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

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

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

Korpsee kjekt!!
Korps
kjekt!!
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REDAKSJONELT SAGT

AV KAS

God dag ærede leser!
Vi er inne i nok et jubileumsår for Havørn! 85
år med rollen som sentralt samlingssted for unge og
gamle i Tananger, er vel verd å markere? I dette bladet
gjør vi det på tradisjonelt vis, både med tilbakeblikk
og med et forsøk på å se litt inn i framtiden.
For tilbakeblikkets del, har vi intervjuet
veteranene Inge Asbjørnsen og Kjell Jåsund.
Påtroppende alliansestyreleder Ole Jørgen Østensen
kommer med framtidsutsiktene. Som avtroppende
politiker fra Tanangerlisten, blir det spennende å få
ham som Havørnleder.
Det er aktiviteten i avdelinger og lag som er
det primære for bladet å formidle. Det sier seg selv
at det klarer vi på ingen måte helt og fullt med de to
utgivelsene våre i året. Som redaktør er jeg avhengig
av bidrag fra mange, så herved er oppfordringen om å
fotografere og skrive, fortsatt gitt til dere alle. Det du
måtte savne av oppdatert info, finner du som regel på
avdelingenes egne informative hjemmesider. Håndball
som inne/vinteridrett har naturlig mest stoff denne
gangen. Ferdigspilt serie og fokus på herrelaget.
Derfor har de fått fint lagbilde både på framsiden og
inni bladet. Håndball leder Per Heen har oppsummert
for avdelingen – artig å registrere at landslagshelt
Alexander Blonz har en fortid i Havørn håndball og at
vi derved kan sole oss litt i glansen!
Siden sist har vi hatt årsmøter og nye styrer
har konstituert seg. Samtlige ledere i avdelinger og
lag fortsetter, men som nevnt, ny alliansestyreleder.
Avtroppende leder Morten Saxvik, flytter «hjem» til
østlandet etter mange gode år her i oljehovedstadens
«lykkeland». Han sier takk for seg inni bladet. Morten
har selv organisert at noen fra Havørn overtar vervet
i Sola Idrettsråd og (hun) refererer allerede i dette nr.
Dette er en meget viktig arena å delta i, og vi skal alle
følge henne opp.
Gamleredaktøren har vært i Liverpool. Alltid
noe kjekt å lese om fra hans reiser. Ordføreren
hilser oss, som seg hør og bør i et jubileumsår. Vi
presenterer ny og spennende Tanangerbedrift med
klar tilknytning til Havørn og vi har også litt om Havørn
og 17. mai komiteen.
Håper bladet faller i smak. Det skal være kjekt
å bla i og lese både for store og små. Vi skal følge opp
jubileumsåret også i neste nummer med artig stoff
og bl.a. et spesielt foto som nylig har kommet oss i

hende.

God sommerferie!
Hilsen redaktøren og hans turkamerat
(førstnevnte for anledningen, iført Havørn-hijab i sterk
vårsol på fjellet)
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GRATULERER MED JUBILEET!

AV OLE UELAND

Havørn er 85 år og i sin beste alder. Som en
tradisjonsrik klubb med mange ben å stå på viser dere
bredden i idretten, og er en viktig samfunnsbygger
både i Tananger og i kommunen.
At barn og unge får tilbud om fritidsaktiviteter
hvor de er fysisk aktive er veldig viktig. At man blir
glad i fysisk aktivitet i barndomsårene øker også
sjansen for gode vaner og god helse i voksen alder.
Det er en god investering, både for enkeltmennesker
og for samfunnet vi bor i.
Fysisk aktivitet er en viktig del av livet, enten
den er organisert via idretten slik som dere driver
med i Havørn, ved å gi tilgang på fotballbaner og
svømmehaller som man kan bruke med familie eller
venner, eller ved at man legger til rette for å være ute
i naturen og bevege seg på sykkelstier eller skogsveier.
I tillegg vet vi at det å være en del av et lag er
positivt. Å oppleve at din innsats er viktig for at laget
skal lykkes, og at laget savner deg om du ikke kommer
på trening er det mye god læring i. Dette bærer
frukter langt inn i arbeidslivet og voksen alder.
I Sola kommune skal det være godt å vokse
opp, men det skal også være godt å bli voksen. Helse
og fysisk aktivitet henger ofte sammen, derfor er
det viktig for oss å kunne ha et godt tilbud til våre
innbyggere. Dere i Havørn er med på å jobbe for
dette. Med lag innen fotball, håndball, friidrett, gym/
turn og innebandy tilbyr dere noe for enhver smak.
Det håper jeg dere fortsetter med.
Heia Havørn!
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ÅRSMØTER I HAVØRN

AV KAS

Turnstyret: Fv. Anita Holstad Joa (ny), Anne Løndalen, Rolf Stuvik, (ny), Annette Tjora, Vigdis Gabrielsen, Eli Christ (leder), Ida
Christ (nestleder) og Karl Fredrik Løyning. Annette Løndalen var ikke tilstede.

Fotballstyret: Fv. Johan M. Røkenes (ny), Geir Dalheim (nestleder), Odd Johny Skåden, Andreas Marken, Wenke Østensen
(leder), Eivind Vorland, Dagfinn Kaarvaag og Monja Harestad. Ida Engevik var ikke tilstede.

Fotball

Det er noe eget med årsmøter - det er nesten
som å skifte kapittel i ei bok. Vi både gleder og gruer
oss. Hva vil fremtiden gi?
Uansett dette er et lite innblikk fra alle
årsmøtene. Avdelinger og tilsluttede lag holder først
og til slutt oppsummeres det hele med at Alliansen
har sitt. Det er helt nødvendig at folk tar styreverv og
de fleste har kommet i mål. All ære til flinke folk som
bruker av sin tid, ikke bare mens egne barn er aktive,
men litt i tillegg.

Fotball hadde sitt den 6. mars, men måtte
ha ektstraordinært pga. manglet ny kasserer. Ellers
merket vi oss Terje Meling gikk av som styremedlem.
Mesteparten av hans aktive periode har gått med til å
passe på Havørnhuset og Havørnhallen. Heldigvis har
han gitt en liten åpning for fortsatt å ha et øye med
tingene, uten direkte å være styremedlem.

Alliansen

Alliansen hadde årsmøte den 21. mars.
Det nye styret består av: Ole Jørgen Østensen (leder),
Livar Haga (nestleder), Lisbeth Nordhagen (kasserer),
May Kristin Jåsund, Per Heen og Toyni Line
Bjelland (vara).

Gym og turn

Turn hadde sitt i mars. De kunne oppsummere
med det suverent høyeste medlemsantallet i alliansen
i året som gikk. De helt yngste og de helt voksne
utpeker seg som de største gruppene av aktive, litt
spesielt i forhold til de andre. Havørn gym og turn har
hatt sin tradisjonelle store juleavslutning og ellers et
rolig halvår etter dette.

Årsjubilanter m.m. fv. Jo Skarstad (15 år), Mats Ø. Jellestad (10 år), Morten Saxvik (avtroppende allianseleder) og Terje Meling
(25 år)

Friidrett

Har hatt sitt årsmøte i mars. Vi har ikke foto,
men kan notere at Stine Finnesand fortsatt er leder og
Erlend Engelsgjerd er ny nestleder.

Håndball

Samme som friidrett, og Per Heen er fortsatt
leder og Pål Schiager fortsatt nestleder.
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FRA FOTBALL

AV WENKE ØSTENSEN

Hei fotballvenner!
Da er atter en ny sesong sparket i gang, og det
begynner å bli mange av dem i Havørn sin historie.
Klubben vår ble stiftet i 1934, og siden den gang har
mange utøvere startet våren med fotballspill i Havørn.
Tidene har forandret seg, og krav til utstyr
og baneforhold endres. Dette er noe som både
koster penger og frivillighet, og det er derfor viktig
at Tanangerbuen fortsetter å engasjere seg, slik at vi
også de neste 85 år har et tilbud til de som vil drive
idrett.
Visjonen vår: “Havørn Fotball - klubben for
alle i Tananger” krever et styre som på best mulig
måte prøver å tilrettelegge slik at spillere, trenere
og støtteapparat har det de trenger for å ha et godt
sportslig og sosialt tilbud. Her har Sportslig utvalg
denne vinteren redigert den gamle sportsplanen og
laget ny for 2019-2022 som tydelig viser hvordan vi vil
at klubben skal drives.
Videre har vi et klubbhus som vi ønsker skal
være samlende. Dette huset kan lag benytte til å lage
sosiale sammenkomster. En av oppgavene over ting
som må gjøres dette året er innvendig vedlikehold.
Mye skal gjøres på dugnad, og om du har lyst til å
bidra, ta kontakt!
Vi har også startet en prosess om bygging av
en ny fotballhall.
Mange spennende ting på agendaen i Havørn
fotball, men det viktigste er at vi har en klubb hvor vi
ser barn, unge og voksne som koser seg med fotball i
Havørn Fotball!
Ha en flott vår, stikk gjerne innom stadion og
få med deg en kamp!
Fotballhilsen fra Wenke Østensen
Leder, Havørn fotball.
Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-SA
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FRA HÅNDBALL

AV PER HEEN

I skrivende stund er sesongen mer eller
mindre unnagjort - og påmelding til neste års sesong
er rett rundt hjørnet. Håndball har knapt nok vært
mer populært i Tananger og vi er nå drøyt 350
medlemmer - bare moro (og litt utfordrende mtp
trening på full flate, men vi drømmer om et ørlite
tilbygg….).
Våre minier inviterte til hyggelig avslutning
for denne aldersgruppen (7 - 8 år) i Tanangerhallen
søndag 7. april - med innlagt lunch og tid til frilek.
Dette arrangementet fikk også super (og velfortjent)
omtale i Solabladet. Primus motor bak dette
arrangementet var vår egen sportslige leder Bengt
Asle Idsø - hatten av! Dere kan lese mer om dette
arrangementet i epistelen under.
Havørn Håndball er fortsatt en av klubbene i
regionen med lengst fartstid vedrørende Håndball for
Utviklingshemmede (HU) - og dette er vi naturligvis
veldig stolte av. Vi har plass til enda flere, så her
er det bare å stille opp. Bildet under er tatt ifm
sesongavslutningen 24. mars i Hetlandshallen - snakk
om flotte representanter for Havørn Håndball!!
For sesongen som har gått, så har vi bla
sett at våre G18 spillere klarte å kvalifisere seg til
Lerøy-serien (nasjonal serie) med god margin - og
endte til slutt på en meget hederlig 9. plass i det
eksklusive selskapet. For dette laget har vi hatt et
samarbeid med Sandnes Håndballklubb (SHK) - og
dette blir også videreført for neste sesong. Videre
er det blitt gjennomført hele 11 turneringer i miniog aktivitetsserien i Tanangerhallen, samt at vi
har vært vertskap for Lerøy-serien ved 2 (herlige!)
anledninger. På den kuriøse siden kan det nevnes
at eks-Havørngutt Alexander Blonz gjorde sin entré
på herrelandslaget ifm VM, Herman LangelandKnudsen har deltatt på flere landslagssamlinger og
eks-Havørngutt Kristian Stranden ble storscorer for
Halden (HTH) - og har signert ny kontrakt med Skövde
(Sverige).
Havørn Håndball har et meget godt samarbeid
med Sola Kommune og de stiller velvillig med
vaktmester når vi arrangerer turneringer for de aller
yngste i hallen. Kåre Kjærstad er som alltid en selvsagt
kandidat her (når han ikke er i Syden) og dette
setter vi umåtelig stor pris på. Denne våren har også
styrkerommet fått seg en sårt tiltrengt oppgradering,
samt at tribunen har fått et lite oppskvær med

innbydende (Havørn) farger.
Avslutningsvis må vi selvsagt en ørliten tur
innom våre uvurderlige trenere og oppmenn - uten
disse hadde det nok blitt særdeles lite håndball
i Tanangerhallen. Er mange gjengangere i denne
gjengen og vi setter utrolig stor pris på dere alle velkommen tilbake til neste sesong!! Til alle dere
andre foreldre og foresatte; hvis du blir bedt om et lite
bidrag i form av en oppmannsjobb eller et annet verv,
så er det flott om du aksepterer med et rungende
ja - jobben gjør seg nemlig ikke selv. Vit også at du
vil bli satt pris på - både av dine egne håpefulle med
lagvenner og av alle oss andre med verv i styre & stell
i Havørn Håndball!
Helt avslutningsvis ønsker vi å takke samtlige
av våre støttespillere for sesongen som er gått - både
til de som har skiltet sitt hengende hallen og til alle
andre. Vel blåst!
Per, Styret i Havørn Håndball
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FRA FRIIDRETT

AV STINE FINNESAND

Havørn Friidrett har en aktiv medlemsmasse på godt over 80 barn. Det er kjempefint å se at mange barn
finner veien til friidretten. Stadig dukker det opp nye ansikter på treningene - og alle er velkommen til å prøve
friidrett 4 ganger før man bestemmer seg endelig for å bli med.
Trimkarusellen
Trimkarusellen er et lokalt løp der medlemmene løper samme runde, opp til 4 ganger, vår og høst. 1.runde
av trimkarusellen gikk av stabelen mandag 1.april på TUS og torsdag 4.april i Nunsteinskogen. For de yngste var
det hele 15 barn som løp, mens hele 34 barn løp på torsdagen i Nunsteinskogen - en løype som måler ca 1,7 km.
Informasjon om tidspunkter for trimkarusellen finner du her:

Mandag 18:00 (TUS)
(1. - 3. klasse)

Torsdag 18:30 (Nunsteinskogen)
(3), 4. klasse og oppover

01. april

04. april

29. april

25. april

13. mai

16. mai

27. mai

6. juni

Alle medlemmer som detal på 3 av 4 løp får premie.
Vil du bli trener?
Havørn Friidrett ønsker seg flere trenere. Hvis antall medlemmer øker enda mer til kommende høst, vil det
bli et problem å kunne tilby friidrett til alle. Ventelister kan bli en realitet. Vi håper og tror at dette ikke blir tilfelle.
Likevel har man ønske om flere trenere slik at man får en avlastning for nåværende hovedtrener, Ragnar Bergheim.
Han har alle grupper på friidretten. Ta kontakt med leder, Stine Finnesand, på havorn.friidrett@gmail.com hvis du er
interessert i å gjøre en innsats for barna.
I dag ser treningstidene til gruppene slik ut:

Mandag - Tananger Ungdomskole - (TUS)

Torsdag (Fjellhallen v/Storevarden skole

KL 17 - 18 (1-3kl)

KL 17.15 - 18.30 (4. og 5. kl)(3. kl)*

KL 18.00 - 19.30 (6. kl og eldre)

KL 18.30 - 20.00 (6. kl og eldre)

* Kan velge mellom mandag og torsdag
@havornfriidrett
Havørn Friidrett er på facebook. LIK og FØLG gjerne siden for å holde deg oppdatert på det som skjer i
Havørn Friidrett. Har du barn som skal begynne i 1.klasse til høsten og ønsker å vite mer om tilbudet, kan man
komme innom en trening i mai måned.
Ønsker alle en riktig fin vår og sommer
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FRA INNEBANDY

FRA IIDRETTSRÅDET

AV LIVAR HAGA

Havørn innebandy fortsetter for yngre og
eldre. 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 periode var vi
enda flere, men noen sluttet igjen i løpet av sesongen,
mens nye 1.klassinger begynte. Naturlig nok passet
ikke innebandy for alle, så noen kom kun få ganger,
mens andre ble hel-tent og fortsetter med varmt
engasjement. Mange viser stor entusiasme og det
går til tider hett for seg både på trening og kamper.
Etter sommeren fortsatte vi med mye god aktivitet,
men dessverre med færre deltakere i høst. Dette
hadde flere årsaker, både at hovedtrener Tor Einar
var i militæret den sesongen 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 holde det likevel gående, delvis i håp og
forventning om at både noen av disse kommer tilbake
samt at flere 1.klassinger begynner å trene innebandy.
Gruppen er derved utvidet til 1-6.klasse. Vi trener
onsdager fra kl.17 til 19, hvis mange er interessert så
trener de yngste ca.1 time først og så følger de eldre
deretter, gjerne en periode sammen.
Nå er Tor Einar heldigvis tilbake
og «16+»-gruppa har begynt å trene igjen
mandagskvelder kl.19.30-21 på TUS. Dersom du vil
finne ut om dette er noe for deg, så kontakt gjerne
Tor Einar på 40281157 eller toreinarlunde@outlook.
com De har ambisjoner om å få mer treningstid fra
høsten igjen. Vi har søkt om mer halltid, men det
gjenstår å se hva vi får og hvordan vi fordeler internt
i Havørn. Dette betyr i alle fall at vi nå kan tilby
innebandyaktiviteter til bredere aldersgrupper. Dess
fler som deltar jo bedre tider.
Tor Einar har ikke kapasitet til å påta seg
trenerrollen 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 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, 1-3.klasse kl.17-18 og 4-5.
klasse kl.18-1930. Bruk inngang og garderobe ved
svømmehallen.
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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AV KAS

Leder i Havørn Friidrett, Stine Finnesand,
er den som har overtatt Havørns representasjon i
Sola Idrettsråd. Hun ble innvalgt, på årsmøtet på
Stangeland arena 4. mars, samtidig som Morten
Saxvik gikk ut.
Idrettsråd har deretter hatt konstituerende
møte. Terje Hopen (Sola BMX) er fortsatt leder, Bernt
Høyland (Havdur/Tjelta Skateklubb) fortsatt nestleder,
Ørjahn Hjelm Andersen (Sola Fotball) sekretær og
kasserer, Stine Finnesand (Havørn friidrett/ny), May
Britt Våland (Sola Cykleklubb), Sølve Ims Ottesen
(bedriftsidretten) og Karina Sola Jordbrekk (ansv.
Folkepulsen).
På sakslista viser møteplanen at idrettsrådet
har lokalisert møtene sine på idrettsanleggene rundt
omkring, sikker fornuftig med tanke på å besøke og
kjenne hverandre. Møteplanen ble satt helt fram
til årsmøtet i 2020 og da har de optimistisk satt
Velodromen som sted!
Sak 7 (eventuelt) hadde det meste av
«håndfaste ting»:
•
•
•

Vedlikehold av idrettsanlegg, ønsker idrettsrådet
nå å engasjere seg mer i. Dette er minst like viktig
som selve utbyggingen.
Idrettsrådet vil og engasjere seg mer i å følge opp
og veilede klubber som vil starte opp prosess om
nye anlegg.
Gjengangeren søknadsfrister til drift av anlegg,
er alltid aktuell. Nå går både administrasjon og
idrettsrådet inn for at støtten forkortes 20%
uansett når firster ikke holdes.

Vi takker for infoen fra Stine i denne omgang
og ønsker henne lykke til framover!
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TAKKER FOR SEG

AV MORTEN SAXVIK

Tanangerdagene onsdag 22. mai til søndag 26 mai.
Lørdag kl. 9-15 i Tananger indre havn.
Gratis frokost i Lionsteltet kl. 09-11. Utstillinger og
salg åpner kl. 10.
Det blir flere aktiviteter for barn og ungdom, kan
nevne ansiktsmaling, kanopadling, lag ditt eget
smykke/armbånd, hoppeslott, lykkehjul, lag
pinnebrød mm. For de som ønsker å se Tananger
fra oven så er det mulighet for det, Helitrans
kommer med helikopter og tilbyr helikopterturer.
Tradisjonstro stiller Skolekorpset, Tananger Blæsen
og Sola Brass opp og spiller.
«Ta sjansen» blir iår med nye utfordringer, og vi
håper på stor deltakelse også fra voksne 😊😊.

Onsdag kl. 16.30 Barnas dag ved Tananger
ungdomsskole der det blir mange forskjellige kjekke
aktiviteter. Det blir også stafett mellom elever på
Haga og Storevarden skole, samt den populære
fotballkampen mellom lærerene på skolene. Salg av
mat og drikke.
Torsdag kl. 19 i Nordsjøkatedralen (Tananger

kirke)

MOTIVASJONS- OG
INSPIRASJONSFORESTILLING,
BLI MED EINAR LUNDE PÅ DAGSREVYOPPDRAG
“VILLE, VÅGE, VINNE - MEN ER DET SÅ LURT Å GÅ PÅ RØD
LØPER MEDJOGGESKO ELLER?
Et ellevilt møte med Gro Harlem Brundtland,
Zimbabwes avgåtte diktator Robert Mugabe, og en
kliss naken norsk stortingspolitiker på et direktørkontor i Afrika.»

Bryggedans lørdag kl 19.30-00.30 i telt på den
gamle bussgarasjetomten. Iår er vi så heldige å få
lokalbandet Tjue Kilo Skjegg som spiller under
Happy Hour 19.30-20.30.
Tone Salomonsen Band spiller utover kvelden, de er
ifølge kilder det største partybandet i Stavanger.
Salg av mat & drikke. Aldersgense 21 år. Pris: 300kr.
Begrenset antall plasser, så vær tidlig ute!!!

Det blir i tillegg sang og musikk ved Tananger
Gospel. Dirigent: Tine Suman Hodne. Bandleder:
Elin Underhaug Kanu. Servering av kaffe og kaker.
Pris: 200kr/person

Fredag kl. 19-22 arrangers NEONPARTY for ungdom
fra 7-10 klasse ved Tananger Ungdomsskole.
Her blir det lyd, lys, glowsticks, malingneon, ballspill
og streetart workshop. Dette blir spennende!!
Salg av mat og drikke. Pris: 30 kr/person
Søndag kl. 11
Friluftsgudstjeneste i havnen. Prest: Just Slavesen,
og kaffe og drøs etterpå.
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Takk for fire flotte år!
Jeg gikk av som styreleder i Havørn
Allianseidrettslag på årsmøtet i mars. Vi er på
flyttefot til Oslo, så det hadde blitt vanskelig å
fortsette. Kona fikk en sluttpakke fra Total, som
gjorde dette til et aktuelt tidspunkt. Vi har slekt
og barn i Oslo, og min far, som fortsatt bor i
barndomshjemmet, har passert 90 år. Vi ender
opp på Slemdal, en kort tur med T-bane både
til byen og opp i Nordmarka. Skiløypa starter i
gangavstand. Og Equinor-kontoret på Fornebu er
en kort sykkeltur unna.
Jeg ble jo rekruttert inn litt utenfra. Det
er en del år siden ungene spilte i Havørn,
men i mellomtiden var jeg formann i
Sola Ryttersportsklubb og har vært aktiv i
Tanangerlisten. Det ble mye nytt å sette seg
inn i Havørn, og jeg vil bruke anledningen til å
takke Livar Haga for tålmodig opplæring. Det
har likevel vært utrolig lærerikt. Havørn AIL er
en nokså spesiell organisasjon, beskrevet som
ett av de få allianseidrettslagene som faktisk
funker. Det meste går av seg selv i avdelingene.
Styreleders oppgave er mest kontakt mot
eksterne parter, som kommunen, idrettsråd,
idrettskrets og sponsorer. Samt å holde en god
stemning innad, ved å ta tak i mulige konflikter
før det blir krangling.
Det jeg har satt mest pris på er det sosiale
miljøet. Det er så mange flotte folk i Havørn, og
så mye kjekk ungdom. Kontakten med eksterne
parter har også gjort at jeg har truffet kjekke
folk der også. Jeg satt to år i Sola Idrettsråd, som
også var et fantastisk sosialt miljø. Man trenger
å ha noen slike miljøer utenom jobb og familie.
Og så er det gleden ved å se at man får ting til
å rulle og gå. Og gleden ved å vite at det faktisk
er viktig for ungdommen i Tananger at Havørn
ruller og går.
Bekymringen som jeg nevner hver gang jeg
skriver er rekrutteringen til slike administrative
jobber. Men uten dem vil ikke Havørn fungere.

Det kan ta noe tid, men det er hverken farlig
eller kjedelig. Belønningen er å få være med i et
flott sosialt miljø, samt å vite at det man gjør er
viktig for så mange.
Så takk for fire flotte år
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HAVØRN 85 ÅR

AV KAS

Idrettslaget Havørn – eller Havørn-alliansen
jubilerer nok en gang. I år er det 85 år som gjelder
for hele Tanangers idrettslag! Det er ingen blant oss
lenger, av de som stiftet laget den 23. mars 1934,
men vi har heldigvis flere oppegående veteraner
som har vært med både som ledere og aktive siden
50-tallet.
En formiddag i mars, inviterte vi Inge
Asbjørnsen (84) og Kjell Jåsund (82) på kaffebesøk
og prat i Havørnhuset. Havørnkontakt ønsker å la
disse to innlede jubileumsåret med noen historier
fra før i tiå og framover:
De var enige om at det viktigste som skjedde
i sin tid, var byggingen av nytt idrettshus, som
stod ferdig til 30 årsjubileet i 1964. Det markerte
overgangen fra etterkrigstiden med ei gammel og
trekkfull tyskerbrakke til et mer moderne Tananger.
Planlegging og byggeprosess står utførlig beskrevet
i Havørnboka, som ble utgitt 30 år seinere. Det
står imidlertid ikke noe om et arbeidsuhell som
egentlig kunne gått enda verre enn det gikk. Kjell
forteller at de var en gjeng som arbeidet på et
hjemmelaget stilas helt oppunder taket med noe
elektrisk montasje. I tillegg til Kjell, var det Charles
Johannesen, Rasmus Vatne og Henrik Jåsund. De
samlet seg på en plass for å hjelpe Rasmus å få løs
en ledning som hadde satt seg fast. De tok så kraftig
i at plutselig så kollapset hele stilaset, og dermed
kom samtlige i fritt fall mot gulvet. Den som var
mest uheldig med landingen ble Charles, som både
havnet oppi ei tønne med kalk og samtidig pådrog
seg brudd i ankelen. Det kom sykebil og hentet
både han og Kjell. Kjell var forslått han også, men
det han husker best fra sykehuset, var at han hørte
den ene sykepleieren viske at det var det styggeste
ankelbruddet hun noen gang hadde sett, så han
grøsser fremdeles. Den gode Charles kom seg
heldigvis på beina igjen.
Fotball var for guttene og turn var for
jentene den gangen. Dermed var det tilbud til
alle. Det nye idrettshuset ble et samlingssted både
til idrett og dans. Ikke minst det siste kom til å gi
gode inntekter for Havørn. Tananger ble et utrolig
populært sted å dra til på lørdagsdans og ikke få
av dagens besteforeldrepar har funnet hverandre

nettopp her. Under opprydding i pokaler, fant
vi «Nektarpokalen». Inge forteller at det var en
sponsorgave fra brusfabrikanten Gunnar Løvik i
Stavanger. De hadde avtale med ham på brus-salg til
dansen. Brusen kostet 35 øre pr. flaske. Det var ikke
noe som het skjenkeløyve på dansene den gang,
folk ordnet seg på annet vis, likevel måtte de betale
for politivakthold, både på bussen fra Stavanger
og inne i salen. De mest kjente orkestrene sloss
om å få spille i Tananger. Redaktøren husker at
Hans Petter Hansen debuterte her sammen med
orkesteret «Nameless five».
A-laget var vel-etablert i 4. divisjon og hadde
egen sang. Inge var allroundspilleren som kunne
brukes både i mål og ute. Kjell var best ute og langt
framme. Brodd, Sola, Hinna og Pol var de oftest i
pulje med. Også Vidar og Ålgård var lag de kunne
hamle opp med. Arvid Risa var en av våre med
litt tøff spillestil. Under en kamp hadde han flere
ganger fått tilsnakk av dommeren uten at det hjalp
noe særlig. Til slutt ble han selv ble hardt taklet, og
dommeren blåste frispark. Da Arvid gjorde seg klar,
grep dommeren inn og nektet ham å ta frisparket!
Ikke særlig populært, men dommeren bestemmer…
Den gang som nå, var det ofte vanskelig å få til å
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stille lag. En gang ble det betalt flyreise hjem for
Brigt Sunde, som var i militæret på østlandet. Det
var da Havørn lånte bane hos Shell rafineriet etter
at den gamle var innlemmet i kirkegården.
På 60 tallet ble reise til kamper og
turneringer ofte kombinert med overnatting. Elias
Vatne lånte Tanangerbuss medbragt et stort telt
med to stenger som rommet 20 personer. De drog
til Åna Sira hvert år, en periode, og bodde i dette
teltet, både gutter og jenter og hadde mye moro
både sportslig og sosialt. Når reisen gikk sjøveien
var det skøyta «Toya» til Toralf Vigdel som var
transportmiddelet. Kvitsøy og fotballkamp med
påfølgende dans var ofte målet.
17. mai arrangementet, var den gang, som
nå, et samarbeid mellom skolen og de frivillige.
I praksis var det lenge bare Tananger skole og
Havørn. Toget startet ved bussgarasjen og gikk

til kirken. Det var skolestyrer Ingvald Omdal
som organiserte toget og Skolekorpset Sola kom
og spilte. Etter gudstjenesten var det leker på
fotballbanen, like ved, og de hadde Havørn ansvar
for. Kiosk-salg fra garasjen til Ottar Meling (står
den dag i dag) og seinere ble campingvogna til
Henrik Harestad benyttet. Luftgeværskyting ordnet
«sportsmannen» Bernt Haga. Potetløp. Den store
finalen var alltid når mannfolka kastet trøya og
slipset og hadde fotballkamp. Den hvite skjorta var
ikke alltid like rein etterpå…
Vi takker for praten. Enighet om at vi kunne
nok skrevet bøker om alle opplevelsene i Havørn
opp gjennom tidene, men nå nok for denne gang.
Neste nummer tar vi trolig en prat med noen
av våre voksne turndamer, fortsatt i anledning
jubileumsåret.

19

HÅNDBALL MINI 2011

AV TRENERE OG OPPMENN

51 69 66 51 - Timebestilling: ledigtime.no

SETT DITT NAVN OG
SÆRPREG PÅ KLUBBEN VÅR!

SETT DITT NAVN OG
SÆRPREG PÅ KLUBBEN VÅR!

www.havornfotball.no

www.havornfotball.no

Håndball er GØY
7.april hadde Havørn mini 2011 invitert de andre lagene i sin pulje til sesongavslutning i Tanangerhallen, og
for en avslutning. Ca 55 syv- og åtte-åringer møtte forventningsfulle opp i Tanangerhallen kl.10.00. Først ventet det
dem 1,5 time med variert trening før det ventet dem frukt og lunsj i kafeen. Det var mange spillere som var veldig
klar for lunsj etter treningsøkten og det var gledelig å se at spillerne satte seg på bord på tvers av opprinnelige lag.
Etter lunsj var det litt frilek før det igjen var tid for håndball. Hver spiller trakk hvilket lag de skulle spille for,
og det ble arrangert vennskapskamper på tvers av klubbtilhørighet.
Etter to kamper pr. lag fikk hver spiller utdelt t-skjorte med teksten “Håndball er GØY”. Det ble så marsjert
inn på banen for felles “bli med dans” og deretter et felles bilde.
Målet for dagen var å skape samhold på tvers av klubbtilhørighet. Vi synes det er viktig at spillerne får
oppleve glede med idretten også utenom lagets treninger og kamper. Det er også bakgrunnen for at t-skjortene
hadde fått teksten “Håndball er GØY”.
Det var mange blide, men også slitne spillere som gikk fra Tanangerhallen fem timer etter de kom.
Tusen takk til foresatte på laget for god dugnadsånd, og klubbens styre og Sven Kvia for støtte slik at vi fikk til
å gjennomføre en slik dag!
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1.Tananger Sjøspeidergruppe ble startet allerede i 1973 og er åpen for gutter og jenter fra 1. klasse og oppover. Det er ca 250 medlemmer. Gruppen
disponerer speiderhuset (det gamle bedehuset) og Krabbekroken (den gamle
barnehagen i Havnealleen) og har et naust i Havnevegen der også båtene
våre ligger fortøyd/lagret.
I vinterhalvåret blir det drevet ordinær speiding, mens det fra påske til høstferie fokuseres på opplæring av båter. De yngste starter opp med kanoer, så
A-joller, Askeladd, Maxi for å ende opp som skipper på Makrellen når de har
fått nok erfaring og alder.
Les mer på www.1tanangersjo.no der det er mulig å søke om plass.
Bever		
1.-2. klasse
Alt. Mandag/onsdag 1700-1830
Småspeider 3.-4. klasse
Alt. Tirsdag/torsdag 1700-1830
Stifinner
5.-7. klasse
Alt. Onsdag/torsdag 1830-2000
Vandrer
8.-10. klasse Alt. Onsdag/torsdag 1830-2030
Rovere		
Videregående Mandager
Aktiviteter og turer både til sjøs og til lands hele året.
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HÅNDBALL JENTER 10

AV THERESE SOLA

Jenter 10 (2008 modeller) består av 13 flotte
jenter og 4 kjekke trenere. Vi har hatt en veldig bra
sesong og læringskurven går stadig oppover. Vi trener
3 ganger i uken, 1,5-2 time per gang i Fjellhallen.
Denne sesongen har vi hatt 3 lag hvor 2 er i klassen
10 år, mens 1 lag var meldt opp i 11år-bredde. De har
jobbet knallhardt på treningene som igjen viser til
gode resultater i kampene.
Det ble kjøpt inn hekker for å øve på spenst,
finting og hurtighet. Ellers blir det fokus på å lære
noen nye grunnleggende trekk som blir nytt og
spennende for jentene.
Vi skal delta på Kongeparkturnering i mai og
Dyrepark håndball cup i august. Dette gleder de seg
til. Alltid gøy å være på tur med denne glad-gjengen
og ikke minst den kjekke foreldregruppen. Vi prøver å
ha noen sosiale samlinger rett etter fredagstreningen.
Da tar vi en matbit eller noe snaks og samles rundt
sofagruppen i Fjellhallen.
Neste sesong vil det bli 2 lag hvor et er jenter
11 og et jenter 12 bredde. Vi hadde de siste kampene
i Storhaughallen den 6.april. Der spilte vi mot Sola
og KFUM i jenter 11 klassen. Vi fikk en meget flott
tilbakemelding fra Sola treneren når deg gjelder Fair
Play:
«Jeg har aldri opplevd at noen andre trenere
har spurt om noe kan gjøres annerledes for at det ikke
skal bli altfor stor målforskjell. Dette er noe jeg har
videreformidlet i egen klubb. Imponerende og gledelig
at det finnes trenere som ikke ønsker å overkjøre
motstanderen. Dette er gode verdier og holdninger
som i alle fall jeg tar med meg videre. Hjertelig takk!».
Vi gleder oss til fortsettelsen av dette
drømmelaget
Hilsen trenerteamet og oppmann: Henning
Sola, Martijn Henneman, Steffen Bærheim, Mette
Vistnes og Terese Sola.
Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-SA
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NY ALLIANSELEDER

AV KAS

Alle som har gått på TUS, siste 33 år, kjenner
ham mer eller mindre. Det samme gjør også
en god del av den voksnere befolkningen i
bygda vår. Når en nevner stikkord som LNG og
Tanangerlisten, så vet de fleste at vi snakker om
Ole Jørgen Østensen. Påtok seg på årsmøtet
nå i mars å overta roret som Allianseleder.
Havørnkontakt har herved anledningen å
presentere ham: Alderen er 64 – snart 65. Født
og oppvokst på Joa, der både mor og far var
ansatt i forsvaret, den gangen Sola var en stor
hovedflystasjon. Moren som kontoransatt i
LKV bygget og faren som flyteknisk befal ved
718 skvadronen. Hans snev av sørlandsdialekt
mener han selv må komme av at moren var fra
Kristiansand og Brekkestø ved Lillesand, hvor
familien fremdeles har hytte.
Ble tidlig med på daværende Sola IL sine mange
aktiviteter. Hovedinteressen ble håndball, men
han var også innom friidrett og svømming.
Svømmehallen bak ungdomsskolen var ny, og
han husker godt den myndige bademester
Kristensen (krigsveteran) som regjerte der.
Etter ungdomsskole og gymnas, ble det
lærerutdanning i Notodden i tidsrommet
1976-80. Det ble en fin tid. Gikk i klasse med
nåværende håndballpresident Kåre Geir Lio og
tv kjendis Halvard Flatland. Han fikk jobb i Klepp
på Engelsvoll og Orstad skole fram til 1985.Så
tilbake til Notodden igjen for 2 nye studieår. Da
traff han en håndballspiller fra Østfold, Wenke
der, hun som skulle bli hans kone. Hun ble med
«hjem» til Rogaland og TUS i Tananger, hvor
Ole Jørgen fikk jobb i 1987. Det ble husbygging
i Tananger, og dermed ble de værende. De har
fått tre sønner, og alle har vært innom både
håndball og fotball. Av de tre er det nå er det
kun Ole Kristian som fortsatt er med på fotballen
sitt A-lag.
Det er ikke uten grunn at Ole Jørgen har blitt
værende på TUS så lenge. Det har vært en
fin arbeidsplass. Hans fagfelt har vært bredt

bakgrunn av de erfaringene du har fra
politikken? Jeg har laget meg tre hovedpunkter
for hva jeg skal jobbe for. For det første, at vi
forbereder oss på å bli større, sett i forhold til
den kommende økning av befolkningen her og
at vi gjør de rette valgene. For det andre at vi må
ta tak i den dårlige kapasiteten vi har på haller
og baner. Det kan ta tid, og derfor må vi ta noen
grep nå. For det tredje, at Havørn skal være en

trygg sosial arena åpen for alle. Vi har en spesiell
viktig rolle på integrering av nykommere til
bygda vår.
At mann og kone samtidig er ledere i Havørn,
er ikke første gang i historien. Hvordan ser du
du på at Wenke er fotball leder? Jeg tenker at
en i noen settinger må en være nøye med å
tenke habilitet og at ellers holder det med sunn
fornuft.

Impulz Personlig Trening AS
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.

og han har undervist i de fleste fagene, slik
allmennlærere flest ble utdannet til på slutten
av 70 tallet. Det har vært kjekt å jobbe med
ungdom og få se hvor lite som skal til for å skape
motivasjon enkelte ganger. Skolepolitikken har
forandret seg underveis, og han er i dag kritisk
til de kompetansekravene som i dag stilles til
lærere. Allmennlæreren er ut og spesialisten/
byråkraten som skal dokumentere er inn. Noen
ganger er han faktisk glad han snart skal slutte,
selv om han i alle år har hatt en fantastisk sjef og
flotte kolleger.
Området rundt Risavika og i Tananger har
forandret seg stort. For Ole Jørgen har
det resultert i det politiske engasjementet
Tanangerlisten har stått for. Etablering av
LNG anlegg, sentrumsplan og Shell sitt nye
tankanlegg er viktige stikkord. Tanangerlisten
publiserte nylig et «avskjedsbrev» i Solabladet
til befolkningen. Der oppsummeres de 16 årene
lista har eksistert. Ole Jørgen (og avtroppende
allianseleder) er blant forfatterne.
Hva tenker du om din rolle i Havørn, på
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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
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17. MAI KOMITEE

AV KAS

bak f.v. Tereje Langvann (speiderne), Marit Sandmoe (Havnealleen barnehage), Inger Karin Rott (skolekorpset), Hilde Myklebust
(Haga skole) Frode Bru (imi kirken) og Birgitte K. Wang (Jåsund barnehage). framme f.v. Ida Mæland (elevrådet TUS), Trine
Vevle (TUS), Toyni L. Bjelland (Havørn), Even Tjørhom (Storevarden skole) og Kjell Arne Slethei (Havørn).

17. mai arrangementet i Tananger, var
tradisjonelt en oppgave for skolen, idrettslaget og
kirken. Skolen og lærerne satte opp toget, idrettslaget
hadde lekene og kirken holdt gudstjeneste. Ole Harald
Myklebust og Dagfinn Danielsen forteller at det i
«gamle dager» var to tog som gikk mot kirken. Det
ene startet i «Mandiusbakken» (nesten på toppen av
Myklebustvegen) ved bedehuset, og det andre samtidig
fra bussgarasjen nede i Tananger. Da de to togene
nærmet seg kirken, avpasset de farten slik at begge
kom fram samtidig. Denne ordningen holdt på fram
til begynnelsen av -60 tallet, og tok sannsynligvis slutt
da Skolekorpset Sola var startet opp og kom i buss og
spilte i et samlet tog som gikk fra Tananger. Da den nye
fotballbanen, der stadion nå ligger, ble tatt i bruk i 1977,
og ble også gudstjenesten flyttet ut og holdt der. Seinere
ble det ikke noen gudstjeneste, men felles sang og tale
for dagen. I 1974 fikk vi vårt eget Tananger Skolekorps.
17. mai komiteen i dag
Nå for tiden, er det en bredt sammensatt
komite som har arrangement - ansvaret i Tananger.
Den består stort sett av representanter fra de frivillige
organisasjonene, skolene og barnehagene.
I år har komiteen, i tillegg til Havørn-alliansen,
bestått av representanter fra skolekorpset, speideren,
imi kirken, ungdomsskolen, de to barneskolene og to av
barnehagene – totalt 11 personer. Disse har, på vegne av
Sola kommune sin hovedkomite, hatt ansvaret for å sette

opp program og være koordinator for gjennomføringen.
Koordineringsansvaret har rullert mellom de
frivillige organisasjonene. I år var det Havørns tur,
og lederen heter Toyni Line Bjelland. Hun forteller at
komiteen har som regel 3 møter i forkant og starter
allerede i mars. Det tar alltid litt tid å få avklart hvem som
blir med, da det alltid er noen nye.
I år kom valg av trasè for toget skikkelig i fokus.
På første møte stod dette på agendaen, og det var
kjent fra før, at flere syntes ruta opp til stadion har vært
unødvendig lang. Strekket opp mot Storevarden har som
regel vært både kaldt, blåsende og totalt uten publikum
på siden. Dermed ble det holdt avstemming – og
flertallet gikk inn for å gå korteste vei. Det ble på møtet
planlagt alternativer og dialog med TABO, som vi så at
måtte ha en eller annen kompensasjon for dette.
Avgjørelsen ble fort allment kjent, og det gikk
ikke lange tiden før både medier (spesielt de sosiale) og
telefoner glødet. Mange var forferdet over at toget ikke
skulle passere TABO til glede for beboerne der. For å
gjøre en lang historie kort, så besluttet komiteen derfor
på sitt andre møte å prøve alternativet å starte hele toget
fra TABO. Det blir å imøtekomme de fleste sine interesser.
Hvordan det hele gikk, vet vi ikke når dette skrives, men
derimot når det leses. Tror helt sikkert det blir vellykket,
avslutter Toyni. Havørnkontakt takker for praten og
ønsker lykke til med årets arrangement.
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OM SPORT

AV KAS

Det begynte med at en daglig leder og en
kasserer i Havørn Fotball syntes at det var unødvendig
kostbart og tidkrevende å få trykk på draktene. Disse to
kreative herrene heter Oliver Ingvarsson og Martin Salte.
Ingen av de to hadde noe videre kunnskap og erfaring
i trykkerifaget, men det var ingen hindring. De kjøpte
inn enkelt utstyr til å begynne med og installerte seg i
Martins garasje - dette var i 2015. De forsøkte seg fram,
nærmest på hobby basis og resultatene inspirerte til å
fortsette.
Havørnkontakt møtte Oliver en kveld nylig i
kafeteriaen i Tanangerhallen. Han delte da ut idrettstøy
som hadde vært til trykking. Han fortalte da at
virksomheten hadde utviklet seg mer enn de hadde
trodd. De er fremdeles hjemme i Martins garasje, men
har utvidet lokalene inn i kjellerstua hans. De har nå et
produksjonsutstyr som består av 2 større maskiner og en
pc. Nå kan de utføre det meste på dette feltet. Utstyret
krever en plass av ca. 4x4 meter, pluss at de trenger litt
lagerplass m.m.
Det har blitt et firma av det og de heter OMsport. Det er ikke lenger bare Havørn håndball og turn
drakter som trykkes, men også Erfjord I.L. har hevet seg
på. Egen hjemmeside har de og fått, der en får info om
det meste. Ballen har begynt å rulle. De har samarbeid
med utstyrsleverandøren «Masita». Oliver og Martin
har fremdeles jobbene sine. Her er mange muligheter
framover sier Oliver og vi er spente på hva det kan bli til
legger han entusiastisk til. Vi i Havørnkontakt takker for
praten og ønsker de to lykke til framover. Vi tar gjerne en
oppfølger og besøker bedriften seinere.

DARE TO WIN
WEAR TO WIN!
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LIVERPOOLTUREN

AV ANSTEIN

I Norge er det nok flere som heier på engelske
og andre klubber, både et stykke nede på nivåene til
premier league. Slik er det også hos oss og de fleste
ønsker at de skal kunne være tilstede på en kamp
på favorittlaget sitt. Laget er Liverpool FC og til og
med kånå har mast om å komme dit for å oppleve
en storkamp. Da hu fylte 70 for et år siden, fikk hun
nemlig en tur til Liverpool med billett til LFC – Burnley
10/3 og jeg skulle få bli med. Da Kjell-Arne hørte om
det, ba han meg skrive en epistel fra turen og her
kommer den. Det er mange som drar på fotballturer,
jeg vil komme med noen tips om hvordan en går fram
for å for å gjøre en tur realistisk.
Du må være tidlig ute for å få billett til en
bestemt kamp hvis det i det heletatt da er mulig å
få billetter. Salget for neste sesong starter i slutten
av juni når serieoppsettet er klart. Jeg anbefaler
at dere bruker «Fotballreiser» for å arrangere
både innkvartering, omvisning og kamp. Alt koster
selvfølgelig, men byrået har erfaring og rutiner
på området. Jeg anbefaler å dra fredag formiddag
med Norwegian via Manchester. Vi valgte å ta taxi
til hotellet, Indigo, i Liverpool som bare lå 8-10 min
fra Anfield. Vi hadde kampdag søndag og tok derfor
omvisning, kjøp av effekter etc. på lørdag. Så kommer
et spørsmål: Hva annet har Liverpool å by på? Jo,

fredag ettermiddag la vi turen om Beatles museet
og her må du ha god tid for det var mye og både og
se høre. Vi avsluttet dagen med et deilig måltid nær
nevnte museum.
Lørdag gikk turen til en markedsplass nær
noen høge radio antenner (landemerke). Her var
det to utsalg av effekter, men den største var på
Anfield som vi erfarte samme dag. Prisene var rimelig
høge også i forhold til norsk målestokk, fra GP 20 og
oppover. Vi kjøpte en god del før vi gjorde oss kjent
med pubene i området. Etter en sådan runde tok vi
taxi til Anfield hvor vi måtte stå i kø, gå i kø og vente
på tur. Det var sjekk av bagger og lommer hvor da
et synlig bevis på at vi var «rene» og kunne starte
omvisningen. «You never walk alone» lød rundt på de
forskjellige VIP’er. Det var forfriskninger rundt forbi og
det hele tok1-2 timer. Siden vi kom litt sent på dagen
(stengetid) ble det greit å få en taxi tilbake til hotellet.
Det skulle vise seg å bli verre søndag kamp kl 1200.
Vi var oppe kl 0830 og bestilte taxi til Anfield
før vi inntok en engelsk frokost. Været var ikke det
beste, lett regn, men små spor av lysning i det fjerne
håpet vi på det beste. Vi måtte på ny gjennom security
check, men derfra gikk det mye lettere og vi fikk egen
guide opp til VIP’en. Pub’en åpnet dessverre ikke før
1100, (etter nedtelling). Da ble det en noe stresset
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konsumering for å være på plass rundt 1140. SR Bank
arena blir «mini» i forhold. Vi såg ikke et ledig sete
«You never walk alone» ble spilt under oppstilling av
lagene. Kort fortalt, LFC vant 4-2 programmessig så vi
tok en pint etter kampen også. Til tross for at vi tok
oss god tid i pub’en og utstyrsbutikken sleit vi med å
få tak i taxi den første timen, men det ordnet seg til
slutt.
Om kvelden hadde vi avtalt med fam Bjordal
(Ove) å spise sammen. Vi fant et flott sted, og hva tror
du vi spiste? Fish and chips of course!!
Er det ellers noe å nevne? Ta høyde for
forsinkelser, lang kø i security sjekker – spesielt på
flyplassen i Manchester. Turen fra hotellet til lufthavna
tok lenger tid enn omvendt. Det tok over en time
gjennom kontrollen og det var gamle lokaler, lavt
under taket og jeg er sikke på det var 4-500 i lokalet
med dårlig lufting. Det ble ikke mye tid til shopping,
men erfaringsmessig kan tax-free på Sola konkurrere
på pris. Vi kan tenke oss å gjenta bedriften.
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Oktoberfest
i Tanangerhallen
Lørdag 28. september

Høy
allsangfaktor

Sola Trykkeri
& Kopi AS

Dans til
Onsdagsbandet
GR

d

UPPEN

HARVELAND AS
HARVELAND ENTREPRENØR AS
HARVELAND ASFALTERING AS
POSTBOKS 179 - 4098 TANANGER

Følg arrangementet på Facebook - «Oktoberfest i Tananger ». Aldersgrense 21 år.
Billetter selges hos

Arrangør: Tananger Blæsen
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HÅNDBALL HERRER

VITSE-STAFETTEN

AV KAS

Henning Sola fikk sist gang utfordringen fra Bjørnulf
Iversen. Han klemmer i vei med følgende tanker om ideel
høyde på håndballspillere – eller ?

Bak f.v. Håvard Rugland, Stig Morten Torstensen, Steffen Fimland, Kristoffer Jåsund, Tom Henning Tollefsen, Mikael Nilsen og
Eirik Jåsund. Midten f.v. Daniel Stranden, Bent Ove Larsen, Joacim Kleppa, Henrik Nøttveit, Daniel Derås, Anton Viegue, Fredrik
Opheim og Jesper Nilsen. Framme f.v. Marius Larsen og Stig Løndalen.

En oppsummering av sesongen.

Frode sto naken foran speilet og sa: Tre cm lengre, og jeg hadde vært en
kanon god herrehåndball spiller.
- Ja, sa Anita, og tre cm kortere
og du hadde vært en kanon god
damehåndballspiller !

men marginen for opprykk, var ikke på vår side.
Vi fikk det ikke slik vi la opp til, men satser på
at laget «setter seg» til neste sesong. Vi har en solid
pakke gode spillere blant juniorene som i år spilte i
«Bring» serien. Forhåpentligvis vil flere av disse være
en solid forsterking til kommende sesong.
Havørnkontakt takker Bent Ove for
oppsummering, og kommenterer for egen regning:
Det er klare likehetstrekk mellom herre A-lagene i
både håndball og fotball for tiden. Begge er rustet
til spill i divisjonen over og burde vært der. Da er det
bare å oppfordre supportere og publikum ellers til
å stille og gi det lille ekstra som skal til fra tribunen!
Avdelingenes hjemmesider har god info om tid/sted
for hjemmekampene.

Ikke helt som vi så for oss, innleder oppmann
Bent Ove Larsen. Vi har vært i 4. divisjon de siste
5-6 årene og et opprykk har vi både sportslige
og økonomiske forutsetninger for å få til nå. Da
sesongens siste kamp var spilt, viste imidlertid de
tørre tall at vi var henvist til en 3. plass i puljen.
Tilværelsen i 4. divisjon blir en slags «berg og
dalbane» fra kamp til kamp, fortsetter han. Vi møter
lag med spillere som sjelden tar i en håndball, og i
neste kamp lag som virkelig er rutinerte og gode.
Dette kommer av at 5. divisjon er tatt vekk og dermed
blir 4. div. ganske stor med mange lag. I tredje er de
mer jevnt gode alle.
Spillertroppen har denne sesongen fått tilbake
lokale gutter som: Mikael Nilsen, Jesper Nilsen, Daniel
Stranden, Håvard Rugland, Stig Morten Torstensen og
Kristoffer Jåsund. Sistnevnte har fungert som spillende
trener med gode gamle Bent Sunde som assistent.
De to lagene som ble bedre enn oss, var UIS
og Nærbø 2. UIS-laget har vært de verste å spille mot.
I første kampen gikk vi på et «brak-tap» der Håvard
Rugland i tillegg skadet seg stygt, mot en albue, pluss
ei jernstang som var plassert utenfor banen ved
målburet til motstanderen. Mot Nærbø 2 hadde vi en
unødvendig uavgjort-kamp. Ellers har vi vel vunnet alt,
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Jeg sender stafettpinnen videre til nevnte
herlige Frode.
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Samspill

ned Gray arrows

er vårt fortrinn

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

www.conocophillips.no

Vi er stolt støttespiller til Havørn!
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