
“Halve by’n” driver idrett

Edvard Sternhoff

Athen 1997. En toppkonsentrert og innbitt Hanne Haugland lukker øynene og går
gjennom spranget — fra første steg i tilløpet, satsen, svevet over listen...

Det står om VM-tittel. Intet mindre enn det. Og det i verdens mest utbredte idrett —
friidrett. Samme idrett som farfaren Eugen med så stor dyktighet hadde drevet fra slut-
ten av 1920-årene og til han la opp som 36-åring i 1948 med NM-gull i tresteg.

Samme idrett som faren Terje med like stor dyktighet hadde drevet i sin ungdom, og
langt inn i voksen alder. Spenstfenomenet som nesten var like god i høyde, lengde og
tresteg på 1960- og 70-tallet. Og som avsluttet sin karriere, 37 år gammel, på hjemme-
bane da HIL feiret sitt 75-årsjubileum med NM i Haugesund i 1981.

Men til tross for drøssevis av norske mesterskap, landskamper, EM- og OL-delta-
kelse (Eugen i tresteg, Berlin 1936) hadde de to eldste Haugland’ene aldri lyktes i et
internasjonalt mesterskap.

Nå står tredjegenerasjon klar for sitt livs sprang. Omhopp mot ukrainske Inga
Babakova og russiske Olga Kaliturina. Lista ligger på 1.99. VM-stadion i Athen dirrer
av spenning. Verst har foreldrene, Berit og Terje Haugland, og ektemannen Håkon
Särnblom det, midt i den store norske kolonien i høydesvingen. Foran TV-skjermene
millioner av seere. Presset er enormt og ulidelig. Hanne er blitt 29 år — rutinert og gar-
vet gjennom utallige internasjonale konkurranser.

Høyde og friidrett har hun drevet med siden hun som liten jentunge ble med pappa
Terje til Haugesund Stadion og trening sammen med klubbvennene i HIL.

Det er nå eller aldri ...

Resten er idrettshistorie. Hanne gikk over. Babakova og den russiske jenta reiv.

Hanne tok gull i høyde!

Haugesund hadde fått en verdensmester i friidrett, idretten som i generasjoner har
fenget haugesundere i alle aldre. Helt fra den spede starten i Middelskolegården på
Havnaberg tidlig på 1890-tallet, via “de sorte djevlene”, HIL-trioen bestående av John
Stange, Gerhard Meling og Erling Waage, som gjorde furore under NM i 1915 og til
gullalderen på 1930-tallet da HIL, med Eugen Haugland i spissen, dominerte i norsk
friidrett.

Klart at Haugesund kommune måtte gjøre stas på Hanne Haugland etter en slik inn-
sats. Og noe mindre enn en gatestubb oppkalt etter seg kunne det ikke bli. For all etter-
tid vil Hanne Hauglands veg ved Haraldshallen være med å fortelle unge og gamle hau-
gesundere — og andre — at byen satte pris på hennes fenomenale prestasjon og flotte
idrettskarriere.
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Tre generasjoner Haugland fotografert på Haugesund Stadion på 80-tallet. En ung Hanne sammen med beste-
far Eugen og pappa Terje i høydesvingen på Stadion. De tre spenstfenomenene preget norsk friidrett i hver sine
perioder. Eugen Haugland debuterte allerede i 1927 og la opp i 1948. Tresteg var hans favorittøvelse, en øvelse
han også deltok i under OL i Berlin 1936.

Terje Haugland begynte som høydehopper og fikk sitt gjennombrudd som unggutt i 1961 og la opp i 1981. En lei
kneskade ødela mye for 2. generasjon Haugland som likevel bl.a. satte norsk rekord i lengde i 1968 med hele
7,78 — to centimeter fra OL-kravet! Siden økte han til 7,87. I tillegg hoppet han 2,07 i høyde og 15,73 i tresteg.

Hannes fantastiske idrettskarriere ble altså kronet med VM-gull i høyde i 1997.



Først i 1948 sto Stadion ferdig med nylagt gress. Den gamle grusbanen var blitt til et
deilig gressteppe på 64x105 meter. Flotmyrbanen, en nødvendig treningsbane som
avlastning for Stadion, sto ferdig med slitesterk gresstorv i 1946. Plutselig hadde hau-
gesundsfotballen fått to gressbaner.

Åpningskampen på Flotmyrbanen ble spilt 6. juli 1946. Djerv-spillerne var opptatt
slik at det ikke var mulig å stille Bylaget, som planlagt. Dermed var det et rent Vard-
lag som løp ut til denne første gresskampen i Haugesund. Motstander var Bergen
Bylag. Det var 3.000 tilskuere, musikk og en rekke taler, og god Vard-innsats selv om
bergenserne til slutt vant 5-3.

Stadionåpning i 1948

18. august 1948 ble den første kampen spilt på det nye gressteppet på Haugesund
Stadion. Vard hadde klart 1-1 i en 3. rundekamp mot Brann i Bergen. Omkampen for-
langte Fotballforbundet måtte gå på gress. Flotmyrbanen holdt ikke mål, og dermed ble
det tidligere åpning av Stadion enn planlagt. Kampen ble spilt i strålende vær, samlet
hele 4.700 tilskuere, men endte med Brann-seier (2-0).

I mange, mange år skjøttet den populære banemesteren og tidligere idrettsmannen
Fridtjof Hansen om disse banene. Alle som vokste opp på den tiden og lurte seg til å
spille fotball på Flotmyrbanen utenom treningstid, husker med skrekkblandet fryd når
Fridtjof med sine 10.7 på 100 m kom susende rundt hjørnet på Revehallen.

— Ut av banen! Det var ropet som sendte den oppvoksende slekt på 40- og 50-tallet
hjem fra ulovlige treningsøkter på gresset på Flotmyrbanen den gangen. Siden ble det
mer og mer grus på banen som i dag ligger der i påvente av at noe skal skje med områ-
det. Planer om Stadion-utbygging foreligger, men…

Byens fotballklubber hadde også Haugebanen som treningsbane.
Haugesund Tennisklubb hadde sitt anlegg sør for Lillesund skole, den gang som nå.

Et par grusbaner og et lite klubbhus var forbeholdt de få, men dyktige, tennisspillerne
i byen. Og til byjubileet i 1954 sto også et nytt svømmeanlegg med ti meter stupetårn
endelig ferdig i Haraldsvang.

Den innendørs svømme- og idrettshallen som idrettsungdommen så sterkt ønsket, lot
imidlertid vente på seg. Det var riktignok nedsatt en komite som skulle utrede planene
for en messe- og idrettshall så tidlig som i 1948-49, men først 20 år senere sto
Haraldshallen ferdig.

Selv om det var generell stor idrettsinteresse i byen, var det ikke de store massene
som drev idrett på 50-tallet. Kvinneidretten var nærmest som en parentes å regne. Det
begrenset seg til noen partier i Haugesund Turnforening og håndball i Gresshoppene,
Djerv 1919 og Vard. HIL hadde startet kvinneavdeling i 1946, men etter noen år sluk-
net interessen. Først senere kom kvinnene med for alvor. Men da gjorde de det også til
gagns.
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I 1997 fikk for øvrig Hanne også byens hederstegn, “ De Fykende Måker”, for sin
innsats på idrettsbanen.

Idrettsglimt

Denne beretningen om byens idrettshistorie kan umulig fange opp alle høydepunkter,
eller yte rettferdighet til alle idrettslag og begivenheter gjennom 140 år med idrett i
Haugesund. Til det er plassen for begrenset og omfanget av idretten for stort.

Beretningen vil ta for seg noen av de idrettsbegivenhetene som rager høyest; tegne
et bilde av idretten gjennom 1900-tallet og til slutt gi en oppsummering av samtlige
idrettslag i Haugesund i jubileumsåret 2004.

Da Haugesund feiret sitt 100-årsjubileum i 1954, var det friidrett, fotball, turn, svøm-
ming, håndball, tennis og en del andre, mindre, idretter som dominerte idrettslivet i
byen.

Haugesund Stadion var midtpunktet for idrettsutfoldelsen. Dessuten hadde omsider
håndballsporten fått to baner bak den daværende Revehallen på Flotmyr.

Haugesund Stadion ble anlagt i 1920 og hadde fått en nødtørftig opprustning i 1936.
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Haugesund Stadion anno 1936. Banen sto ferdig i 1920 og ble åpnet med et friidrettsstevne 17. mai. Da manglet plassen
både garderobe og gjerde. Den første garderoben sto ferdig i 1922 og var et resultat av at Haugesund Idrettslag,
Sportsklubben av 1918 (siden innlemmet i HIL) og Vard gikk sammen om å bygge garderobe. Vårt bilde er tatt i 1936 under
et turnstevne og viser inngangen fra Leiteveien i vest med bl.a. reklame for Zeiro margarinsmør som ble produsert i
Haugesund. Først i 1948 ble det gressdekke på Stadion, mens friidretten fikk sitt faste dekke på løpebanene i 1981.

 



fast at det knapt er en haugesundsfamilie som ikke har vært i kontakt med foreningen
på en eller annen måte. Turnforeningen har vært, og er, en institusjon til beste for byens
befolkning, og var den egentlige forløper til den organiserte idretten i Haugesund.

“Turnhallens lille sal…”

I 1914 sto Turnhallen ferdig, byens første og eneste idrettshall i mer enn 50 år.
Turnhallen huset boksestevner, revyer, dansetilstelninger, var gymnastikksal for skole-
elever, men selvfølgelig først og fremst tilholdsstedet for turnsporten og byens turnere.
I tillegg var “Turnhallens lille sal” byens dansested og udødeliggjort med ”Amanda fra
Haugesund”.

I nesten 70 år sto den kompakte murbygningen nærmest midt i byen. Turnhallen var
et samlingspunkt for byens unge som eldre, og en bauta over fremsynte turnledere som
tidlig forsto at man måtte skaffe en idrettshall hvis turnsporten skulle utvikle seg.

Men allerede tidlig på 60-tallet var det klart at tiden hadde gått fra Turnhallen som
nå var fullstendig sprengt. Foreningens ledere forsto at her måtte man enten bygge ny
hall eller utvide den gamle. Og anført av dynamiske Sverre “Jeia” Meling ble turnspor-
ten virkelig satt på kartet det neste tiåret. Det begynte med at foreningen fikk tildelt
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Fotballklubbene hadde stort sett et juniorlag, et guttelag og et småguttelag. Til gjen-
gjeld myldret det av glade gutter på løkkene rundt om i byen. Alle bydelene hadde sitt
gatelag som ivrig spilte innbyrdes kamper og kjempet om å være “best i by’n”.

I håndballsporten hadde guttegjengen som startet Rival, kommet så langt med sin
klubb at de i 1955 meldte seg inn i kretsen, og ikke bare utfordret eksisterende
Gresshoppene. De overtok like godt hele håndballsporten på Haugalandet.

Skytterlaget var først, så kom turn

Men idretten i Haugesund begynte med skyting og Haugesund Skytterlag.
Så tidlig som i 1863, bare ni år etter at “sildabyen” fikk status som ladested, ble

Haugesund Skytterlag stiftet. Laget ble medlem av “Centralforeningen for utbredelse
af Legemsøvelser og Vaabenbrug”, forløperen til Norges Idrettsforbund.

Foreningens mål var å utbre ferdigheter i legemsøvelser og våpenbruk blant alle
samfunnsklasser. Det underliggende målet for Centralforeningen var ingen hemmelig-
het. Målet var å utdanne dyktige fedrelandsforsvarere, skriver Finn Olstad i “Norsk
idretts historie”.

Våpendyktighet, sammen med et sterkt og sunt legeme, skulle gi selvtillit og dyktig-
het til forsvar av landet. Bak det hele lurte unionsstriden med Sverige.

Ut fra dette sprang det så fram lokale skytterlag, og Haugesund Skytterlag var fak-
tisk blant de tidligste tilsluttet Centralforeningen.

Etter en frisk start dabbet interessen for skyting noe av, ikke minst p.g.a. at den ver-
ste unionskonflikten foreløpig la seg i 1870- og 80-årene.

Men våren 1890 ble skytterlaget gjenreist, kanskje i takt med at Unionsstriden igjen
kvesset seg til. Fram til nå hadde laget hatt en dobbelt oppgave med som nevnt å drive
både “vaabenbrug” og “legemsøvelse”. Nå skilte de to grenene lag, og vi fikk et rent
skytterlag og en turnforening.

I dag har skytterne for øvrig utmerkede forhold på sin toppmoderne bane på Kalland.
Et anlegg som sto ferdig i 1994.

Turn, grunnlaget for idretten i Haugesund

28. september 1890 ble så Haugesund Turnforening stiftet. Den første formannen var
Sigvart Rasmussen. Treningen foregikk i Middelskolens gymnastikksal, og lærer John
A. Døsseland var instruktør. Han ble en bærende kraft i turnarbeidet i lang tid fram-
over.

Som alt nytt ble også de unge turnere møtt med skepsis. Besteborgerne mente at
sport og idrett mest var kjas og fanteri, og spill av krefter. Nei, sunt og godt arbeid var
det en burde bruke tiden til.

Nå, når Haugesund Turnforening for lengst har rundet 110-årsjubileum, kan en slå
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Haugesund Turnforening ble stiftet så tidlig som i 1890.Bildet viser en oppvisningstropp fra turnforeningen som gir oppvis-
ning i Haraldsvang rundt 1910. Blant deltakerne er Bernhard Sørensen, Harald og Hans Svendsen, Peder Bjordal, Richard
Stange, Oskar Tønnessen, Erling Kongshavn, Alfred Johannessen, Adolf Bertelsen og Alfred Eriksen.

 



dig telefonsamtale gjorde det klart
for Meling at det ville bli demon-
strasjoner i Haraldshallen hvis han
ikke stoppet kåringen og fikk Ege
hjem til Sandnes med første båt.

“Rødstrømpene” fikk sin vilje.
Det var ingen spøk å skubbe seg på
feminister og kvinnefrigjøringsbe-
vegelsen på 70-tallet!

Sverre “Jeia” Meling med sine
hundrevis av medarbeidere i
Turnforeningen gjorde Haugesund
til Nordens turnby. Selv ble “Jeia”
kjendis i hele, halve Norden, og
langt ut over det! I 1984 ble han

beæret med Haugesund kommunes hederstegn, “De fykende måker”. Første, og så
langt eneste, idrettsleder i Haugesund som har oppnådd denne utmerkelsen.

Turnfestivalene var også en vitalisering av Haugesund Turnforening og turnsporten
som sa seks.

Ved årsmøtet i februar 2004 kunne man stolt berette om 1.830 medlemmer i for-
eningen som er tredje størst i Norges Turnforbund.

Turnhallen brant

Natt til 17. mai 1981 brant den
gamle Turnhallen. Dermed ble det
også slutt på den debatten som
raste innad i foreningen. Sterke
meninger sto mot hverandre.
Mange mente at man måtte ha
Turnhallen i byens sentrum (den
gamle lå der Markedet ligger i
dag). Andre mente at den burde
bygges i tilknytning til
Haraldshallen. Nå gav det seg
selv. Til en pris av ca ni millioner
kroner — og en fordelaktig avtale
med kommunen som overtok
branntomta — bygget foreningen
den nye Turnhallen like nord for

“Halve by’n” driver idrett 9

Landsturnstevnet i 1970, et stevne som Haugesund Turnforening arrangerte til toppka-
rakter. I tillegg gav det et pent overskudd som prompte ble satt av til et byggefond til
ny hall.

Den utrettelige “Jeia” Meling og hans flotte gjeng ble strålende dyktige arrangører.
De arrangerte ikke mindre enn fire store festivaler i løpet av 70-tallet, og den kreati-
viteten som ble utvist, savner vel sidestykke i norsk turnhistorie.

Ungdommens landsturnstevne ble til Nordisk Turnfestival, med bl.a. landskamp mot
Vest-Tyskland og innlagte Norgesmesterskap. Det ble turnet over alt; store masse-
mønstringer på Stadion, i Haraldshallen, i Turnhallen, på torg og i gater, på dansegul-
vet i Hotell Saga. Ja, selv syke- og gamlehjem fikk besøk av unge, spenstige turntrop-
per som skapte liv og humør blant de eldste av oss den gangen.

Ertet på seg “rødstrømpene”

Men kreativiteten løp av med den gode “Jeia” da han i samarbeid med Haugesunds
Avis fikk 1970-tallets sexsymbol, Julie Ege, til byen for å kåre “Miss Turn”. En spor-
ty Julie Ege stilte opp. Det samme gjorde byens Kvinnefront som i en kort, men fyn-
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Den gamle Turnhallen var bygget i 1914 og rommet mye god nostalgi.
Men natt til 17. mai 1981 ble den ødelagt av brann. Det gjorde det
enklere for Turnforeningen å bestemme seg for at den nye hallen som
var planlagt måtte bygges ved siden av Haraldshallen, som for øvrig
sto klar i 1969.

Sverre ”Jeia” Meling (t.v.) var primus motor i de mange store turn-
festivalene som preget Haugesund på 70-tallet. Her sammen med en
annen kjent turnleder, Halvor Pedersen, foran plakaten til Nordisk
Turnfestival i 1974.

Det var turnoppvisninger over hele by’n da Turnforeningen gjorde Haugesund til Nordens turnby på 70-tallet. Her en dansk
oppvisningstropp i aksjon i en av byens gater.

 



kule. Stavsprang var også en populær øvelse som ble utøvd her. I Byparken vis a vis
ble det arrangert løp, høyde og lengdesprang. Det første hekkeløpet i Haugesund fant
sted i Oscarsgate, sør for Byparken.

To OL-deltakere i 1912

Allerede i 1909 kunne altså HIL notere sin første norske rekord. Det var den spenstige
unggutten Nils Fixdal som presterte 6.66.5 i lengdesprang. Tre år senere hoppet
Gerhard Meling 1.83.7 i høyde, også det norsk rekord, under en uttakningskonkurran-
se for de olympiske sommerlekene som ble arrangert i Stockholm 1912.

Nils Fixdal og Gerhard Meling ble de første fra HIL og Haugesund til å delta i et
olympisk mesterskap.

Siden har de fått følge av Eugen Haugland (Berlin 1936) og Hanne Haugland i
Atlanta 1996 og Sydney 2000. Det er alt. Det har saktens vært kandidater, men ingen
har nådd helt opp. Nærmest var nok andre bla’ Haugland, Terje, som manglet to centi-
meter på OL-kravet i lengde (7.80) til Mexico-lekene i 1968. En klar forbigåelse,
mente mange.
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Haraldshallen. Den sto ferdig i 1982.
Det var et lykkelig valg. Det samme var byggingen av foreningens Trampetthall som

sto ferdig i 2002. Til sammen gir disse hallene et breddetilbud til hele byens befolk-
ning som er uovertruffet. Og selv om turnsporten nasjonalt i dag sliter i motvind, glø-
der optimismen og entusiasmen i Haugesund Turnforening. Det er idrett for alle — fra
babyer til 90-åringer. Sterkest kommer det vel til uttrykk når foreningens tradisjonelle
juleoppvisning finner sted, en oppvisning som speiler bredden og gleden over turnspor-
ten på en fremragende måte.

Friidrettsstarten

Det var en gjeng misfornøyde unge friidrettsutøvere som stiftet Haugesund Idrettslag
6. mai 1906. Misnøyen rettet seg mot Haugesund Turnforening som også hadde fri-
idrett på sitt program. Men høsten 1905 hadde Turnforeningen sagt opp leien av det
som da ble brukt til idrettsplass. Dermed sto de friidrettsinteresserte uten noe sted å
drive sin idrett, og det fant de seg rett og slett ikke i.

Men før en kom så langt, hadde byen fått sitt første møte med friidrett så tidlig som
i 1896, det samme året som Norges Friidrettsforbund ble stiftet.

En oppvisning i skolegården på Middelskolen (dagens Havnaberg eldresenter) av
noen friidrettsmenn fra Bergen, ga haugesunderne lyst til å prøve seg. I årene som fulg-
te, dukket det opp flere klubber med friidrett på sitt program. Blant dem var Idrettslaget
Dovre, Idrettslaget Harald og Haugesund Idrætslag. Men da Haugesund Turnforening
tok opp friidrett, endte det med at de andre lagene sluttet seg til turnforeningen. Så viste
det seg at turnlederne aldri fikk noe forhold til friidretten, og det hele endte med at en
del av de ivrigste brøt ut og stiftet Haugesund Idrettslag.

Det var året etter at Norge hadde brutt ut av unionen med Sverige. Nå var det friidret-
ten i Haugesund som oppløste unionen med byens turnforening.

Blant stifterne var Knut Fixdal, som ble lagets første formann. Med seg i det første
styret fikk han bl.a. Bernhard Sørensen. Sistnevnte ble den store høvdingskikkelsen i
laget og mannen som i første rekke har æren for at friidretten i løpet av kort tid vokste
seg så sterk. Sørensen var også krumtappen i kampen mot Haugesund Turnforening
som av alle krefter prøvde å legge hindringer i veien for det nye idrettslaget. Helt fram
til 1909 holdt striden seg. Da la omsider Turnforeningen ned sin friidrettsgruppe og alle
byens utøvere samlet seg i HIL. Dermed var også grunnlaget lagt for den første store
epoken i friidretten i Haugesund, en epoke som innen HIL bare blir betegnet som “den
første gullalder”. I denne første gullalderen i friidretten i Haugesund var det ikke langt
mellom høydepunktene. Til sammen ble det notert elleve norske rekorder, fra Nils
Fixdals første lengderekord i 1909 til Erling Waage satte sin siste rekord i kule i 1921.

Hvor drev så de første friidrettsutøvere sin idrett?

Jo, stadig var skolegården til Middelskolen god å ha. Her ble det kastet spyd og støtt
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HIL hadde sin gullalder på 1930-tallet da laget dominerte norsk friidrett. Det var en stor begivenhet da fem HIL-utøvere
samtidig var på landslaget. I tillegg var en sjette reserve. Bildet viser (fra venstre): Fridtjof Hansen, Egil Hervig, Torleiv
Staalesen, Martin Bugge Nesset og Eugen Haugland. Erling Waage var ikke til stede da bildet ble tatt.

 



gutter stormet fram og gjorde gode prestasjoner. Det resulterte bl.a. i deltakelse i juni-
or-VM i Sydney for Erik Kringeland, men også en lei dopingaffære da en annen ung-
gutt ulykkeligvis prøvde seg med ulovlige midler og fikk svi kraftig for det.

HIL har også vært en dyktig arrangør, og det har bl.a. resultert i NM-arrangementer
både i 1965 og1981, samt en lang rekke nasjonale og internasjonale stevner gjennom
alle disse årene med friidrett. Navnet Ingolf Innbjo er uløselig knyttet til mange av
disse stevnene og driften av HIL for øvrig, fra han begynte som idrettsleder i 1957 og
fram til i dag.

De årvisse Mailekene (første gang i 1964) og Bannerkampen mellom grunnskolene
i Haugesund som startet så tidlig som i 1924, har også vært viktige som tradisjonsbæ-
rere og rekrutteringsarrangementer.

Da joggebølgen kom på 70-tallet, var også HIL med. Djupadalten ble en årviss tra-
disjon. Da interessen var på sitt høyeste i slutten av 1980 og begynnelsen av 90-årene,
var det langt over 2.000 deltakere i det 10 km lange mosjonsløpet. HIL stilte med tre-
nere og instruktører i joggekurs som samlet hundrevis av deltakere i ukene før løpet.
Slik fikk mange haugesundere og haugalendinger interessen for løping som mosjon.

Orienteringssporten

Orienteringssporten er en ung idrett som først etter 2. verdenskrig kom med i idretts-
bildet. Til Haugesund kom den for alvor i 1958 da pionerene og entusiastene Einar
Sæbø og Trygve Gullesen, som bl.a. drev friidrett sammen i HIL, i samarbeid med
Haugesund Turistforening arrangerte det første løpet på Sandbekken i Tysvær. Datoen
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Under EM i München 2002 laget HILs maratonløper Karl Johan Rasmussen sensa-
sjon ved lenge å ligge helt i teten på den TV-sendte maratondistansen. Det holdt ikke
helt til mål, men en 8. plass var langt i overkant av forventningene for  Rasmussen som
satset hardt på å kvalifisere seg til OL i Athen 2004. Dessverre uten å lykkes denne
gangen.

Gullalderen

Friidretten i Haugesund har alltid visst å hevde seg, og om man hadde en gullalder i
laget fram til rundt l. Verdenskrig, var ikke nivået noe svakere på 30-tallet. Da hadde
også Sportsklubben av 1918 slått seg sammen med HIL, og talentene rett og slett myl-
dret fram. Dette er stadig friidretten i Haugesund sin fineste periode. På en gang hadde
laget fem utøvere, pluss en reserve, med på landslaget. Det var mot Sverige i 1936, og
følgende var med: Martin Bugge Nesset, Eugen Haugland, Egil Hervig, Thorleif
Staalesen, Erling Waage (som drev idrett på topplan i 40 år!) og Fridtjof Hansen. Alle
disse navnene står med gullskrift i HIL-historien.

Så kom kvinnene

Først i 1946 startet HIL kvinneavdeling.
Alvhild Trædal fikk æren av å være den
første HIL-jenta med kretsrekord, i leng-
de med 4.78. Den kom i 1947.

50 år senere ble Hanne Haugland ver-
densmester i høyde. Riktignok som med-
lem av Minerva på det tidspunkt, men
haugesunder så god som noen. Mellom
disse to ligger et hav av sterke prestasjo-
ner og gode resultater. Sissel Langballe
ble historisk da hun som første HIL-jente
vant NM-gull i kule i 1972. I 1974 ble det
norsk rekord i samme øvelse, en rekord
hun forbedret flere ganger.

Sterke prestasjoner sto også May Britt
Stange og ikke minst Marion Josefsen
for. Sistnevnte tok bl.a. bronse på 3000
meter i EM for junior i Wien i 1983.

På midten av 1990-tallet fikk for øvrig
HIL et oppsving på sprintsiden i klubben.
En dyktig trener, Kåre Budeng, skapte et
sprintmiljø der en rekke meget lovende
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Unggutten Øivind Johannessen løper i mål som
vinner av det første orienteringsløpet i nord-fyl-
ket. Løpet ble arrangert på Sandbekken i Tysvær
16. juni 1958. Trygve Gullesen (stående) og Einar
Sæbø var de to store pionerene som startet opp
med denne fine sporten.

Einar Sæbø har et solid tak om sine to håpefulle, Anne og Øyvind, som
begge fulgte i farens fotspor og ble dyktige orienteringsløpere.

Sissel Langballe ble den første HIL-jenta som vant NM-
gull. Det kom i kulestøt i 1972. Sissel satte også flere nor-
ske rekorder i denne øvelsen.

 



HSK fikk også Haugesund kommunes første idrettspris, en pris som ble opprettet i
1986. Navn som brødrene Per Ove og Bengt Staveland var helt i landseliten, og et desi-
dert høydepunkt var da Bernt ble tatt ut til Verdensmesterskapet i Perth i Australia i
1986.

Siden har det haglet med sterke prestasjoner og NM-medaljer til HSK som nå har
heltidsansatt ungarsk trener, Krisztian Hauer, og stadig holder stillingen som en av de
ledende svømmeklubbene på nasjonalt plan.

Kunne fått riksanlegg

Haugesund hadde også alle muligheter til å bli svømmebyen i Norge. I samarbeid med
kommunen laget HSK på midten av 1990-tallet planer for et innendørs svømmeanlegg
som skulle bli riksanlegg for hele Norge.

— Vi investerte mye tid og penger i utredning- og planlegging (en million kroner
gikk med), minnes idrettssjef Kjell Einar Bergsager. Sammen med HSK-lederen, Sigve
Olsen, la han fram planene for Svømmeforbundet og fikk svømmetingets ja til at anleg-
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var 16. juni 1958. 17 deltakere stilte til start. Det var opptakten til o-sporten på
Haugalandet. 25 år senere fikk o-laget, som hadde valgt å gå inn i HIL allerede fra star-
ten, stor og berettiget oppmerksomhet i sitt jubileumsår. Bl.a. fikk o-gruppen DnCs
(Den norske Creditbank) idrettsstipend på 10.000 kroner med følgende begrunnelse fra
juryen:

”Orienteringsgruppen har på en glimrende måte klart å kombinere topp- og masse-
idrett. I dag engasjerer o-gruppen hundrevis av mennesker som liker å bevege seg i
naturen etter kart og kompass. Samtidig er gruppen i stand til å hevde seg i norsk topp-
klasse med sine konkurranseløpere, både i herre- og kvinneklassen. Gruppen har også
vært pioner i all orienteringsidrett i Nord-Rogaland, lagt ned hundrevis av timer i syn-
faring og karttegning, og samtidig vært aktivt med på å starte o-grupper i en rekke
andre idrettslag i distriktet.”

Turorienteringen, som o-gruppen hadde startet tidlig på 70-tallet, hadde ikke minst
skaffet sporten positiv oppmerksomhet. Slik den stadig gjør.

Snart 100 år med svømming

Svømmesporten kom tidlig til Haugesund. Ifølge byhistoriker Reidar Østensjø var det
HIL som arrangerte det første svømmestevnet. Det fant sted i Haugesjøen i 1907, og
det var også HIL som var vertskap da svømmere fra Bergens Svømmeklubb besøkte
Haugesund tre år senere. Dette besøket førte til at det ble dannet en svømmeklubb i
byen, forteller Østensjø.

Men dagens svømmeklubb, HSK, hørte egentlig til i Vard som tidlig på 1920-tallet
drev med både svømming og vinteridrett i tillegg til fotball. I 1936 ble det imidlertid
brudd mellom svømmerne og klubben, og anført av brødrene Thorleif og Dagfinn
Lütcherath og Karl J. Brommeland brøt de ut av Vard og dannet Haugesund
Svømmeklubb.

Bruddet skjedde i dannede former, har Karl J. Brommeland fortalt, og skapte aldri
noe vondt blod mellom fotballspillerne som ble igjen i Vard, og de ivrige svømmerne.

Thorleif Lütcheraths navn i svømmesporten går for øvrig igjen som en rød tråd
gjennom ca 40 år av klubbhistorien. Hans kjærlighet til klubben og sporten kjente
knapt noen grenser.

Men i 1972 tærte det på selv for en slik ildsjel.
— Hvis ikke foreldre og foresatte nå trør til og er med og tar ansvar for klubben, ja,

da dør svømmesporten i Haugesund, sa Thorleif Lütcherath, da han i 1972 sto fram i
Haugesunds Avis og ba om hjelp til å drive klubben videre.

Og hjelp fikk han. Et tiår senere var Haugesund Svømmeklubb på topp i Norge og
rasket med seg NM-medaljer og annet gull i bøtter og spann! Bl.a. er navn som Erling
Sørstrønen, Sigve Olsen, Tor Aanensen og Peder Staveland uløselig knyttet til klub-
bens fremgang. Som ledere og trenere.
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Asalvika var et populært badested for haugesunderne. Her arrangerte HSK bl.a. skolesvømmestevne i 1937.
Publikumsinteressen var upåklagelig.

 



Vektløftning

Vektløftersporten i Haugesund ble
startet i 1960 av Svein Skeiseid og
Johan Kallevik.

Den første tiden drev vektløfter-
ne sin idrett sammen med bokser-
ne i Haugesund Atletklubb og
hadde gymsalen på Lillesund
skole som treningslokale. Men i
1962 pakket vektløfterne utstyret
sitt sammen og flyttet til Rossabø
Ungdomslag og ble en avdeling
der fram til 1980.

I 1980 gikk vektløfterne ut av
Rossabø Ungdomslag, flyttet til
nye treningslokaler i tilfluktsrom-
met på Hest og tok navnet
Haugesund Vektløfterklubb. Det
har i alle år etter vært klubbens
navn og tilholdssted.

I dag er klubben på landstoppen
med en rekke dyktige løftere i sin

midte. Og leder i 2004 som i 1960 er stadig Svein
Skeiseid, som også var den første i klubben til å
gå til topps i NM. Det første gullet kom i 1967.
Siden har byens vektløftere sopt med seg uttalli-
ge NM-medaljer og andre fine plasseringer.

På 1970- og 80-tallet begynte det også å dukke
opp en rekke klubber som drev kampsport. Blant
de meste populære var karate der navn som Aud
Sørdal, Knut Dommersnes og Kristbjørg Larsen
gjorde seg bemerket utover 1980- og begyn-
nelsen på 90-tallet. Aud Sørdal var f.eks med på
landslaget i fire år på slutten av 80-tallet og ble
bl.a. Nordisk mester for lag i kumite, dvs. kamp-
sport innen karate.

“Halve by’n” driver idrett 17

get i Haugesund fikk status som riksanlegg.
Men i likhet med så mange andre planer i haugesundsidretten: Det strandet på kom-

munens økonomi. I 1996 sa Bystyret nei til å bygge dette storslåtte anlegget som var
kostnadsberegnet til 130 millioner kroner. Rundt halvparten av dette ville blitt dekket
av statlige tilskudd.

Det var for øvrig ikke første gang at idretten i Haugesund opplevde store skuffelser
i forhold til planlagte anlegg.

I 1988/89 hadde man ferdig godkjente planer for en storhall med plass til full fot-
ballbane og ellers et flerbruksanlegg for idretten. Haugesund kommune hadde gitt til-
sagn om tomt på Helgelandsjordet på Sakkestad. Men et konkursras i næringslivet på
slutten av 1980-tallet gjorde det umulig å få fullført finansieringsplanene for hallen
som var den første i sitt slag til å få teknisk godkjenning av STUI (Statens ungdoms-
og idrettsutvalg.)
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Svein Skeiseid i kjent stil. Den glade konditoren tok ikke bare initiati-
vet til vektløftersporten i Haugesund – han ble også den første fra sil-
dabyen til å vinne NM-gull.

Aud Sørdal og Knut Dommersnes var to fremra-
gende karateutøvere på 80- og 90-tallet.

I 1972 var det nesten kroken på døren for svømmesporten i Haugesund. Et tiår senere var HSK blant de beste klubbene i
Norge. Under NM i 1984 kom denne gjengen hjem med favnen full av pokaler, medaljer, blomster – og norske rekorder! Bak
fra venstre: Sigve Olsen (trener), Bengt Staveland, Arne Lyngholm, Roy Endresen, og Per Staveland (trener).Foran fra ven-
stre: Viktor Aanesen, Magne Klementsen, Per Ove Staveland og Jon S. Olsen.

 



Dansk gnist

Slik var haugesunderne allerede kjent med håndballsporten da danske Holger Lustrup
kom til Haugesund, giftet seg med en norsk dame og slo seg ned i “sildabyen”. Lustrup
hadde vært aktiv både som spiller, trener og leder i hjembyen Århus. Nå ville han være
med å få fart i håndballsporten også i Haugesund. Sammen med bl.a. svogeren Leif
Mølstre tok han initiativ til et orienteringsmøte om håndballsporten. En lydhør forsam-
ling på ca 40 personer lot seg begeistre, og før kvelden var omme, var Håndballklubben
Gresshoppene Haugesund, forkortet HGH, et faktum.

Da treningen startet en uke senere, varte det ikke lenge før medlemstallet steg til 75
ivrige ballspillere av begge kjønn. Treningen foregikk på den lille grusbanen øst for
Lillesund skole. Leif Mølstre, som var skredder av yrke, sydde flotte grønne drakter til
stor stas for både herre- og damelag. 

Da Haraldshallen omsider sto der i 1969, var Gresshoppene for lengst opphørt som
klubb. Men den aktive gjengen som satt fart i håndballinteressen på Haugalandet, har
satt spor etter seg. Til Haugesunds jubileumsfest i 1954 hadde f.eks. Lustrup & co klart
å få til landskamp mellom Norge og Danmark i både herre- og dameklassen. Kampene
ble spilt på Haugesund Stadion og ca. 2.000 tilskuere fikk se at det ble skrevet et lite
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Sykkelsporten

Haugesunderne fattet tidlig interesse for sykkelsporten, men det var først etter at man
utlyste en konkurranse mellom byens mange ærendsgutter at Haugesund Cykleklubb
ble stiftet rundt 1930. De ivrige, unge guttene stilte i to klasser. Den ene for sykler med
lite forhjul og bagasjebrett foran, den andre klassen for vanlige sykler med bagasjebret-
tet bak. Blytunge og solide, men langt fra noen racersykler! Starten var ved Posthuset
i Skåregaten og den vanlige løypen var opp Skjoldaveien, gjennom Haraldsvang og til-
bake. En lengre løype var gjennom Djupadalen, Kattanakk og tilbake til startstedet.
Konkurransen var omfattet med stor interesse og raskt ble det orden på både klubb og
konkurranser med deltakelse i både junior-, senior- og old boysklasse. Ole Samuelsen
ble den første formannen. Mange av løpene foregikk på Karmøy med start og mål på
Viken (Torvastad) der det var flate og gode veier, etter den tids standard. Det gikk
motorflytt fra Indre kai, og mange tilskuere ble med over til Karmøysiden for å se syk-
kelrytterne konkurrere med ryttere fra Bergen i nord til Egersund i sør. Haugesunderne
var også flittige deltakere i løp i Bergen og Stavanger og hevdet seg godt i konkurran-
sene.

Og apropos å hevde seg: Det var drevet sykkelsport i Haugesund også tidligere, og
fra den tiden fortelles det da trioen Richard Stange, Jørgen Olsen og Elleflodt dro til
Stavanger for å delta i et ritt.

— Kommer dere bare med tre ryttere? spurte arrangørene, helst litt arge over den
svake deltakelsen fra ”sildabyen”.

— Ja, vi hørte at det bare var tre premier, kom det kontant fra Stange, idrettsmann,
revyskuespiller og muntrasjonsråd. Og hjem reiste de tre med alle premiene!

Midt på 1950-tallet ble det igjen fart over sykkelsporten, men av en eller annen grunn
har det aldri blitt den store interessen for denne fine sporten.

Håndballen kom med freden

8. mai 1945 og endelig fred. Fem år med tysk okkupasjon var endelig over, fire år med
idrettsstreik likeså. Mange dyktige og lovende idrettsutøvere hadde mistet fem år av sin
aktive karriere. Nå var det full fart med idretten nær sagt fra første dag.

Også håndballsporten kom til Haugesund fredssommeren 1945. Det var Johanne
Aga, kjent turn- og idrettsinstruktør, som hadde blitt kjent med sporten gjennom et
idrettskurs hun hadde deltatt i. Norges Håndballforbund ble for øvrig stiftet i 1937, så
håndballsporten var “nyss på fjorden rodd” da Aga og de øvrige kursdeltakerne fikk sitt
møte med denne flotte ballsporten.

Vel hjemme introduserte Johanne Aga tanken om å begynne damehåndball både i
Turnforeningen og Djerv 1919. Året etter var de første jentene/damene i gang.
Turnforeningen falt fort fra, men til gjengjeld kom Haugar og Vard i gang med dame-
lag der Djerv 1919 førte an.
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Håndballklubben Gresshoppene sitt herrelag stiftelsesåret 1948. Her er laget klar for pokalkamper på Stadion mot Norrøna
og Nornen fra Bergen, samt Sandnes IL. Fra venstre: Sverre Haugen, Sverre Wahlstrøm, Bernt Olav Stray, John Alfred
Sætre, Sigmund Allertsen, Nils Harry Østensjø, Sverre Hougsnæs, Jan Wedel Berg, Ola Endresen og formannen og stifter,
Holger Lustrup.

 



Norge vant 3-1. Allerede året etter arrangerte klubben Nordisk Mesterskap for damer,
og i 1982 sto Landsfinale for videregående skoler for tur.

Klubben fikk stor tilstrømning av ungdomsskoleelever som ville delta i volleyball-
sporten. Raskt hadde klubben kommet opp rundt hundre medlemmer og kunne stille tre
damelag, to jentelag, to herrelag og to guttelag. Men det var damelaget som var flagg-
skipet i denne nye tilveksten til haugesundsidretten. Laget startet i 5. divisjon, men ryk-
ket fort opp i 3. divisjon. I 1985 ble det 2. divisjon, og allerede to år senere holdt laget
på å ta det siste steget opp i elitedivisjonen. Men det ble tap i kvalifiseringskampene
og dermed 2. divisjon videre for den friske gjengen som sleit med kontinuiteten i laget.
Samtidig var det slik at spillerne også måtte ta på seg styreverv, skaffe penger og være
trenere for seg selv og de andre i klubben. Til slutt gikk det ikke lenger. I 1993 la klub-
ben ned. I dag er det KFUM som driver volleyballsporten i Haugesund.

Harald Bjørgen gikk for øvrig helt til topps som administrator i Norges
Volleyballforbund. Høydepunktet var presidentvervet fra 1990-1994.

“Gøy på ski”

Vintersport er neppe det første en forbinder med Haugesund, byen der nordavinden
blåser fra alle kanter og snøen knapt ligger mer enn en dag eller to. Men interessen for
vintersport har alltid vært stor, og haugesunderne er aldri sene om å få på seg ski og
skøyter når forholdene ligger til rette for det. Stor stemning var det derfor da den dyk-
tige skøyteløperen Thorleif Gaard som første haugesunder ble Vestlands-mester på
Voss på 1930-tallet.

Alle som vokste opp i Haugesund i 1950-årene husker hoppbakken som ble anlagt
på Hollenderhaugen. Initiativtaker var lektor Ådne Øvland, og det var stor stas da han
som førstemann satte utfor i datidens utstyr og hoppstil. Hopplengden i
”Hollenderkollen” var godt over 20 meter. Langt nok for uerfarne haugesuandsgutter.

Hopprenn ble også arrangert i Hemmingstadbakkene. Og i byheiene lå det ofte snø
nok til at de ivrigste fikk laget seg en rundløype og trent nok til å delta i turrenn rundt
om i distriktet. Haugesund kom for øvrig i riksnyhetene takket være lysløypa gjennom
Djupadalen og Kattanakk som park- og idrettsvesenet hadde anlagt. Skientusiastene
gledet seg over fine forhold, helt til et annet “vesen” i kommunen strødde løypen opp
Kattanakk. Det ble bråstopp for langrennsentusiastene og stor ståhei med avisoppslag
til og med i VG, landets største avis! Det var ikke moro å jobbe i teknisk etat den
dagen, nei!

Ståhei ble det også da kommunen og Plogen Skiklubb gikk til innkjøp av en snøkan-
on i januar 1986. En jublende initiativtaker, Sverre G. Hauge, konstaterte over 6 spal-
ter i Haugesunds Avis at snø-kanonen produserte snø etter forventningene. Samme dag
som artikkelen sto i avisen, lavet snøen ned over byen og distriktet. Det var kolonne-
kjøring i Karmsundsgata, og fra Kårstø kom ikke folk seg hjem i de ufyselige forhol-
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stykke idrettshistorie denne dagen. For første gang klarte nemlig herrelandslaget å
beseire håndballstormakten Danmark.

Bare to år senere, i 1956, var det over og ut med Gresshoppene som en periode hadde
vært Norges største rene håndballklubb. I stedet kom Rival som på den tiden besto av
pur unge gutter med John Hillesland som klubbens første formann. Det ble til at flere
av spillerne på Gresshoppene gikk til Rival, og det var denne gjengen som i mange år
framover holdt håndballinteressen oppe. Men mangelen på innendørshall hindret den
store utviklingen. Et solid høydepunkt for Rival-gjengen var det derfor da laget slo
S.I.F. og ble kretsmester i 1961.

Men da Haraldshallen endelig sto ferdig i 1969, noen måneder forsinket p.g.a. en lei
brann i byggeperioden, eksploderte interessen for innendørsidretter, først og fremst
håndball. Rival var den eneste håndballklubben i Nord-Rogaland og fikk en sverm av
unge gutter og jenter med i klubben. Det gjorde at Rival tidvis hadde lag som hevdet
seg i kretsseriene. Men det gikk opp og ned med interessen, og klubben sleit med å
holde jevnt, godt nivået.

Felles satsing

Først da Rival, Åkra og Avaldsnes i 2000 slo seg sammen om å lage et elite herrelag,
Haugaland Håndballklubb (HHK), har det blitt fart i sakene. Siden kom også Nord med
i håndballsamarbeidet, og på sikt ønsker man også å få til et felles satsingslag på spin-
nesiden.

Haugaland Håndballklubb spiller i nå 1. divisjon, og i Haugesunds jubileumsår 2004
har laget som mål å rykke opp i eliteserien. Innledningen av 2004-sesongen har vært
storveis, og ekstra godt smaker det selvfølgelig å slå stavangerlagene som alltid har
vært storebror. Nå har “siddisene” fått respekt for HHK.

Unge gutter som Alexander Østevik, Christian Spanne, Sindre og Kyrre Rødeseike
har suksess og er på vei mot landslagsnivå.

Volleyballsporten

De fleste unge i etterkrigsårene ble kjent med volleyball gjennom gymnastikktimene
på skolen. Da bedriftsidretten bredde om seg på 60- og 70-tallet, var det flere som
begynte å bruke volleyballsporten som ledd i trening og mosjon, og Bedriftsidretten
startet serie for noen interesserte lag. Blant dem var Haugesunds-lærerne. I 1978 var
det en gjeng herfra, med Harald Bjørgen, Arvid Isaksen og Harald Lothe Eriksen i spis-
sen, som startet Haugesund Volleyballklubb. Bakgrunnen for stiftelsen av klubben var
rett og slett at lærerne hadde som ambisjon å få arrangere landskamp i Haugesund, og
da var det ikke godt nok med et “halvslarve” bedriftslag. I stedet gikk lærerne inn i
Norges Volleyballforbund og fikk sin landskamp, Norge og England i 1979, en kamp

20 “Halve by’n” driver idrett



denskrig. De mange nyrike i ”sildabyen” hadde god anledning til å nyte den eksklusi-
ve seilsporten. Og man nøyde seg heller ikke med små båter. De var store! Og man
hadde gjerne to! Eksklusive klubblokaler på Høyevarde, med like eksklusivt vinter-
opplagsanlegg samme sted, hørte også med. Det var høy sigarføring over hele linjen!

Men foreningen og de store båtene forsvant med krakket i 1920-årene, og selv om
det var noen seil å se også på 30-tallet eksisterte ikke noen seilforening og organisert
seilsport. Først på 50-tallet begynte det igjen å blafre i seilduk her og der. Men skikke-
lig fart over det ble det ikke før vinteren 1960-61 da Karl Bjørnsen og Fredrik Thorne
satte i gang med bygging av en ny type enmanns-jolle, en dansk konstruksjon. De to
karene trakk unge gutter med i byggingen av OK-jollene som foregikk i en tidligere
hermetikkfabrikk på Risøy. Utgangspunktet til Bjørnsen og Thorne var også at seiling-
en var en idrett som passet godt i forebyggende arbeid.

Etter en del treningsseilaser og regattaer våren og sommeren 1961 sto det klart for
entusiastene at hvis dette skulle være liv laga, måtte man få på plass en organisasjon,
en ny seilklubb. Det ble gjenfødelse av Haugesund Seilforening. Og seilforeningen i
sjøfartsbyen Haugesund fikk fort vind i seilene. Nye medlemmer bygget nye joller.
Aktiviteten ble flyttet til “Stoltenberg” sør på Risøy. Siden ble det Bøvågen i
Karmsundet.

Herfra ble det arrangert treningsregattaer to ganger i uken i seilsesongen — vår som
høst. Flere og flere kom til. Vestlandsregattaer med utenbys gjester ble årviss. I 1969
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dene.
— Det var da folk ringte og ba meg skru av den h…. snøkanonen, ler Hauge den dag

i dag.
Da skientusiastene i Haugesund stiftet Plogen i 1976, vakte det mange muntre opp-

merksomheter. Men under mottoet “Gøy på ski for alle” har klubben utviklet seg fram
til at det i dag ikke lenger er noen som ler av haugesundere på ski. Det er først og
fremst Haukelifjell som har vært klubbmedlemmenes tumleplass. Langt å kjøre, men
mye moro har det vært for medlemmene som har lært seg å beherske både slalåm og
utfor. Faktisk til de grader at klubben i 2002 fikk sin første NM-medalje. Jorunn
Seglem suste inn til bronse i junior-NM, klasse 16-17 år. Med det var en ny barriere
brutt for de ivrige alpin-entusiastene som satser friskt på videre utvikling.

Haugesund og vannsporten

Seilsporten har eksistert i snart 100 år i Haugesund, selv om byens seilklubb til tider
har ligget i opplag.

Den første Haugesund Seilklubb hadde sin storhetstid i “jobbetiden” omkring 1. ver-
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”Vår ære og vår makt…”
Seilsporten har en lang tradisjon i sjøfartsbyen Haugesund, men først og fremst er seilbåtene brukt til kos og rekreasjon.
Men noen har også satset på konkurranseseiling, og Ola Andre Worre er blant landets ypperste i sin laserjolle.

Bildet viser stolte Plogen-medlemmer som gjorde en fin innsats i et landsrenn på Haukelifjell 1978. Fra venstr: Jan Selle,
John Gustav Lothe (med maskot Hans-Kristian Hauge på skulderen), Normann Grainger, Alf Inge Haug, Axel Lothe Horn
og Finn Lothe. Alle ble premiert i rennet som betød et gjennombrudd for Plogen.

 



På begynnelsen av 60-tallet var klubben nærmest oppløst. Men så kom en ny gene-
rasjon anført av 17 år gamle Jan T. Pedersen som tok på seg formannsvervet. Sammen
med noen andre pur unge gutter, blant dem Bjørn Fjeldheim, søkte han om å få arran-
gere Norgesmesterskapet i K1 i Smedasundet i 1968. Slik ble det til at mannskapet på
den senere så sagnomsuste «gullfireren», Egil Søby, Steinar Amundsen, Leif Berger og
Jan Johansen, bl.a. fikk sin oppladning til de olympiske lekene i Mexico i et tvers
gjennom vellykket NM i Smedasundet. Det endte med olymisk gull for kvartetten som
bokstavelig talt står med gullskrift i norsk kajakk- og idrettshistorie.

For unggutten Bjørn Fjeldheim ble kajakkinteressen rotfestet der og da. Da han siden
bosatte seg i Tysvær, ble han initiativtaker til Tysvær Kajakklubb. Her har sønnen Nils
Olav Fjeldheim skrevet seg inn i padlehistorien med bl.a. VM-gull i K2 sammen med
partneren Erik Verås Larsen. Og mens tysværbuen koser seg med konkurranser med de
aller beste, så er det stadig tur- og havpadling som interesserer de nesten 200 medlem-
mene i Haugesund Kajakklubb. Klubbens nåværende klubbhus i Haugesjøen ble byg-
get i 1981 og utvidet i 2000. Huset rommer klubblokale, garderober og båthus med
plass til ca. hundre kajakker. Klubbens egen kajakkflåte omfatter bl.a. hav-, tur-, elve-
og barnekajakker.

Dansesporten

Dansebyen Haugesund. Smak på det…
Men faktum er at allerede tidlig på 1900-tallet sendte besteborgerne i byen sine håpe-

fulle på danseskole. Og i Reidar Østensjøs Haugesund-historie kan en lese om frk.
Ruth Fearnleys danseskole der man kunne lære seg tango og andre moderne danser i
1913.

Den oppvoksende slekt på 1940- og 50-tallet ble sendt til Søstrene Meyers
Danseskole. Det var ballkjoler, lakksko og brylkrem i håret, men ikke for Hvermansen.
I 1958 kostet en vår- eller høstsesong på danseskolen kr. 40 for barn. Til sammenlig-
ning kostet det kr. 3.50 for en turnsesong, eller en krone for et års medlemsskap i fot-
ballklubbene. Og da slapp man til overmål gratis inn på A-kampene på Stadion.

Konkurranse i dans var imidlertid noe man først ble kjent med på 70-tallet i
Haugesund da Jordan danseskole, som hadde overtatt for Søstrene Meyer, drev sine
dansekurs i Turnhallens loftsal. De beste parene ble tatt ut til konkurranseklasser. På
denne tiden ønsket NADU – Norges Amatørdanseforbund – å komme med i Norges
Idrettsforbund. Men kravet var at da måtte det opprettes egne danseklubber.
Danseskoler holdt ikke.

20. februar 1975 ble så Haugesund Amatørdanseforening stiftet. Det var Øyvind
Jordan selv som tok inititativet og klubben samarbeidet tett med Jordan Danseskole.
Klubbens første formann ble unggutten Olle Tengs Knudsen, selv aktiv danser. Med
seg i styret fikk han en rekke andre unge dansere, men bak det hele sto Øyvind Jordan
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arrangerte Seilforeningen NM for Optimist-klassen på Aksnes med god deltakelse.
Mesterskapet ble en stor suksess og var en fin fjær i hatten for den driftige foreningen
som på den tiden var oppe i ca 400 medlemmer med stort og smått.

I dag holder seilerne til på Lindøy på Fosen. Foreningen har fått til et fint anlegg for
de rundt 150 medlemmene som har ca 50 båter liggende i bøyene. De fleste medlem-
mene bruker ellers sine seilbåter mer til kos og rekreasjon enn beinhard konkurranse.
Ett av unntakene er Ola Andre Worre som er ranket som nr 2 i Norge i laserjolle. Worre
har vært med i landslagssammenheng siden 1997, og har deltatt i en rekke VM og EM.
Nå har han som langsiktig mål å kvalifisere seg til OL i Beijing 2008.

Og apropos vannsport: Haugesund Roklubb så dagens lys i 1915. Det ble bygget båt-
hus sør på Risøy og to gigger ble innkjøpt. Etter en litt turbulent tilværelse ble et juni-
orlag fra Haugesund bestående av Kolbein Sund, Harald Sund, John Meling og Hans
Hvaal med Torleif Bjølgerud som cox, norgesmester med innrigger i Frognerkilen i
1929. Det er stadig høydepunktet i rosporten i sjøfartsbyen Haugesund.

I 1935 fikk Haugesund sin kajakklubb, bare ett år etter at Norges Kajakkforbund ble
til. Lærer Ole B. Øie ble klubbens første formann. Med seg i styret fikk han en rekke
unggutter anført av Herman Søndenaa som hadde fått sin interesse for sporten gjennom
en artikkel i ukebladet “Allers” om kajakkbygging. Den senere profilerte modell- og
møbelsnekkeren Søndenaa satte i gang med å bygge kajakk og fikk følge av flere andre
nevenyttige og interesserte båtbyggere. Det ble starten på kajakksporten i Haugesund.

Straks oppsto også behovet for båthus. Et banklån på 500 kroner og solid dugnads-
innsats ble til et skur på 50 kvadratmeter som ble bygget i Haugesjøen. Etter som inter-
essen vokste måtte det til utvidelse, og klubbhuset vokste til hundre kvadratmeter. Her
laget medlemmene sine egne båter og på det meste var det ca 30 kajakker i klubbhu-
set.

Den gang som nå var det turpadling som sto i fokus. Turene gikk sørover
Karmsundet og nordover til Bømlo, Stord og andre nærliggende steder. Særlig var det
populært å padle til Leirvik på Stord. Men turen over Sletta kunne by på problemer og
var et røft havstykke som krevde stor aktsomhet.

Interessen for sporten gikk bokstavelig talt i bølger. Selv om det var godt å komme
tilbake til klubbhuset i Haugesjøen fredsvåren 1945 (den tyske okkupasjonsmakten
hadde brukt huset som lager i krigsårene) minket det på aktiviteten og interessen på
1950-tallet.

Men før en kom så langt, hadde Leiv Sæbø satt klubben på kajakk-kartet gjennom
fremragende innsats i Norgesmesterskapet i 1946. Sæbø var bare noen ørsmå sekunder
fra å ta medalje på flere distanser, og ble tatt ut til Nordisk Mesterskap i Odense i
Danmark. Sæbø, som bodde på Vibrandsøy, tok sine treningsøkter i Karmsundet og
testet farten mot fiskeskøyter og fraktebåter gjennom sundet. Det gikk så spruten sto
rundt den ivrige padleren som ble forespurt fra forbundet om å være kandidat til OL i
London 1948. Men i stedet for OL ble det hvalfangst med ”Suderøy” i Antarktis for
Leiv Sæbø.
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Handikappidrett og idrettens sosiale ansikt

Idrett handler ikke bare om toppidrett og store prestasjoner. Minst like viktig er idret-
tens sosiale ansvar og oppgave. Tusenvis av barn og unge, og eldre med, finner nær
sagt hver dag året rundt en sunn utfoldelse gjennom idretten.

Et viktig aktivitetstilbud for mange grupper er f.eks Haugesund Ridesenter som ble
anlagt på Kvala tidlig på 1970-tallet. Ridehallen som kom til senere, har forsterket til-
budet og vært til stor glede for de mange hesteentusiastene, selv om det til tider har
vært et slit å få det hele til å gå i hop. Men da har kommunen vært en god medspiller.

I Djerv 1919 har Kjell Bjelland, som selv ble handikappet gjennom en arbeidsulyk-
ke tidlig på 1980-tallet, vært primus motor for en handikappgruppe. Og i Vard har klub-
bens arbeid med å gi et tilbud til flyktninger, asylsøkere og innvandrere fått stor og
berettiget oppmerksomhet. Unge gutter og jenter med annen religion og kulturell bak-
grunn har skaffet seg venner, språktrening og kjennskap til norske forhold gjennom
idretten. I 2002 resulterte klubbens innsats med Vard-Modellen i at kronprinsparet kom
på besøk til Haugesund. Gjennom sitt Humanitære fond gav kronprinsparet 200.000,-
kroner til støtte for videre arbeid med Vard-Modellen. En stor ære for klubben. 
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selv og regisserte trening og opplegg. Raskt ble det klart at det var behov for voksne
med i ledelsen av klubben. Dermed kom Sylvia Lie Nilsen, som skulle bli en sterkt pro-
filert danseleder, med i styret. Og interessen for dans vokste. Flere og flere unge par
kom med selv om det tidlig ble klart at den nære tilknytningen til danseskolen ikke var
den beste for videre utvikling.

I 1978 søkte Haugesund Amatørdanseforening (HAF) om å få arrangere rankingmes-
terskapet Grand Prix — og fikk det! Det kom 83 par til konkurransen som ble arran-
gert i Haraldshallen. Klubben som hadde vært redd for at man hadde tatt seg vann over
hodet med arrangementet, kunne sole seg i gode ord fra deltakere og dansefolket for
øvrig. Siden har haugesundsdanserne arrangert utallige stevner og mesterskap, med
store høydepunkter som Europacup i 10-dans i Haraldshallen i 1985 og VM i standard-
dans i 1989 med TV-dekning
og stor oppmerksomhet.
Begge mesterskapene ble
prikkfritt avviklet og gjorde at
haugesunderne opparbeidet
seg et ry som Norges beste
arrangør av dansemesterskap.

I alle år siden har det vært
arrangert Grand Prix og/eller
Norgesmesterskap i
Haugesund med HAF som
arrangør.

I 1983 hadde for øvrig intern
strid om opplegg og trening
gjort at en ny danskeklubb,
Haugaland Danseklubb, opp-
sto. Haugesund
Amatørdanseforening skiftet
navn i 1992 til dagens
Haugesund Sportsdanseklubb
HAF. 

I dag arbeider de to klubbene
side om side til beste for dan-
sesporten.
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Fargerikt fellesskap i fotballen! I 1995 tok Vard initiativ til Vard-Modellen – et tiltak der klubben i godt samarbeid med kom-
munen driver med integrering av flyktninger, asylsøkere og innvandrerungdom.

Eystein Eikesdal og partneren Deborah “Debbie” Eikesdal er blant de
mange dyktige haugesundsparene som har vært med å gjøre dansesporten
populær i Haugesund. Men først og fremst er det som arrangør av store
stevner og mesterskap haugesunderne har gjort seg bemerket.

 



let, men kan se tilbake på en rekke store triumfer med både OL-, VM- og EM-gull.
Blant dem som har vært med å vinne VM-gull er også en haugesundsjente, Ingrid
Sternhoff fra Haugar. Hun var med i VM-troppen i 1995 som gikk topps i Sverige.

Og bare så det er nevnt: Både Vard og Haugar har vært i kvinnefotballens elitedivi-
sjon med sine respektive A-lag.

Men det er å foregripe begivenhetenes gang.
Til Haugesund kom fotballen sannsynligvis via England, tidlig på 1900-tallet. Eller

kanskje var det impulser fra nabobyene Stavanger og Bergen med Viking og Brann
som satte det hele i gang? Både turnsporten og friidretten i Haugesund kom jo som et
resultat av oppvisningstropper fra Bergen. 

Sikkert er det i alle fall at Haugesund Fodboldklubb var først ute — i 1912. Men det
ble aldri noe skikkelig dreis over klubben som tidlig forsvant inn i historien.

2. juni 1916 ble så Vard stiftet. En gjeng unge middelskolegutter, med Folmer
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I 2003 fikk Vard også en utmerkelse av Det Europeiske Fotballforbund (UEFA) som
takk for innsatsen med å integrere våre nye landsmenn.

Gjennom motorsport som trial og gokart har også bl.a. vanskeligstilte grupper fått
viktige aktivitetstilbud.

Bedriftsidretten kom for fullt på 60-tallet. Primus motor i organisasjonsarbeidet var
i mange, mange år Odd Sjursen.

Fotballbyen Haugesund

Men det ble fotball som ble byens idrett nr. en. Både når det gjelder deltakere og publi-
kumsoppslutning er fotballinteressen i en særstilling. Det vil også denne beretningen
om haugesundsidretten bære preg av.

Norges Fotballforbund (NFF) ble stiftet i 1902 og er norsk idretts desidert største
særforbund. I 2003 hadde NFF 1.830 registrerte klubber med 349.357 aktive medlem-
mer. 20.000 lag, hvorav 4.446
jente- og damelag, var aktivt
med i fotballsporten. Hver dag,
året rundt, triller lærkula. Til
glede for de fleste av oss.

Og bredden i haugesundsfot-
ballen er det lite å utsette på. I
2003-sesongen hadde Vard,
byens eldste fotballklubb, 55
lag med i de aldersbestemte
klassene og var med det suve-
rent størst i Rogaland. Klubben
er også blant de største i bred-
de i hele fotball-Norge og har
godt følge av Djerv 1919.

Toppfotballen i Haugesund
tar først og fremst fusjonsklub-
ben FK Haugesund seg av,
men i byjubileumsåret 2004
har klubben fått Vard opp på
siden av seg i 1. divisjon.

På spinnesiden er det stadig
først og fremst Haugar som
forsvarer byens fotballære. 

Kvinnefotballen fikk for
øvrig sin spede start på 70-tal-
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Vard ble stiftet 2. juni 1916, fire år etter Haugesund Fodboldklubb som imidlertid fort gikk over i historien. Men det unge
Vard-laget var liv laga og kom med i Rogaland Fotballkrets som klubb nr. 5 i 1918. Dette bildet viser Vard anno 1931 — et
lag som bl.a. spilte mot sagnomsuste Gjøa fra Brooklyn, USA. Foran fra venstre: S. Pedersen, Karl Solbak, Gerhard Olsen.
2. rekke, fra venstre: Samson Stensletten, Hallvard Steensnæs, Erling Johansen. Bak fra venstre: R. Pedersen, Johannes
Stensletten (som ble Haugesunds første A-landslagsspiller), Fridtjof Hansen (sagnomsust banemester på Stadion og friid-
rettsmann), Sigfred Svendsen og Magne Kallevik.

Ingrid Sternhoff (Haugar) var med på det norske laget som ble verdensmes-
ter i fotball i Stockholm i 1995. Laget slo Tyskland 2-1 i finalen. Året etter
var 18-åringen med som tredjekeeper til OL-i Atlanta. Sternhoff spilte to A-
landskamper og en rekke kamper på u-landslaget før hun la opp i ung alder.

 



bens første formann. Raskt ble det klart at det ikke ville komme på tale å få beholde
Odd-navnet. Det tilhørte datidens storlag, Odd fra Skien. Dermed måtte de unge gut-
tene på navnejakt. At det ble Haugar, skyldtes at guttegjengen passerte datidens skofa-
brikk med det navnet. De fant ut Haugar passet godt som stedsnavn og hadde fin klang
i heiarop. Og slik ble det.

Dermed var det tre om beinet i haugesundsfotballen, selv om det riktignok skulle gå
15-20 år før Haugars A-lag maktet å utfordre de to byrivalene om “best i by’n”-titte-
len.

Haugar og Arbeideridrettsforeningen

Men la oss et lite øyeblikk stoppe opp ved starten av Haugar. I begynnelsen av 1920-
tallet ble også idretten et sterkt politisk virkemiddel for arbeiderklassen, og i 1924 ble
Arbeidernes Idrettsforbund (AIF) stiftet. Ikke alle var enig om målet med denne orga-
nisasjonen, men i en politisk turbulent tid var det klart at de mest ytterliggående på
venstresiden så idretten som et viktig virkemiddel.

Da Haugesund Skytterlag ble stiftet i 1863, var det i en situasjon med unionsstrid
med Sverige. Nå var det klassekamp og det ble straks steile holdninger mellom den
bestående idrettsorganisasjonen, Landsforbundet for idrett (LFI), og det ny AIF.

Den nyvalgte formannen i AIF uttalte da også at: ”…han ansaa ethvert samarbeide
(les: med LFI)) for en utopi og at det var hensigten at bruke idretten i klassekampens
tjeneste for arbeidernes frigjørelse og at yderligere disskussion var nytteløs” (Norsk
Idretts Historie).

Dermed ble det splittelse i Idretts-Norge. Arbeiderungdommen var i sterk opposisjon
til det ”borgerlige” forbundet. Ingen i AIF fikk delta i idrettsarrangement der LFI-med-
lemmer var med, eller vice versa. Foran OL i 1936 ble Stortingets appell om idrettsfor-
lik imøtekommet med knapt flertall av AIF. Dermed startet samarbeidet som endte med
full sammenslåing av de to forbundene i 1946.

Haugesund hadde også et Arbeideridrettslag. I Haugars jubileumsbok fra 1989 kan
en lese følgende om situasjonen i Haugesund: ”Den 26. oktober 1940 ble klubben
sammensluttet med daværende Haugesund Arbeideridrettslag (H.A.I.L.). Navnet skul-
le fortsatte være Haugar. De som representerte H.A.I.L. var som følger: Odd G. Nilsen,
Nils J. Sund, Erling Nilsen, Bjarne Bakkevold. Haugar møtte selvfølgelig med bl.a.
Karl August Andersen.”

Det var Odd G. Nilsen som tok initiativet til sammenslutningen. Han mente at de få
som var igjen av H.A.I.L.-medlemmene best kunne gjøre en jobb i nystiftede Haugar,
står det å lese i Haugar-boka som tørt slår fast at det bare var to som var aktive fotball-
spillere. Men de nye medlemmene brakte med seg mye annen erfaring inn i klubben.
Den profilerte Haugar-lederen Sigurd Idar Gjerde la ikke skjul på at blant hans beste
minner fra fredsvåren 1945, og videre opp over 40- og 50-tallet, var de mange debat-
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Hauerbach i spissen, brukte det meste av fritiden til å spille fotball på det som den
gangen ble kalt Søra Markjå, eller Barneparken, dagens Rådhusplass. Det var datidens
idrettsplass for både friidrett og fotball.

Nå foreslo 17 år gamle Hauerbach at de unge Vard-guttene skulle danne sin egen
klubb. To år senere ble de tatt opp som klubb nr. fem i Rogaland Fotballkrets, som var
blitt stiftet i 1911.

Djerv 1919 kom til i — akkurat, 1919. Stiftelsen skjedde 26. mars, i det knøttlille
skomakerverkstedet til Ole Ryan i Strandgaten. Kasper Mikkelsen ble den første for-
mannen.

Hvordan var så forholdet mellom disse to klubbene på den tiden?
Sverre Sørhaug, en av Djerv 1919 gullmerkemenn med aktiv fortid som spiller og

leder på 1920 og 30-tallet, har formulerte det slik: — Det var et helt spesielt forhold
preget av sterk rivalisering, men også av gjensidig stor respekt. De to klubbene dreiv
hverandre fram. Men konkurransen var sunn og god for oss begge, og mellom spiller-
ne hersket det alltid godt kameratskap, sa Sørhaug som sa følgende om å vokse opp på
1920-tallet: — Biringt! Det var ren nød og fattigdom. Mange var uten arbeid og i 1924
klarte nesten ikke Djerv 1919 å stille lag. Flesteparten av spillerne var enten reist til
sjøs, eller dratt til USA for å prøve å skaffe seg utkomme og et bedre liv. Det var noe
annet i Vard, selv om nok mange følte nøden på kroppen også her. Men klubben hadde
ressurspersoner i sin midte, og det ble sagt at klubben tjente 10.000 kroner på marke-
dene sine. Jeg kan huske en episode i Djerv 1919 på denne tiden. Klubbens kasserer
kom rundt til spillerne for å samle inn penger til en ny fotball. Vi skulle spleise og alle
ble oppfordret til å gi en krone. En av spillerne ristet på hodet. Han hadde ikke en krone
å avse, bare noen ører.

— Det gjør ingenting. Her teller ørene også, sa kassereren. Slikt gjorde inntrykk, sa
Sverre Sørhaug i Vards jubileumsbok 1991.

Selv syslet han med tanken på å bli Vard-gutt, men fikk følgende svar da han spurte
en kamerat om de skulle melde seg inn: — É du galen! Du må minst vera kontorsjef
for å spilla i den klubben.

Tre om “beinet”

Fotball er idealisme, patriotisme — og til tider — fanatisme! Og Haugesund har så
visst ikke vært noe unntak.

I 1939 ble Haugar til. Klubben hadde sitt utspring i gutteklubben Odd, Risøy. Den
klubben hadde bestått i mange år, og etter hvert som guttene ble gode nok, ble de hen-
tet til Vard og Djerv 1919. Nå var det en gjeng litt yngre gutter, anført av Karl August
Andersen, som ville organisere seg og prøve krefter med de to andre. Stiftelsesdatoen
ble 19. oktober 1939. 14 av de 18 guttene som deltok i stiftelsesmøtet, bodde i
Sundgaten på Risøy. Karl August Andersen, en strålende dyktig idrettsleder, ble klub-
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resultat, og i 1961 gikk “Terrierne” — som ble kjælenavnet på laget — helt til cupfi-
nalen. Fotballfolket på Haugalandet lo og gråt om en annen etter hvert som Alf
Grindheim, Paul Tofte, Jan Undahl, John Aspen og de andre slo ut det ene storlaget
etter det andre. Brølet fra Stadion da Gudmund Sandvik, omdøpt til “Gidde gullfot”,
smelte inn 1-0 målet i semifinalen mot Steinkjer, kunne høres til Utsira!

17.000 tilskuere, en publikumsrekord som neppe blir slått noen gang, var over seg
av begeistring. Det samme var de over Kjell “Rasja” Rasmussens fenomenale keeper-
spill i Haugar-målet.

At finalen på Ullevaal mot datidens konge i norske fotball, Fredrikstad, endte med
hele 0-7 tap, er historie.

Det samme er Alf Grindheims berømte ord etter braktapet: — Finnes det en nødut-
gang her!
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tene på årsmøter o.l. De velskolerte fagforeningsmennene fra H.A.I.L. hadde mye på
hjertet.

— Det ble både lærerikt og inspirerende for oss unge i klubben, sa Gjerde.
Men tilbake til fotballen. På slutten av 1930-tallet hadde Vard et storlag på gang,

anført av Johannes Stensletten som ble Haugesunds første A-landslagsspiller.
Stensletten debuterte mot Finland i september 1939, nesten samme dag som 2. ver-
denskrig brøt ut. Krigen stoppet både utviklingen av det lovende laget og Stenslettens
videre fotballkarriere.

På slutten av 1940-tallet var det Djerv 1919 sin tur. Klubben fikk fram et lag som
nesten kvalifiserte seg til Hovedserien, datidens eliteserie. Men det ble med nesten. I
stedet for kamper mot Lyn, Viking og Brann ble det fortsatt lokaloppgjørene mot Vard
som ble det viktigste for Djerv-gjengen. Og haugesunderne gikk mann av huse for å se
oppgjørene mellom de to harde konkurrenter på Stadion gjennom hele 50-tallet. 3-
4.000 tilskuere var vanlig, og legendariske Kalle Sørensen, Haugesunds-ordføreren
framfor noen, var krystallklar da han innledet et bystyremøte som kolliderte med et by-
derby med følgende: — Kampen begynne’ om ein time!

Møtet var slutt i god tid før kampstart!

Cupsuksessen på 60-tallet

Men så kom Haugar for fullt. Møysommelig og godt arbeid med klubbens unge gav
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Haugar ble “Askeladden” i norsk fotball i 1961 da laget, som fikk navnet “Terrierne”, spilte seg fram til cupfinalen på
Ullevaal og dermed satte haugesundsfotballen på kartet. At Fredrikstad satte scoringsrekord og vant 7-0 over utspilte og
etter hvert utslitte Haugar-spillere er en annen historie.

Foran fra venstre: Kåre Halvorsen, Arne Ness, KKjell “Rasja” Rassmusen, Jan Undal og Bjørn Sundfør.
Bak fra venstre: Gudmund “Gidde” Sandvik, Paul Tofte, Arthur Sydnes, Jon Aspen, Alf Grindheim og Stein Alendal.

Djerv 1919 fikk fram et storlag på slutten av 1940-tallet. Laget var nære på å rykke opp i datidens Hovedserie (dagens
Tippeliga) og dominerte haugesundsfotballen en periode. Her er Djerv-laget anno 1947 på den nye gresslagte
Flotmyrbanen (sto ferdig i 1946). Fra venstre: Osmund Westre, Gunnar Olsen, Willy Kolstø, Bjarne Nordvik, Rudolf W.
”Bille” Berg, Alf Ringstad, Magne Thoresen, Kåre Jacobsen, Johannes Johansen, Finn Salomonsen, Sverre Solberg.

 



Bare de største patriotene trodde at laget hadde noen sjanse i semifinalen da det ble
klart at Rosenborg på Lerkendal ble motstander i semifinalen. Over 25.000 lamslåtte
trøndere trodde knapt det de så da Egil Andersen satte inn 3-2-målet som sikret Vard
cupfinaleplassen. Etter å ha spilt en anonym rolle siden den spede starten i 1916 var
Vard og Haugesund i sentrum for all fotballinteresse.

Men igjen ble finalen et antiklimaks. Vard tapte 0-2 for Gjøvik/Lyn i en kamp der
laget på ingen måte fikk vist hva det egentlig sto for. Et fullsatt Ullevaal med ca.
30.000 tilskuere så totningene stikke av med Kongepokalen, og for de ca. 5.000 som
hadde tatt turen over fjellet, ble det en lang tur hjem. Slik det også hadde vært året før.

På fotballkartet

Men cupinnsatsen til Haugar og Vard hadde for alltid satt Haugesund på kartet som fot-
ballby. Nå var klubbene klare for å komme seg oppover i seriesystemet som også ble
forandret på denne tiden. Borte ble begrepene Hovedserien og Landsdelsserien. Nå ble
det 1.divisjon, 2. divisjon, 3. divisjon, osv. Haugar var med og spilte en aktiv rolle i
omleggingen av seriesystemet, anført av den dyktige fotballederen Sigurd Idar Gjerde.

Ekstra hyggelig var det derfor at Haugar klarte å kvalifisere seg til 2. divisjonsspill
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Og så var det Vard

Året etter var det Vard sin tur. Lagkapteinen Arne Pensgård hadde som ganske ung vært
med på det gode Vard-laget før krigen. Nå var han blitt 40 år og hadde fått med seg en
rekke unge, begavede spillere som nye lagkamerater. Navn som Øyvind Risanger,
Harald Bersaas, og ikke minst Per Sønstabø som skulle bli haugesunder nr. 2 på A-
landslaget, står klart i minnet hos de eldre fotballentusiastene i Haugesund og på
Haugalandet.

Ca. 15.000 kom på Stadion da Vard sørget for revansje mot akkurat Fredrikstad,
denne gangen i kvartfinalen.

“Vard, Vard, cha, cha cha.
Me ska’ banka Fredrikstad”

Slik sang et ellevilt publikum. Og det gikk troll i ord: Harald Bersaas og Karsten
Mortveit scoret målene da Vard vant 2-1 og detonerte en fotballbombe av de helt store.
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1962 – og ny cupsuksess for haugesundsfotballen. Denne gangen var det Vard sin tur, men igjen ble det finaletap – denne
gangen for Gjøvik/Lyn som vant 2-0. Men før det hadde Vard bl.a. slått ut Rosenborg på selveste Lerkendal. 3-2 seieren
skapte jubel i Vard-leiren. Fra venstre: Harald Bersaas, Egil Andersen, Øyvind Risanger, Per Sønstabø, Bjarne Risanger
(leder), Arne Pensgård, Reidar Olsen, Karsten Mortveit og Alf Dagsland (klubbens formann). Bak: Jan Hessen og Øivind
Sande. Ingen haugesunder har spilt flere A-landskamper enn Per Haftorsen fra Haugar, som også spilte for Fredrikstad.

 



Ikke rart at hele-halve Haugesund koste seg og sendte hauger med barnetimeposer til
nevnte Arthur “Oluf” Arntzen etter Vard-seieren.

Uken etter vant Vard 3-0 over Odd og var dermed klar for elitefotball 1976.
Når det gjaldt cupen, der Vard like godt nok en gang slo ut Rosenborg i semifinalen,

så endte finalen med Bodø/Glimt revansj. Det ble et nytt trist 2-0 tap for Vard som hel-
ler ikke i denne finalen fikk vist fram sitt beste. Kanskje hadde oppstusset rundt opp-
rykket tatt for mye av oppmerksomheten! For veteranen Per Sønstabø var det ekstra
bittert. Han fikk sitt andre cupfinaletap, 13 år etter Gjøvik/Lyn-tapet.

Rett ned!

Møtet med toppfotballen ble ikke helt slik Vard hadde ønsket. Det ble en masse uav-
gjorte kamper og ett-målstap. Det unge, lovende laget spilte jevnt med de fleste, men
manglet evnen til å avgjøre kampene. Dermed ble det med den ene sesongen. Det ver-
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da den nye serien startet i 1963. Laget visste også å hevde seg i kamp mot de nestbes-
te i norsk fotball. Men i 1965 måtte laget finne seg i nedrykk og 3. divisjonsfotball
igjen.

For Vard ble det en nærmest endeløs rekke av “nesten”-opprykk. Laget vant sin 3.
divisjonsavdeling i Rogaland flere ganger, men snublet i kvalifiseringskampene mot
vinnerne i Agder og Bergen. Men i 1967 passerte endelig “rødtrøyene” nåløyet. Vard
var for første gang i 2. divisjon, men dessverre bare for en sesong. Det ble å slite i mot-
gang hele 1968-sesongen.

Samtidig hadde Haugar fått messegeneral og “urokråke” Harry Kallevik som for-
mann. Med et bombastisk “Alt for Haugar” gikk han i gang med å snu opp-ned på alle
tilvante begreper om klubbdrift og klubbfølelse. Tidligere var spillere som gjorde noe
så formastelig som å skifte klubb, blitt betraktet nærmest som en Judas. Med Harry
Kallevik kom pengene inn i fotballen — også i Haugesund. Klubben ansatte også eng-
elske Ron Meades, en heltids profesjonell trener. Og Kallevik hadde suksess med opp-
legget sitt. Dermed ble det “vaktskifte” etter 68-sesongen. Vard ned, Haugar opp! Og
slik forble tilstanden fram til 1971-sesongen. Haugar på topp, Vard nr 2.

Djerv 1919 som ikke hadde klart å henge med, var forsvunnet ned i divisjonene.
I mellomtiden hadde også Haugar fått sin A-landslagsspiller. Den dyktige målvakten

Per Haftorsen debuterte mot Frankrike høsten 1969. Siden ble det Fredrikstad og
mange flere landskamper (12 i alt) for den spretne keeperen.

De gylne 70-årene

Det var på 70-tallet Haugesund fikk sitt virkelig gjennombrudd i norsk fotball. Det
begynte med Vard som hadde lagt stein på stein i ungdomsavdelingen og fått fram en
lang rekke spennende talenter. Betaling for innsatsen fikk klubben i 1972 da klubbens
juniorlag gikk til topps i Norgesmesterskapet og la grunnlag for det som senere skulle
komme. 6.500 imponerte tilskuere så Vard-juniorene vinne 2-1 over Rosenborg på
Haugesund Stadion. På laget spilte bl.a. Arne Larsen Økland som senere ble proff i
Bundesligaen i Tyskland, spilte 54 A-landskamper og scoret 13 landslagsmål; Rune
Ottesen (17 landskamper), Åge Risanger, Kolbein Oddenes og Helge Hustvedt, navn
som et par-tre år senere dominerte på Vards A-lag som satte hele Haugalandet på hodet!

Det var i 1975 at Vard hadde sitt største år med opprykk til elitedivisjonen (1. divi-
sjon den gangen) og cupfinale mot Bodø/Glimt. Først vant Vard 2-1 i opprykkskampen
på Aspmyra i Bodø. Her hadde ikke bodøværingene tapt en hjemmekamp på 25 måne-
der(!), og Arthur Arntzen i sin Oluf-skikkelse harselerte fælt med Vard-guttene i et TV-
show før kampen.

— Hu Emma har gått til innkjøp av barnetimeposer som “småtassane” i Vard skal få
til trøst etter kampen, skrattet “Oluf”, og la til at det var best at presten i Haugesund
holdt seg klar til å gå med sørgebudskap når tapet var et faktum!

36 “Halve by’n” driver idrett

Innledningen til Vards storhetstid på 1970-tallet var de mange talentfulle juniorspillerne som stormet fram, og som i 1972
blant annet skaffet klubben og byen den hittil eneste NM-tittelen. 6.500 tilskuere så finalen mot Rosenborg på Stadion, en
kamp Vard-juniorene vant 2-1. Foran fra venstre: Jacob Knutsen, Richard Krohn Haaland, Helge Hustvedt, Arne Larsen
Økland (54 A-landskamper), Åge Risanger, Trond Grønås, Tore Reine, Kjell Risanger. Bak fra venstre: Geir Østebøvik,
Kolbein Oddenes, Rolf Kvalavåg, Ernst Fosen, Johannes Bjoland, Rune Ottesen (17 A-landskamper), Olav Sæbø og
Sveinung Eikje.



to med utenlandsk statsborgerskap på klubblaget).
Året etter fortsatte Haugar suksessen. Riktignok måtte laget vente ett år før man kom

opp i 1. divisjon (elite), men en heidundrende cupinnsats endte med en ny cupfinale.
Denne gangen var Viking motstander, et Viking-lag som allerede hadde vunnet serie-
gull. Dermed var det klart at Haugar selv med tap ville få spille Europacup i 1980.

Og tap ble det selv om engelskmannen og publikumsfavoritten Dean Mooney sørget
for 1-0 ledelse til Haugar-terrierne. Men Viking slo tilbake. Det endte med 2-1 seier til
“siddisene”, Haugesunds fjerde tap i en cupfinale.

Bygde egne klubbhus

Men det var ikke bare på banen haugesundsklubbene markerte seg på 70-tallet.
Stor glede var det også i klubbene over at de klarte å realisere årelange drømmer om

egne klubbhus dette tiåret. Først ute var Haugar som innviet Haugarhuset i 1977. Året
etter hadde Vard sitt hus på plass, og i 1979 var det Djerv 1919 sin tur til å sette spa-
den i bakken for klubbhus.

Dårligere kunne selvfølgelig ikke HIL være.
HIL-huset sto ferdig i det sør-østre hjørnet på Stadion i 1990. Fotballklubbene har

sitt tilholdssted ved Gymnasbanene og Haraldshallen, der Vard og Djerv 1919 i tillegg
har oppført egne idrettshaller. Vardhallen sto ferdig i 2001, på et tidspunkt da Vard slet
i skyggen av FK Haugesund, fusjonsklubben som det siste ti-året har dominert interes-
sen i Haugesunds-fotballen.

Djervhallen kom til høsten 2003.
Før det hadde Tennisklubben endelig fått på plass sin årelange drøm om egen hall.

Den sto ferdig i 1996, 64 år etter at de gamle grusbanene ble anlagt sør for Lillesund
skole.

Haugar i E-cupen

80-årene bød på opp- og nedturer i fleng for haugesundsfotballen.
Det begynte med Europacup-spill for Haugar i 1980. I 1. runde i E-cupen trakk klub-

ben sveitsiske Sion, og gikk seirende ut av dobbeltoppgjør. I 2. runde var walisiske
Newport motstander. Etter 0-0 på Stadion ble det bråstopp i returkampen i Wales.
Anført av den senere Liverpool-stjernen John Aldridge vant Newport 6-0. Dermed var
det over og ut for Haugar som egentlig sto for en sensasjonell god innsats, målt mot
det som var vanlig for norske lag i E-cupene på denne tiden.

Året etter var Haugar i 1. divisjon (elite), men det gikk som med Vard: Det bar rett
ned igjen. Men 12 uavgjorte kamper forteller i klartekst at Haugar ikke var noe slakt-
offer i toppdivisjonen.

— Laget manglet bare det lille ekstra, kall det gjerne flaks, som skulle til, oppsum-
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ste var likevel at da nedrykket var et faktum, forsvant de to største essene, Arne Larsen
Økland og Rune Ottesen, til Jæren og Bryne som sammen med mange andre toppklub-
ber hadde jaktet på disse to stortalentene. Flere av de andre spillerne la opp, trappet ned
og forsvant. Dermed var det et ribbet Vard-lag som startet på ny i 2. divisjon i 1977.
Og faktum er at klubben aldri har kommet tilbake til elitefotballen etter dette, selv om
laget i mange år hevdet seg blant de beste i den nest-øverste divisjonen.

1970-tallet gav også fotballpublikummet anledning til å se en rekke engelske storlag
på Stadion. I tur og orden møtte Vard lag som Aston Villa, Middlesborough, Norwich,
Queens Park Rangers, og ikke minst Fulham med legender som Bobby Moore og
George Best på laget. Glemmes må heller ikke Hamburg SV som kom med Englands
kanskje mest populære spiller på 70-tallet, Kevin Keegan.

Haugar prøvde seg mot Chelsea 17. mai 1978, men da var interessen kjølnet. Bare
snaue tusen tilskuere så kampen. Det ble den siste av alle disse kampene som for de
engelske lagenes vedkommende som regel var temmelig feriepreget.

Den engelske perioden

Høsten 1977 dukket igjen Harry Kallevik opp på fotballarenaen. På ny overtok han for-
mannsvervet i Haugar som hadde kommet helt i skyggen av Vard de senere årene. Men

Kallevik kom med friske vyer og ideer,
samt penger til å virkeliggjøre disse. Han
var klar til å kjøpe suksess! Og dermed
ble det engelsk fotballinvasjon på
Haugalandet. Dennis Burnett, proff-spil-
ler med fortid bl.a. i West Ham, ble hentet
som spillende trener. Med seg fikk han tre
andre engelske proff-spillere.

Og Dennis Burnett ble en kjempesuk-
sess. Da Haugar åpnet sesongen i 3. divi-
sjon 1978 med sine engelske “proffer”,
var det ingen som klarte å hamle opp med
laget. Det bar rett opp i 2. divisjon.

(På denne tiden gjaldt stadig amatør-
reglementet i Norges Fotballforbund, så
strengt tatt var opplegget ikke bare på
kanten, men vel så det. I Fotballforbundet
var det bestyrtelse over opplegget, og det
endte med at NFF gjorde lovendring på
Fotballtinget og innførte begrensning på
antall utlendinger. Nå ble det lov til maks
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Engelskmannen Dennis Burnett har skrevet sitt navn inn i
haugesundsfotballen med gullskrift. Haugars spillende tre-
ner 1978-81 tok laget til elitefotball, cupfinale og 2. runde i
E-cupen!



av seg til å klare det som verken Vard eller Haugar hadde klart: å fornye kontrakten!
Men det gikk som med de andre: Det bar rett ned etter en til tider marerittlignende

sesong. Det ble en rekke braktap – 0-8 mot Rosenborg var det verste – og også trener-
skifte midt i sesongen. Svein Hammerø som hadde tatt laget fra 3. til 1. divisjon på tre
år, fikk sparken. I stedet kom den profilerte engelskmannen Tony Knapp. Men det hjalp
ikke. Nedrykket var et faktum.

Året etter, 1989, var det nære på at Djerv 1919 hadde gått rett tilbake til toppserien.
Men det ble tap i kvalifiseringsrunden mot Vålerengen og HamKam.

Fusjon

Økonomisk var det klart at kampen mellom Vard, Djerv 1919 og Haugar om å være
”best i by’n” hadde tært på for alle tre. Det var snart på tide å sette tæring etter næring!
Og gradvis begynte snakket om fusjon mellom klubbene å ta form. Nå hadde alle tre
hatt sin sjanse til å etablere seg i toppfotballen, uten å lykkes. Publikum begynte å svik-
te. Det var under disse forholdene Djerv-formannen Geir Charles Grindheim sådde et
frø da han i kampprogrammet foran et nytt by-derby, mot Haugar i 2. divisjon i 1991,
tok opp en gammel tanke og skrev at det var på tide å tenke nytt.

Det første forsøket på fusjon i 1992 ble mislykket, men fusjonstilhengerne gav seg
ikke.

5. oktober 1993 ble det avholdt ekstraordinære årsmøter i alle tre klubbene. Djerv
1919 og Haugar sa ja til fusjon. Vard sa nei, til stor skuffelse for mange fotballinteres-
serte haugalendinger. 

28. oktober 1993 ble det holdt konstituerende generalforsamling i FK Haugesund.
Ove Gabrielsen fra Djerv 1919 ble den nye klubbens første formann. Svenske Conny
Carlsson ble ansatt som trener. Men p.g.a. Vards nei måtte FKH, som overtok plassen
til moderklubbene Djerv 1919 og Haugar, spille i 2. divisjon i 1994. Vard som hadde
berget ny kontrakt i 1. divisjon med knappest mulig margin til Djerv 1919, befant seg
en divisjon høyere dette første nye, spennende fotballåret i Haugesund. 

Men det varte bare en sesong, så var FK Haugesund forbi Vard. Allerede i 1995 spil-
te de to nye rivalene sammen i 1. divisjon. Båret fram på en begeistringens bølge, og
med solid støtte fra byens næringsliv, innfridde FKH straks forventingene. I løpet av
tre år var ”fusjonsklubben” klar for elitefotball. Målet var nådd!

For Vard ble det nedrykk til 2. divisjon i 1995.

Ti år med FKH

Og slik kan en kort oppsummere ti år med FKH: Klar for 2. divisjon i 1994 med en
spillerstall rekruttert fra eget distrikt, og med stammen fra Djerv 1919 og Haugar som
begge hadde lagt ned sine A-lag til fordel for den nye klubben. Hjem fra henholdsvis
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merte Dennis Burnett sesongen. Og bare så det er nevnt: Scoringer av Tor Nilsen og
Peter Osborne, to av Haugars store profiler på denne tiden, gav ”Terrierne” 2-0 seier
over Rosenborg på selveste Lerkendal. Det var en stor bedrift!

Dette året ble for øvrig Haugesund Stadion rustet opp. Det ble anlagt fast dekke på
løpebanene slik at HIL kunne arrangere NM i sitt jubileumsår 1981. Samtidig benyttet
man anledningen til å ruste opp gressteppet. Dermed måtte Haugar til klubbens store
fortvilelse spille sine 1. divisjonskamper på Sakkestadbanen. Hva det betød for publi-
kumsinteressen, og vanlig hjemmebanefordel, er ikke godt å si. Men noen fordel var
det ikke. Og da Haugar startet i 2. divisjon i 1982, var det uten Dennis Burnett som
hadde vært slik en suksess-faktor som spillende trener. Klubbens økonomi var ødelagt,
satsingen hadde vært for djerv. Burnett som vanen tro hadde reist hjem til England etter
endt sesong, fikk beskjed om at klubben ikke lenger hadde råd til hans tjenester. Det
ble slutten på Haugars storhetstid, selv om man fikk noen sesonger i 2. divisjon før det
hele var over.

I dag er det først og fremst jente-, dame- og ungdomsfotball det handler om.
Toppfotballen tar fusjonsklubben FKH seg av.

Først Djerv-suksess — så fusjon 

1980-tallet ble først og fremst preget av Djerv 1919 som i mange år hadde levd en ano-
nym tilværelse i skyggen av Vard og Haugar. Men Djerv-patriotenes kjærlighet til
klubben var det aldri noen som stilte spørsmålstegn ved. Klubben ble kjent som “dug-
nadsklubben” framfor noen, og det var aldri noe snakk om å innfinne seg med en plass
i ”skyggenes dal” i forhold til de to arge rivalene. Nei, her skulle det satses.

— Vi skal bli best i by’n, proklamerte Djerv-lederen Terje Holm i et avisintervju og
måtte tåle mange sarkasmer for den uttalelsen.

Men i 1986 gikk det troll i ord. Djerv-satsingen gav resultat. Riktignok hadde det før-
ste opprykket til 2. divisjon i 1983, der også Vard og Haugar spilte (+ Kopervik!) blitt
en kortvarig suksess. Og fire klubber fra Haugalandet i den nest høyeste divisjonen i
norsk fotball ble også for mye. Så mange dyktige spillere var det rett og slett ikke.
Økonomisk ble det også ”blåmandag” for klubbene. I tillegg bar det rett ned med både
Djerv 1919 og Vard, og med på reisen fikk de Kopervik. Bare et økonomisk skadeskutt
Haugar var igjen i den nest høyeste divisjonen for en stakket stund.

Men i 1986-sesongen var det ”gulgyttane” sin tur. De slo Vard i begge 2. divisjons-
oppgjørene og gikk til semifinalen i cupen, der de tapte 0-1 for Tromsø som det året
gikk helt til topps. Plutselig var Djerv 1919 ”best i by’n”!

Og året etter førte trener Svein Hammerø laget via kvalifisering til elitedivisjon. Den
avgjørende kampen gikk mot HamKam i Haugesund. 8.500 tilskuere på tribunene så
engelske Tony Cheek (2) og Kåre Langesæter score målene for Djerv 1919 som vant
3-0 og dermed var klar for 1. divisjon, datidens toppdivisjon. Og Djerv 1919 tok mål

40 “Halve by’n” driver idrett



1997 og ”den store handlerunden”: Foran debuten i eliteserien åpnet hovedsponso-
ren, skipsreder Ole Henrik Nesheim, lommeboken på vid vegg, og i tur og orden strøm-
met forsterkningene til klubben. Fra Brann kom svenske Magnus Johansson. Fra
Nigeria Felix Ademole og Bala Garba. P.g.a. NFFs regelverk om kun en utenlandsk
spiller fra land utenfor EØS/EU, måtte klubben kvitte seg med Ademole. Bala Garba
ble værende. Det var et klokt valg. Bala Garba ble lagets store stjerne fram til han ble
solgt til Sverige foran 2003-sesongen. I debutsesongen scoret han 12 cup- og seriemål
og bidrog sterkt til at FKH som første haugesundsklubb klarte å overleve den første
sesongen i elitedivisjonen.

I cupen endte det med 2-3 tap for Strømsgodset i kvartfinalen. Et bittert tap ettersom
FKH ledet 2-0 og hadde fordel av hjemmebane.

1998: Nedtur! FKH slet hele sesongen i bunn av tabellen og måtte ned i 1. divisjon
igjen.

1999: Et nytt jubelår! Åge Steen overtok etter Conny Carlsson som trener. Store for-
andringer ble gjort i spillerstall, spillesystem og treningsopplegg. Seks nye spillere,
blant dem de dyktige svenskene, Magnus Samuelson og Anders Blomqvist, kom til. I
manges øyne var de to svenskene blant de beste spillerne som har vært i Haugesund.
Det endte med opprykk.

2000: Foran returmøtet med elitedivisjonen ble det bl.a handlet inn to nye svensker.
Asle Andersen kom fra Bryne. Men det ble å spille med et skaderammet lag. Både
Samuelson og Blomqvist ble skadet og mistet halve sesongen. Dermed endte FKH på
sisteplass på tabellen. Midt i sesongen ble Åge Steen erstattet med Kjell Inge Bråtveit,
en lokal trener som hadde utmerket seg de senere årene. Men det hjalp ikke. Det ble
ned igjen!

2001: FKH scoret flest av alle i de to toppdivisjonene, 77 seriemål på 30 kamper.
Men opprykk ble det likevel ikke.

2002: Slutt på pengene – og krise! Høst- og vintermånedene foran 2002-sesongen
bød på bitre følelser, og en konfliktfylt tilværelse, etter at Ole Henrik Nesheims AS
Toppfotball Haugalandet ga beskjed om at det var slutt på millontilskuddene til spiller-
kjøp og drift. FKH ble den første av mange norske klubber som måtte kutte dramatisk
i utgiftene. Laget endte på 9. plass i 2. divisjon. Men optimismen fikk ny næring da
landslagets profilerte assistenttrener Harald Aabrekk ble ansatt som ny trener.

2003: Høydepunktet i 2003-sesongen var cupseieren over Viking i Stavanger der de
mange unge, lovende FKH-spillerne viste hva som bor i dem. I serien endte laget på 6.
plass.

Men klubben har tydeligvis potensiale. Da ungdomslandslaget dro på turné til Qatar
i januar 2004 var det med tre FKH-spillere i troppen: Jan Kjell Larsen, Trond Erik
Bertelsen og Christian Grindheim.
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Fyllingen og Brann kom Asbjørn Helgeland og keeperen Per Andreas Haftorsen.
Helgeland ble kaptein og ledet laget rett gjennom 2. divisjon. Imponerende 18 seire, tre
uavgjort og bare ett tap gav 56-15 i målforskjell og opprykk til 1. divisjon.

1995-seongen: FKH forsterket laget med fem nyinnkjøpte spillere, fire med lokal til-
knytning. Blant dem spissen Kjetil Løvvik som fikk sitt store gjennombrudd denne
sesongen og innledet en karriere som tok han via Brann og til proffspill i sveitsiske
Grasshoppers. Men noen topplass i divisjonen ble det ikke dette første året for klub-
ben.

1996: FKH hadde forsterket laget sitt ytterligere med Vards to beste spillere, Trygve
Nygård og Tormod E. Ness, som hadde skiftet klubb etter Vard-nedrykket. Jubel-
sesongen bød på knallhard opprykksstrid med Sogndal. I den siste og avgjørende kam-
pen ledet FKH med to poeng og ville klare seg med uavgjort. 10.000 tilskuere, det stør-
ste publikumstallet på mange, mange år, heiet seg hese på FKH og så populære Jostein
Grindhaug score seiersmålet i 2-1 opprykkskampen.
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”Opprykkskampen” heter det bare i FK Haugesund når patriotene i fusjonsklubben fra 1993 mimrer om da klubben leven-
degjorde drømmen om toppfotball i Haugesund igjen. 10.000 elleville tilskuere så FKH vinne 2-1 over Sogndal på Stadion
i 1996 i den avgjørende kampen. Sjur Jarle Hauge og Jostein Grindhaug scoret målene for laget som i hovedsak besto av
lokale spillere. Her jubler lagkaptein Asbjørn Helgeland sammen med Jarle Wee, Trygve Nygaard, Rune Lothe, Tor Åge
Larsen, Per André Øritzland og Bjørn Helge Olsen.

 



1904: Haugesund Skytterlag og Haugesund Turnforening er godt i gang med sine
respektive idretter.

1954: Flere idretter er kommet til, og idretten i byen preges av godt organisert lags-
arbeid.

2004: I dag, ved byens 150-årsjubileum, er rundt 11.500 haugesundere medlem i en
eller annen av byens ca 60 idrettsforeninger. Oversikten fra Rogaland Idrettskrets i
2003 viser et medlemstall på 11.142, men noen idrettslag glimrer med sitt fravær når
det gjelder rapportering.

I tillegg har bedriftsidretten rundt 3.500 medlemmer. Slik sett er det dermed korrekt
å si at ”halve by’n” er involvert i idrett.

Samtidig er det også slik at mange haugesundere bruker treningsinstitutter til å holde
seg i form, eller de rett og slett bare tar for seg av de naturlige tilbudene som ikke minst
Djupadalen og Byheiene så generøst tilbyr.

Ved hundreårsjubileet i 1954 var det rundt et dusin idrettsklubber i Haugesund, og
spekteret av idretter relativt begrenset.

50 år senere har idretten utviklet seg i bredde og omfang. Særlig er det grunn til å
merke seg at golfsporten er kommet for fullt også i Haugesund og på Haugalandet. Det
er blitt anlegg på Torvastad, i Sveio og på Kolnes. I 2002 var det registrert mer enn
2.200 golfspillere i distriktet.

Men så er da også golfsporten Norges mest hurtigvoksende idrett. Den vil vi trolig
kunne lese mer om i tiden fram til neste byjubileum.

Registrerte idrettslag 2003

Her er listen over idrettslagene i Haugesund slik den fremkommer fra
Idrettsavdelingen i Haugesund kommune med medlemstallet i parentes:

Araber Bowling Klubb (25)
Cheerleading Haugaland Dragonfly (26)
Djerv 1919 (757)
Haugaland Basketballklubb (18)
Haugaland Danseklubb (54)
Haugaland Frisbeeklubb (35)
Haugaland Hanggliderklubb (45)
Haugaland Hestesportklubb
Haugaland Hundekjørerklubb
Haugaland Håndballklubb
Haugaland Judoklubb (36)
Haugaland Karateklubb (116)
Haugaland Kickboxing klubb (108)
Haugaland Klatrelag
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Nye by-derby

Mange spådde Vard nord og ned da klubben sa nei til å bli med på fusjonen i 1993. A-
laget har da også slitt tungt, publikumsmessig, siden nedrykket fra 1. divisjon i 1995.
Det har vært å spille for nærmest tomme tribuner.

Men samtidig har det blitt jobbet hardt og godt med klubben og i 2003 ble det på ny
opprykk for Vard. Laget scoret mål i bøtter og spann denne sesongen, og satte ny
klubb-rekord da Vidar ble slått 14-1 på Stadion.

Dermed er situasjonen foran 2004-sesongen at byen har to lag i nest-øverste divisjon
og det er igjen klart for by-derby — og kamp om å være ”best i by’n”.

Status 2004

En rask oppsummering av Haugesunds idrettsliv 150 år vil se slik ut:
1854: Ingen organisert idrett.
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Dette flyfotoet viser byens idrettssenter ved Skeisvannet. Her har byens tre fotballklubber bygget sine klubbhus, og både
Vard og Djerv 1919 har i tillegg gjennom stor dugnadsinnsats ført opp hver sin treningshall. Det samme har Haugesund
Turnforening som bygget sin nye hall på nordsiden av Haraldshallen. Siden har det også kommet en skateboardhall nord
for turnhallen igjen. Helt til høyre på bildet ser vi Haraldsvangbanen, en treningsbane som dessverre aldri har holdt mål.
Og mellom Vardhallen og Djervhallen ligger Gymnasbanene på rad og rekke. Amfien ved Haraldshallen blir islagt om vin-
teren og gir tilbud til byens ivrige skøyteentusiaster.

 



Kilder:

Denne beretningen om haugesundsidretten er skrevet på bakgrunn av mange muntlige
samtaler og skriftlige kilder fra flere av byens idrettslag, samt basert på forfatterens
egne kunnskaper om idretten i Haugesund.

I tillegg har forfatteren støttet seg til jubileumsbøkene til Djerv 1919, Haugar,
Haugesund Turnforening, Haugesund Idrettslag, Vard, Plogen, FKHs nettside,
Haugesund Stadion 50 år, Norsk idrettshistorie, Norges Fotballforbunds årbok,
Haugesund 1896-1913.

Stor takk til alle som har hjulpet til med å skaffe illustrasjonsbilder. En særlig takk til
Haugesunds Avis.

Takk også til Haugesund kommune v/idrettssjef Kjell Einar Bergsager.
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Haugaland Rugbyklubb (24)
Haugaland Seilflyklubb (60)
Haugaland Taekwondoklubb (23)
Haugaland Golfklubb (688)
Haugar (743)
Haugesund Badmintonklubb (8)
Haugesund Bokseklubb (20)
Haugesund Bordtennisklubb (21)
Haugesund Bowlingklubb (42)
Haugesund FK (683)
Haugesund Golfklubb (1.603)
Haugesund Idrettslag (543)
Haugesund Ju jutsuklubb (105)
Haugesund Kajakklubb (190)
Haugesund Kameratene FK (40)
Haugesund Kyokshinkai Karate Klubb (4)
Haugesund MC Klubb (33)
Haugesund og omegn Roklubb (35)
Haugesund Pistolklubb (255)
Haugesund Rideklubb (323)
Haugesund Seilforening (193)
Haugesund Skøyteklubb (28)
Haugesund Snowboard Klubb (39)
Haugesund Sportsdanseklubb (95)
Haugesund Sportsdykkere (50)
Haugesund Svømmeklubb (269)
Haugesund Tennisklubb (89)
Haugesund Turnforening, (1.830))
Haugesund Vektløfterklubb (11)
KFUM-Kameratene Haugesund (70)
NMK Haugaland (210)
Plogen Skliklubb (436)
Rival IL ((430)
Sentrum Karateklubb (41)
Skvetten roklubb (20)
Tre Måker Biljardklubb (12)
Vard Haugesund (1.111)
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