være gode, 
engasjerte frivillige fikk vi gjennomført turneringen 
også i år. ConocoPhillips turneringen er det største 
arrangementet klubben vår arrangerer, den er også 
vår største inntektskilde. Dessverre så vi å år at det 
var en sviktende deltakelse når det kom til dugnad, 
noe som er skuffende. For å kunne arrangere ett 
arrangement på denne størrelsen så trenger vi alt fra 
kioskvakter, dommere, banemannskap, sekretariat, 
parkeringsvakt og premieutdelere, ellers går det 
ikke rundt. Vi som breddeklubb har stort fokus på 
inkludering hvor alle som ønsker skal få ett så godt 
idrettstilbud som mulig, men for å få til dette er vi 
avhengig av foreldre som stiller opp og bidrar. Det er 
viktig å ha i bakhodet at vi gjør dette for våre barn og 
unge og vi håper at flere er med å bidra neste år.

Jeg ønsker å takke alle frivillige for deres 
innsats i år. En spesielt stor takk går til våre trenere 
og støtteapparatene rundt lagene våre. Dere gjør en 

Vi åpner for spillere fra 1-3.klasse og 
fortsetter for 4-7.klasse. Er du interessert 
eller kjenner interesserte?
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både i kamp og i trening.
Jenter 14 med trenere: Egil og Sabina 

Incoronato
I skrivende stund så teller laget 13 spillere, 

hvor 2 av jentene kom tilbake etter en kortere pause. 
Gjennom hele sesongen har det vært fokus på 
sportslig utvikling av laget i sin helhet, men også av 
hver enkelt spiller. Det har også vært mye fokus på 
lagbygging og det sosiale rundt laget. Jentene hadde 
en vanskelig start på sesongen pga mye sykdom og 
skader, noe som gjorde at vinterserien ikke ble som 
ønsket. Litt varierende resultater gjennom sesongen, 
men jentene har klart å ta med seg to pokaler hjem til 
Tananger noe som de skal være veldig stolte av. Det 
er mye potensiale i denne gjengen og vi gleder oss til 
å følge dem videre. Juniorlaget med trener Kjell Rune 
Pollen Juniorlaget med trener Kjell Rune Pollen

Juniorlaget med trener Kjell Rune Pollen
Etter 2 år uten junior-lag var det gledelig 

og endelig kunne stille med et lag i G19-serien. Vi 
startet sesongen med rundt 14-15 spillere i troppen, 
og avsluttet med 23! Junior-laget har hatt en god 
utvikling, alt takket være trener Kjell Rune Pollen, og 
guttene selv. Kjell Rune har gjort en formidabel jobb i 
form av kjekke, gode, og tilrettelagte treninger, og da 
går rekruttering nesten av seg selv. Guttene stortrives 
sammen og dette gjør at flere som ga seg for flere år 
siden, nå kommer tilbake til fotballen. Det liker vi!

Gjengen består av kun første- og andre-års 
juniorer, altså 2005- og 2004-modeller, dermed håper 
vi å beholde hele denne gjengen en sesong til. I tillegg 
har vi hatt med oss noen 06ere, og i enkelte kamper 
07ere som har hjulpet oss når vi til tider var få spillere 
i vår.

Rent sportslig sett har vi nok litt å gå på. Vi 
endte med 2 seiere, begge mot nabo-rival Sunde, 

FOTBALLGLIMT AV SABINA INCORONATO M.FL.

Gutter 13 laget med trenere: Kim Sunde og Rashid 
Sultan.

Gutter 14 med trenere: Erik Løland, Nils 
Fossheim, og Kim Moen

Ved sesongstart var de totalt 17 spillere og 
i skrivende stund er de fremdeles like mange. De 
har gjennom hele sesongen hatt fokus på sportslig 
utvikling og mestring. Dette er en topp gjeng med 
gutter som har eksemplarisk oppførsel og som er gode 
ambassadører for Havørn.

I løpet av året har de gått fra 3.div til 2 div, en 
utfordring som guttene har klart veldig bra.   De har 
hatt en fin utvikling som lag og pr enkelt spiller. De har 
spillere som hospiterer opp til G16 og som raskt ble 
en del av stammen. I tillegg har de også spillere som 
hospiterer med G13 og som har gitt ett viktig bidrag 

En kjekk gjeng med 12 flinke spillere, som trives godt 
sammen. De har 3 treninger i uken, hvor 2 av disse 
ofte er sammen med G14. De har 2 gode og engasjerte 
trenere, som samarbeider godt med trenerne fra G14 
og støtteapparatet. Sesongen i år har gått fra en del tap 
i første del av serien, til flest seiere i andre del av serien. 
Noe som de er veldig godt fornøyd med.

Gutter og jenter 14 er en livlig og engasjert gjeng som 
finner på mye kjekt sammen. I sommer dro de sammen til 
Vildbjerg cup hvor dette fotoet er tatt.

Gutter 16 med trenere Kevin Hodneland og 
Kjell Håland

Våre neste menn!
Havørn G16 lag består hovedsakelig av 

15-åringer (2007), pluss en fin kjerne med 14 åringer 
som hospiterer opp, og noen 16-åringer. Flesteparten 
av disse guttene har spilt sammen siden de var 5-6 
år gammel. Når en gruppe med barn/ungdommer 
får jobbe sammen over så mange år, så skaper det 
sportslig et kollektiv som spiller fin og underholdende 
fotball, med et samspill som sitter bare bedre og 
bedre. Men også på det sosiale, så blir man godt 
sammensveiset av å spille så lenge sammen. 

I sesongen 2022 stilte vi med ett lag i G16 
2.divisjon, og ett i G16 3.divisjon. Sesongen har bydd 
på nye utfordringer for en ellers så seiersvant gjeng, 
da motstanderen på den andre banehalvdelen stort 
sett har bestått av spillere som er ett år eldre enn 
guttene fra Tananger. Men etter en vårsesong med en 

del tap, så kom guttene tilbake på vinnersporet, og 
leverte en habil høstsesong. I skrivende stund så ligger 
2.div. laget på 7.plass med en kamp igjen å spille, med 
mulighet for å avansere til 6.plass ved seier i siste 
kamp. 3.div. laget endte på 7.plass.

Siste helgen i oktober deltok også gjengen i 
Troll Cup, hvor de stilte i gutter 15 klassen. Her tok de 
seg til A-sluttspillet, hvor de tapte 2-0 i 8-dels finalen 
mot de tapende finalistene. 

Ellers kan en også nevne at en har hatt hele 8 
spillere, som har trent med A-laget i 2022. 5 av disse 
har vært i kamptroppen til MSA, og tre av de har fått 
sin debut på seniornivå, i en alder av 15 år. Utrolig 
sterkt!

Takker guttene for en fin sesong, og så ønsker 
vi lykke til med neste sesong!

resten tap. Men med en litt tynn tropp i starten, 
og deretter tilkomst av nye gutter gjennom hele 
sesongen, har samspill og kontinuitet på trening 
til tider vært en utfordring. MEN; beholder vi disse 
guttene og får en god oppkjøring med godt trenings-
oppmøte i vinter, vil 2023-sesongen bli kanon-bra. Vi 
har også gutter som snuser på A-lagsspill, og håper at 
flere vil kunne ta det steget ila. neste sesong. Vi har 
troen og gleder oss til fortsettelsen med denne kjekke 
gjengen.

Vi ønsker å takke alle våre flotte ungdommer 
for denne sesongen. Flere av dere har vært engasjert 
i FFO, Jentedag, dømming og andre klubbrelaterte 
aktiviteter som har vært kjempekjekt for oss som 
klubb.

Det at dere er synlige i klubben og er med og 
bidrar gjør at de yngre kullene våre har noen å se opp 
til. 

 Tusen takk til trenere og støtteapparat for 
innspill av tekst.
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FORTSATT LEDIG PLASS PÅ 
MILLIONVEGGEN. 

(DET ER LOV Å VÆRE LITT UHØYTIDELIG.)
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strømstøtte og det er betydelig mindre enn i boliger. 
Gjennomsnittsforbruket så langt har vært 80 kwh i 
døgnet, og det er ikke så avskrekkende. 

I Havørn er det bare en «Livar» og det er Livar 
Haga. Han har vært her så lenge de fleste i nåværende 
styrer kan huske, for å være nøyaktig startet han i 
håndball styret i 1997 og har siden sammenhengende 
vært leder og nestleder både i håndball- og 
Alliansestyret pluss mye mer.. I forhold til hallen ble 
han rett mann til rett tid. Han pensjonerte seg i fjor 
etter å ha jobbet som ingeniør siden 1978 i Phillips 
Petroleum, Amoco, BP og seinere i AkerBP. Han gikk av 
med lengst ansenitet i firmaet og kunne oppsummere 
50 år siden han første gang var i arbeid nede på Aker 
Norsco basen. Han er bondegutt fra Meling og kunne 
overtatt gården, men overlot det til en av sine yngre 
brødre. 

Hvordan føles det å være «Herre i egen hall»? 
Jo, jeg trives, og det føles godt å bidra til å legge til 
rette for positive aktiviteter for barn og unge, sier han. 
Kommer det snart en Havørn logo på bygget?  - spør 
jeg i det jeg takker for intervjuet. Det kan han ikke 
love med det første, men det er en god ide, repliserer 
han. 

HERRE I EGEN HALL AV KAS

Jeg hadde egentlig på lista å besøke hall-
styret til vår nye «Hellestø Arena». I stedet ble det et 
intervju med den nye vaktmesteren. Uten forkleinelse 
for nevnte styre, tror jeg at en fortelling fra Livar og 
hverdagen så langt i den nye hallen, kan være minst 
like kjekk lesing. 

Vi møttes torsdag 27. oktober kl. 1100 og Livar 
kom presis, som vanlig på sykkel. Nøkkelfri innlåsing 
og sko-skifte (mine ble godkjent). De viktigste 
oppgavene er renhold og styring av oppvarming og 
temperatur.  Ellers er det allerede masse brukere som 
skal gis adgang og opplæring. Det er hall-styret som 
tildeler adgang og treningstider, men Livar med hjelp 
fra Ida og Tora som lærer dem det praktiske og følger 
opp. I alt snakker vi allerede om ca 100 trenere m.m. 
Han kan med et «pennestrøk» tildele og slette tilgang. 
Hus-styret består av Ørjan Kjærstad, Tora Jørgensen, 
og Ida Christ. Prosjektansvarlige Martin Salte og 
Helge Haver har bistått i oppstarten. Livar møter 
(selvfølgelig) også der selv.  

Vi går inn i hallen og ser på utfordring 
nummer en: Klister. Klister (harpiks) på ball er tillatt i 
håndball for spillere over 14 år og det gir et fantastisk 
grep og styring på ballen. Alle bruker det og vi er 
nødt til å være med, men da må vi også ta følgene 
– å gjøre rent etter «grapset», sier Livar. Han viser 
forskjellige metoder for rens, holder opp en kniv fra 
et engangsbestikk og forteller at den faktisk egner 
seg best mot de verste «kladdene». Håndballer som 
«smitter» klister, får ikke ligge hvor-somhelst. Eget 
område i lager rommet takk!

Det store gode lager rommet er i bruk, men 
fremdeles under utforming. Her har primærbrukerne 
turn og håndball hver sin del. Masse flott og lett 
flyttbart utstyr. Livar viser hvordan han har tenkt 
å bygge skillevegger, som vil gi ytterligere hylle/og 
henge kapasitet. Her skal alt ha sin faste plass – det 
tviler vi ikke på. 

Så var det en tur inn i dette moderne byggets 
«hjerte og hjerne». Ja, vi får vel bruke slike uttrykk – 
og kanskje også «lunger». Ventilasjon og oppvarming 
trenger en sentral og den ligger i det tekniske 
rommet, hvor Livar også har sin egen kontorpult. Pr. 
i dag er det kun elektrisk oppvarming som gjelder. 
Vi skal ikke utrede alt for mye om dagens situasjon 
annet enn at den selvfølgelig setter krav til at vi er 
nøye med temperaturstyringen. Vi mottar ca 20% 

Nyttig redskap.

Innetemperaturen styres nøye i disse tider.

Viktig å holde målburet reint også for en vaktmester.
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Ellers er det god plass for de aller eldste - vel 
møtt! 

HAVØRN HÅNDBALL                        AV PER HEEN

Da er vi kommet dithen at sånn omtrent 1/3-
del av sesongen er unnagjort. Vi er som tidligere år 
representert med lag i de aller fleste årsklasser med 
hele 27 lag som ble påmeldt til årets sesong. Denne 
høsten har vi imidlertid slitt litt med rekruttering av 
de aller yngste (6 år), men dette håper vi selvsagt 
skal ta seg opp utover høsten. Våre Herrer A har 
startet sin debut i 2. divisjon - og fasiten etter 5 
kamper er 2 seire, 1 uavgjort og 2 tap. Vi gleder oss 
stort til fortsettelsen!! Damer A i 4. divisjon, denne 
sesongen med Bent Ove Larsen som ny hovedtrener, 
har hatt 2 kamper per oktober - og begge endte med 
seier. Kan jo knapt bli bedre. Havørn TH-mix startet 
sesongen med 2 kamper i Giskehallen lørdag 22.10; 
første kampen mot Klepp 3 endte med 7-3 og siste 
kampen endte med nok en seier (10-5) over Bryne. 
Solid innsats - og suveren fair-play innstilling!! Ellers 
må det selvfølgelig nevnes at våre G16 har kvalifisert 
seg til Bring-serien (landsdekkende serie) og at våre 
J14 vant J15 B-finale i TrollCup i Kristiansand - hatten 
av!! Oppfordrer samtlige håndballvenner til å stille 
i Tanangerhallen når det spilles kamp - uansett 
divisjon eller alder. Stemningen er knallgod, det er 
lunt og varmt og Café Palle har mye digg å by på. 
Samtlige hjemmekamper ligger i vår kalender på 
vår hjemmeside, så det er bare å følge med. Heia 
Havørn!!!

Vi har i skrivende stund nettopp avsluttet årets 
kombinerte salgsdugnad med salg av toalettpapir, 
tørkeruller, mikrofiberkluter, bambussokker, 
tennbriketter, stearinlys og Enjoy bonushefter. 
Resultatet for årets dugnad ble igjen “all-time-high” 
- hatten av for alle bidragsytere!!! Dette til tross 
for en del “sutre”-artikler over temaet i Stavanger 
Aftenblad denne høsten. Bare så det er sagt - vi selger 
kvalitetsvarer som ligger marginalt over (og under!) 
tilsvarende pris i butikk. Den åpenbare forskjellen 
er selvsagt at det er klubben og våre lag som sitter 
igjen med (brorparten av) fortjenesten. Dette sikrer 
en fortsatt sunn drift av klubben - og er absolutt 
kjærkomne midler i disse tider med en ny hall som 
skal driftes (og ikke minst varmes opp - litt..…).

Vi har fortsatt ledig plass på vår “Millionvegg” 
i Hellestø Arena. Her kan du bidra litt økonomisk og 
samtidig sikre deg en flott aluminiumsplakett som 
blir hengende til evig tid - som et bevis på den gode 
dugnadsviljen i bygda vår. Vi nærmer oss jo julen 

med stormskritt - og kånå har sikkert det meste 
fra før….. QR-koden under fører deg rett til vårt 
bestillingsskjema. Løp og kjøp!

Havørn Allianseidrettslags tradisjonsrike 
Julelotteri står nå for tur. Derfor - når (og ikke hvis) 
det dukker opp en staut representant for Havørn 
Allianseidrettslag på døra for å selge Julelodd til 
inntekt for vår flotte klubb, så setter vi selvsagt 
umåtelig pris på din støtte!! Du vil også finne våre 
spillere i Tanangers butikker fra tid til annen i samme 
ærend - og disse er også glad for å få solgt noen lodd. 
Takker samtidig våre støttespillere i lokalmiljøet for 
flotte gevinster ifm nevnte lotteri!

HAVØRN FRIIDRETT                        AV STINE FINNESAND

Det er fortsatt god aktivitet i Havørn Friidrett - 
både fra store og små. 

Coop-Jærcup
I sommer, har Havørn Friidrett vært godt 

representerte på ulike stevner i regionen. Det har 
vært stevner både i Stavanger, Sandnes, Ålgård og på 
Sola stadion. For de aller minste, har dette vært Coop 
mini-jærcup, i alderen 6 til 9 år. Dette har blitt kalt et 
myldrestevne, der de har gått fra øvelse til øvelse med 
et resultatkort.  Coop Jærcup har vært i alderen 10 til 
14 år der de har konkurrert i ulike øvelser som 200m, 
100m, 60m hekk, 60m, lengde, høyde, kule, spyd og 
600m. Kjempebra innsats av alle sammen og vi er 
veldig glade for å vise oss på stevner med Havørn-logo 
på ryggen. Dette gir en god lagfølelse. 

Havørn-Lekene
Havørn Friidrett arrangerte for andre gang 

Havørn-Lekene rett før sommerferien. Dette året ble 
også en suksess, der bortimot 100 barn deltok på 
ulike friidrettsøvelser. Her ble det støtet kule, kastet 
liten ball, løpt 40 meter hekk, løpt 60 meter, hoppet 
lengde og løpt en langløype på 500. Det er kjekt 
å oppleve stor mestringsglede og Havørn Friidrett 
takker alle voksne for god hjelp på de ulike øvelsene. 
Uten hjelp fra de voksne, kunne ikke denne dagen gått 
rundt. Vi satser på de tredje Havørn-Lekene til neste 
år, der vi håper å utfordre vår ordfører Tom Henning 
Slethei til duell mot 1. og 2.klassingene på 100m. Tar 
du utfordringen, Tom Henning? Det blir lørdag 3. juni 
kl. 1200.

Treningstider:
Fra høsten 22 har vi flyttet alle treninger fra 

Tananger ungdomsskole til Fjellhallen ved Storevarden 
skole. Det betyr at vi har litt større plass til de aller 
minste hver mandag. 

1. og 2.klasse er pr.1.nov. på rundt 20 barn. 
Det er god oppdekning av trenere på dette partiet, 
både av voksne og ungdom. På den måten klarer vi å 
sikre oss at flest mulig blir sett og tatt godt vare på. 
Innholdet på treningene for de aller minste, er lek 
og generelt på løp, hopp og kast. Det skal være mest 
mulig aktivitet og lite eller ingen venting på å få gjort 
ting. 

Partiet med 3.-5.klasse hver torsdag er en fin 
gruppe, også der på rundt 20 barn. Vi har fått hjelp av 
Sofie Ree Sunde (8.kl.) til å være hjelpetrener. Dette 
sette vi pris på. 

Gustav Engelsgjerd i lengdesprang.

Mandag - (Fjellhallen v/Storevarden skole)
• Kl. 17.30 - 18.15 (1.kl og 2 kl.)
• Kl. 18.15 - 19.15 (5.kl og eldre)
Torsdag (Fjellhallen v/Storevarden skole)
• Kl. 17.00 - 18.00 (3.-5.kl)
• Kl. 18.00 - 19.00 (6.kl og eldre)
Ha en riktig god jul til alle sammen i Tananger.
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NY LØPEBANE AV KAS

Hvor langt er vi i prosessen? Det var et 
optimistisk ønske å få til tartandekke der, samtidig 
som nytt kunstgras ble lagt, men det var i fjor sommer. 
Nå er også dette årets sommer definitivt passert 
og i september hadde Solabladet en reportasje om 
saken. Der fikk vi en oppsummering om hva som 
hadde skjedd siden kommunevalget – bl.a. bevilget 
150.000,- kr. til reparasjon av drens pluss noe påfyll 
av toppdekke. Ellers litt om hva friidrettsleder Stine 
Finnesand og hennes avdeling tenker å gjøre.

Havørnkontakt spør Stine nå i november hva 
som er status? 

Målet er en 400 meter rundbane rundt 
fotballbanen, slik grusbanen går i dag og ikke 
noen andre halveis-løsninger. I begynnelsen av 
november hadde vi Norconsult på oppdrag fra 
friidrettsforbundet på besøk. De tok prøver av 
grunnen på 6 forskjellige steder av løpebanen. To på 
hver langside og en i hver sving med dybder fra 0,5-
1,5 meter. Prøvene er til analyse. Det er trolig funnet 
blåleire som påvirker telehiv. Denne må i så tilfelle 
vekk. I beste fall slipper vi unna med å skifte ut et 20-
30 cm lag masse på toppen og da først kan det legges 
en asfalt pad med tartan dekke på toppen. 

Vi venter litt spent på resultat av analysen og 
hvordan neste skritt skal tas. Prosjektgruppa består 

foreløpig «bare» av Stine selv og nestleder Erlend 
Engelsgjerd. Vi har en til, pluss en representant fra 
alliansestyret som skal på plass ganske snart. Vi har 
heldigvis Sola idrettsråd med oss på dette og ikke 
minst Havørnalliansen, som på samme måte som 
Hellestø Arena må stå som økonomisk ansvarlig for 
Havørns del av dette. Grunnen til alt dette forarbeidet 
er at det stilles veldig strenge krav for å kunne få 
tippemidler og det er helt avgjørende. Vi vil foreløpig 
ikke ut med noe kostnadsoverslag, men det sier seg 
selv at dette ikke blir billig. Vi trenger alle gode krefter 
i Tananger for å få dette til! 

I det vi takker for intervjuet understreker 
Stine: Dette er ikke bare i Havørn og friidrettens 
interesse. Dette er en god sak som kommer hele 
Tanangers voksende befolkning til gode. Her er 
allerede mange daglige brukere. Vi håper ikke 
prosessen stopper opp nå!

Sånn ein bane vil me ha!
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Sola Trykkeri
& Kopi AS

på Tanangerhalvøya (ref. skoleutbygging på Jåsund og 
Myklebust)

De tenker begge at videre utbygging av det 
sentrale idrettsanlegget i Tananger er veien å gå. Dette 
ligger allerede sentralt i forhold til boligklyngene rundt. 
I denne sammenhengen må vi ikke glemme Risa og 
Snødeområdet. De trekker fram eksempelet fra Valderøy 
igjen og sier at anlegget der ligger utenfor bebygd 
område, men likevel sentralt i forhold til at alle kan 
komme dit på sykkel fra hver sin kant. Både Jåsund og 
Snøde har sykkel- og gangsti, men den kunne på flere 
steder vært forbedret og gjort sikrere. Synergieffekten av 
at flest mulig ungdommer kan møtes på samme område i 
ei bygd som Tananger drar med seg mye positivt avslutter 
de.

Takk for bidrag! 
Litt spesielt og morsomt dette at to gutter fra 

samme klubb et annet sted i landet, møtes som voksne 
og spiller sammen her i Havørn. Magnus gir oss lov å 
nevne det faktum at etter at han la skoene på hylla i 
sommer, så kom poengene som «perler på ei snor»- 
forstå det den som vil.. Han lover å finne fram løps-
skoene igjen når ny løpebane blir realisert.

Mulig dette ikke kan godkjennes som en 
innbyggerundersøkelse, men doktor Magnus godkjenner 
i hvert fall at vi har tatt pulsen på hva minst to av 
innbyggerne mener. 

VOKSESMERTER AV KAS

Hva mener våre nye sambygdinger?
Utbyggingen på Jåsund og Myklebust er et tema 

hele Havørnalliansen forholder seg til på mange vis. I 
løpet av høsten har Solabladet hatt skoleutbygging og 
flerbrukshall nok en gang som tema. Det er tydelig at ting 
står på «vent» i området, og derfor lurer vi jo litt på hva 
folk tenker.

Vi tenkte å lage en «innbyggerundersøkelse» 
til dette nummeret, men innså snart at det blir for 
omfattende og krevende. Vi gikk derfor for en litt enklere 
løsning, og avtalte intervju med to ny-innflyttere som vi 
allerede kjenner: Harald Valderhaug og Magnus Andreas 
Nordstrand – begge spiller på Havørn Fotball sitt MSA lag. 

Harald forteller om seg selv at han er 34 år 
og er født og oppvokst på Valderøy i Giske kommune 
utenfor Ålesund. Han og familie (kone og 3 barn i alderen 
2,5 og 8 år) kom til Jåsund i 2017 og flyttet videre til 
Snøde i 2021. Han er seksjonsleder og jobber med 
informasjonssikkerhet i Stavanger kommune. Idrettslaget 
han kommer fra heter I.L. Valder og ligner en del på 
Havørn. Han spilte fotball på 3. divisjonsnivå den gangen, 
men på samme måte som i Havørn, er det 5. divisjon som 
gjelder i dag. 

Magnus Nordstrand (36 år) kommer faktisk også 
fra Valderøy og I. L Valder. Han flyttet hit i 2015 - også 
han med kone og tre barn, som nå er 4,7 og 10 år. To av 
barna er med i Havørn.  Han er i dag gastrokirurg på SUS. 
Etter at de kom hit, har de også vært drøye 3 år i Afrika 
og jobbet i et helseprosjekt. I.L. Valder er også Magnus 
sin «moderklubb» og der drev han med både friidrett 
(800 meter baneløp) og fotball som ung. 

Vi stilte de to følgende spørsmål, der vi av 
praktiske grunner har «smeltet» svarene sammen til ett 
felles for hvert spørsmål. 

Hvilket generelt inntrykk har dere av Sola 
politikken og Tanangersamfunnet?

De innleder svaret med at de kjenner seg igjen 
på mange ting fra det som har skjedd i sin hjemkommune 
de siste årene. Der er det nå gratis og fergefri 
kommunikasjon med påfølgende befolkningsøkning. 
Likhetstekkene er mange, selv om antall i innbyggere 
er noe mindre enn i Tananger. Begge områdene er 
geografisk begrenset av en kystlinje og har en større by/
sentrum like ved. Giske kommune har også hatt strid om 
skoleplassering m.m. og de har fått med seg at det er en 
generell utålmodighet i Tananger etter å komme i gang 
med en utbygging som er i takt med befolkningsveksten. 
Det er forståelig, da det allerede ikke er  lenge før bølgen 
av barnehagebarn blir ungdommer.

Tanker omkring utbygging av nye idrettsanlegg 

F.v. Magnus Nordstrand og Harald Valderhaug sammen 
med sønn Jakob.
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FOTBALL MSA AV HOVEDTRENER DAN STRØMØ

Vi på MSA, har kjempet knallhardt, dessverre 
med ustabilt treningsoppmøte hele våren og 
sommeren. Det kom seg veldig i høst og da ble det 
også mulig å få mer fokus på å spille inn et lag og 
“øve” med de samme spillerne på trening, noe som 
gav resultater i og vi beholdt plassen i 5. Div.

Vinteren ble en opptur, med knallhardt fokus, 
gode økter og godt mot inn i KVIA Serien. Med god 
hjelp fra MSB ble det helt til semien, der det ble et 
surt tap mot HAVDUR etter straffekonkurranse. Vi 
hadde også 3-3 borte mot Brusand, som nå i dag viser 
seg å være meget imponerende. De rykket i disse 
dager opp til 4. divisjon.

Vår-sesongen ble blytung. Vi var med godt 
mot da serien startet etter flere gode resultater 
i KVIA. Men da kampen var i gang mot Austrått 
i seriepremieren, snudde alt. Vi tapte 0-4 og slik 
fortsatte tapsrekken helt frem til sommerferien. 0 
poeng ‼️

Vi og jeg har holdt fullt fokus, selv om det har 
vært knallharde tider av forskjellige grunner.

Vi trente bra i ferien, var enige om små 
justeringer men vi må bli bedre trent på løping, ha et 
høyere mentalt fokus og ikke minst stå bedre sammen 
i forsvar.

Det ga resultater umiddelbart, høsten ble en 

stor opptur, med flere fantastiske kamper. På få uker 
klarte vi 16 poeng, beholdt plassen og jubelen var 
stor. En sterk prestasjon for Havørn- guttene, som har 
hatt sine utfordringer de siste årene. 5. divisjon i 2023 
blir gøy.

2023 blir uten meg. Jeg har skapt humør og 
sett en sportslig utvikling, men ikke helt klart å skape 
resultater. Jeg syns også vi har et bedre samhold og 
samarbeid mellom MSB, Junior og nedover og det 
er jeg stolt over. Jeg har full forståelse for at Havørn 
ønsker noe nytt. Jeg beklager dette, da jeg hadde 
ønsket meg videre med et nytt robust trenerteam som 
kunne tatt laget et nytt steg sportslig. 

Det har vært knallhardt uten en assistent og 
keepertrener, men jeg har elsket å trene Havørn og 
har gjort det beste ut av min “verktøykasse” hver uke. 
Jeg er stolt over at vi klarte å beholde plassen.

Og takk til Havørn som turte å satse på den 
gang, en 39 år gammel “urutinert” trener som “kun” 
hadde 17 år som ungdomstrener bak seg. Å få trene 
et senior lag i 3 år har for meg vært stort. Havørn 
er en fantastisk klubb som har fått en stor bit av 
fotballhjertet mitt.

Min vei går videre i januar til Madla sin 
ungdomsavdeling der jeg skal ha hovedansvar 
for et meget talentfullt årskull, sammen med min 

tvillingbror Stian.
Suget etter å kjempe om KM gull, få oppleve 

Dana Cup og reise på andre turneringer med høyt 
nivå gleder jeg meg til å få oppleve igjen. Takk for meg 
Havørn!

Bildet er tatt rett før kampen mot Gjesdal 1.september, som endte 2-2. 
Bak f.v.: Sander Nilsen, Kevin Hodneland, Ole Andre Hjelm, Alexander Larsen, Vegard Olsen, Andreas Marken, Karl Simen 
Jensen, Nikolai Sola, Elias Bøe Sola og Fredrik Bloch.Johnsen. Framme f.v.: Erik Taranger, Martin Engelsgjerd, Tomas 
Zacariassen, Harald Valderhaug, Marcus Espeland, Jonas Nordtun og Adel Alholy
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FASTE AKTIVITETER I TANANGER KIRKE
KNØTTETREFFEN - Åpen Barnehage 
m/babysang og småbarnsang

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

SØNDAGSSKOLEN 0-12 år Søndager kl. 11:00

TANANGER BARNEKOR  4-8 år Torsdag kl. 17:30 – 18:15

JESHA, klubb for  5-7.klasse Fredager kl. 18:00 - 20:00

ENTER - ungdomsklubb fra 8.klasse Fredag kl. 20:00 - 23:00

TREFFEN - klubb for 
utviklingshemmede Fredager kl. 18:00 – 19:30

SPRÅKKAFÈ for damer Onsdager kl. 17:30 – 19:00

TANANGER GOSPEL Tirsdager kl. 19:00 – 21:15

BIBELDYKK Mandager kl. 20:00 - 21:00

BØNNESAMLING Mandager kl. 20:00 - 21:00

Se mer informasjon på 
www.tanangermenighet.no

Velkommen til gudstjeneste i Tananger kirke søndag kl. 11.00

TANANGER MENIGHET
Los gjennom livet

FOTBALL MSB AV ANDREAS LØVLI

Bak.f.v.: Kjetil Knutsen, Pål Johnsen, Jarand Thorstensen, Ole-Johan Bordevich, Cato Førland og Vegard Reisæter.
Framme f.v.: Martin Gjerstad, Alexander Tharaldsen, Andreas Løvli Krüger, Rolf Tommy Helgeland og Fredrik Fadnes

B-laget startet opp i vinter 2021. Gjennom 
sterkt oppmøte gjennom vinteren ble det besluttet å 
stille lag i 7. div. for 2021-2022 sesongen. Sesongen 
startet sterkt med en 1-0 borteseier mot Sandnes-Ulf 
3, men laget var preget av mange som ikke hadde spilt 
kamp på flere år. Tempo, skader og kondisjon la nok 
grunnlaget for at tapsrekken etter første seriekamp 
ble på hele 12 kamper, og måtte se at laget lå sist på 
tabellen. 

Etter denne rekken av tap så vinner laget sin 
første hjemmekamp med hele 6-0 mot Fogn, og tar 
10 poeng på fem kamper. I årets siste kamp så er vi 
uheldig som ikke vinner mot Randaberg 3 som hadde 
gitt en 10ende plass på tabellen. Så selv med en tung 
start på sesongen, så hentes de fleste poengene på 
sensommeren, og viser at laget innehar nok kvaliteter 
til å slå fra seg, og det ser lyst ut med tanke på neste 
sesong.
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HÅNDBALLGLIMT AV TRENERTEAMET

Havørn Jenter 11
Havørn Jenter 11 er en herlig gjeng med spillere 

fra både Haga og Storevarden skole. Fra starten av 
denne sesongen var vi meldt på med ett lag, men vi 
har hatt så mange spillere på både kamper og trening 
at vi måtte melde på et lag til. Nå deltar vi med to lag i 
aktivitetsserien, et lag i øvet og et lag i bredde. Selv om vi 
har lag i både øvet og bredde får alle spillere prøve seg i 
begge serier. 

Vi har det veldig gøy på kampene i aktivitetsserien 
og det er spesielt spennende å møte Havdur. Selv om de er 
veldig flinke, er det ofte tette kamper når vi møter Havdur. 
Årets høydepunkt var nok da vi deltok i Dyreparken cup 
i august. Vi tok buss til Dyreparken og sov på hotell. For 
mange spillere var det kanskje litt skummelt å sove alene 
uten foreldre, men det gikk veldig bra. Vi endte opp med 
flere seire enn tap i kampene. Det var veldig hyggelig at 
mange foreldre hadde tatt turen for å være tilskuere. Etter 
kampene fikk vi gå i Dyreparken og på show med HEUX 
(lillebroren til TIX). 

 Vi trener hver mandag og onsdag i Hellestø arena 
fra klokken 1800 til 1930 og ønsker alle jenter født i 2011 
velkommen på trening. 

J33 (Veteran-NM)
Havørns håndballdamer har deltatt i årets Veteran 

NM i Bergen i klassen Jenter 33. Det ble et tap, en uavgjort 
og en seier. Det ble ikke videre spill etter gruppespillet 
med 1 mål.

Håndballglimt jenter33

Jenter 11 Gutter 16

Fotoet er fra en kamp i Giskehallen i løpet av høsten. Fine og festlige gjeng!

G16
G16 år  sin sesongstart i regionserien har ikke 

helt gått som planlagt men heldigvis mange kamper 
igjen. Høstens første høydepunkt var andre helgen i 
september da G16 år reiste sammen med trenerteam 
og foreldre til Konnerud for kvalifiseringsrunder 
i bring. Her kom guttene på 2 plass i puljen og 
kvalifiserte seg til videre spill i Bring. Det blir 2 runder 

En sosial og sportslig god opplevelse som vi gleder 
oss til å gjenta neste år i Stavanger.

i Bring før jul, og 3 runde spilles på hjemmebane i 
februar. Flere av spillerne på G16år har deltatt i løpet 
av høst på trening/kamp til herre laget og ett par 
spillere har deltatt på regional landslagssamling.

Foreldregruppen rundt G16 må vi heller ikke 
glemme som stiller opp og heier, støtter opp om 
G16år  
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HAVØRNGLIMT AV KAS

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.

 

Lørdag 8. oktober var det løp langs vakre Hagavågen og Rosa Sløyfe-aksjon hos Friidretten. Primus motor Amalie Engelsgjerd 
fikk trommet sammen denne festlige gjengen som var med og støttet. Dette er i ferd med å bli en tradisjon ser det ut til. 
Tannkremtube i premie – som seg hør og bør – fra tannlege Amalie.

Søndag 9. oktober fylte vårt spreke æresmedlem Kåre 
Kjærstad 80. Gratulasjoner fra hele Havørn. Vi plusser på 
med å gratulere med «Tanangerlosen» som han fikk tildelt 
fra Lions under årets Tanangerdager.

Tirsdag 25 oktober fylte nok et æresmedlem, Jan 
Nilsen 60. Også han fikk gratulasjoner fra hele Havørn. 
Supporterklubben har med glede i høst observert ham 
tilbake på A-lagets hjemmekamper. Det har blitt seier hver 
gang, så det snakkes nå om Nilsen-effekten…  
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KIWI PLUSS
BONUS

på all fersk frukt og grønt!

Bli KIWI PLUSS- og Trumf-kunde og få 

Velkommen til KIWI Tananger
– Stolt sponsor av Havørn Fotball!

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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HUMORSTAFETTEN

Dette er historien om den gangen håndballens herrelag fikk en forespørsel fra fotbal-
lens herrer-B. De skulle spille kamp, og manglet av grunner jeg har glemt, spillere til å 
gjennomføre kampen. Vi var et 2-3 stk. som tok utfordringen, og på den aktuelle dagen, 
møtte bl.a. Stian Tandrevoll med hele familien på sidelinjen for å bevitne spetakkelet. 
Selve kampen var ikke mye å skrive hjem om, men snakkisen etterpå ble, da Stians sønn 
Aksel hadde fortalt om dette i barnehagen dagen etter. «Det v såå kult. Pappa skårte 
2 mål o gdet va ingen andre som skårte. Pappaen min e skikkeligt goe» Den ansatte i 
barnehagen (som tilfeldigvis også hadde spilt denne kampen) hadde ikke hjerte til å for-
telle at kampen endte 1-1…

Denne gang er det damelagets nye hovedtrener Bent Ove Larsen som må til 
pers med en historie. Han ble utfordret i forrige nummer av Karl Fredrik Løyning 
«Febba»:

Utfordrer Steffen Fimland til neste gang!

AV BENT OVE LARSENCP GLIMT

Undertekst: Dette er det klassiske ConocoPhillipsmotivet, som vi gleder oss over hvert år. Legg merke til 
gutten i forgrunnen med «trikseballen» - stor salgssuksess!

Undertekst: Arrangementet handler også mye om matsalg. Her er spillere fra jenter 14 laget satt i arbeid.



36

DEN NESTE EKOFISK-
GENERASJONEN
ConocoPhillips gjorde det første kommersielle oljefunnet på norsk sokkel 
for over 50 år siden.

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

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

conocophillips.no
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