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Buøy-Postens redaksjon:
Rune Svindland (redaktør)

Forsidebilde: Ny giv i barnefotballen
Fotograf: Jonas Stensen, trener gutter 2013

Buøyposten trykkes i 4.500 eks.og 
distribueres av idrettslagets medlemmer til 
alle husstander i kommunedelen.

Ansvarlig utgiver: Buøy Idrettslag

Det nærmer seg jul, og vi håper 
dere får en velfortjent pause fra 
hverdagen nå i julehøytiden – og 
at dere koser dere med bilder og 
historier fra Buøy Idrettslag.

Buøy-Posten er tradisjonen tro, vår 
lille førjulsgave til dere!

I årets utgave av Buøy-Posten kan 
vi lese om ny giv i barnefotballen 
i Buøy Idrettslag. Odd Tore 
Gudmestad kan fortelle at det til 
sammen er rundt 50 barn som 
spiller fotball på Hompen en dag og 
to i uken. Turnen melder om fullt 
belegg på alle partiene, og sågar 
om venteliste på enkelte partier. Vi 
blir med på turnens juleoppvisning i 
gymsalen på Buøy Skole.

Sportslig leder Anders Berntsen 
forteller om «koronatrening» og 
en halvert a-lagssesong, som endte 
på øvre halvdel av tabellen. Han 
er svært begeistret for at laget har 
nådd finalen i årets Obos-cup, og 
nesten like begeistret for speaker 
Tor Ragnar «Skjerpen» Roaldsen 
sine utallige opptredener med
«Fly Me To The Moon». Finalen 
spilles i Randaberg Arena fredag 
10. desember, omtrent samtidig 
som Buøy-Posten går i trykken.

Vi krysser fingrene for at 
Buøyguttene henter hjem det 
gjeveste trofeet til pokalskapet 
hjemme på klubbhuset.

Asle Sletthaug tok med seg kamera 
på a-lagets siste kamp borte mot 
Figgjo, noe som gjør at vi alle får 
være med på vår evigunge keeper 
Bjarne Jonassen (50) sin kamp
nr. 360 for Øynå. Imponerende!

Vi setter, i denne utgaven 
av Buøy-Posten, søkelys på 
ungdomsavdelingen i 1980, og 
kan også presentere noen flotte 
bilder av unge Buøyspillere på 
70-tallet. Jeg håper dere finner 
bilder av mange kjente og kjære, 
gode venner og lagkamerater, 
forbilder, rollemodeller, ildsjeler 
og lagbyggere – og at dere i likhet 
med undertegnede trekker litt på 
smilebåndet når dere ser disse 
enestående bildene.

Hundvåg Idrettslag ble stiftet
17. oktober 1971, og feirer dette 
året sitt 50-års jubileum. Vi 
gratulerer våre gode naboer i nord, 
og ønsker masse lykke til med 
storslagen jubileumsfest til våren 
(når korona-viruset forhåpentligvis 
har gjort sin retrett)!

Vi vil også benytte anledningen 
til å takke våre trofaste sponsorer. 
Vi setter utrolig stor pris på deres 
støtte, som er av stor betydning 
for driften av idrettslaget. Til 
dere alle: Tusen takk for at dere 
støtter idretten på Buøy! Vi håper 
alle Buøyvenner og lesere gir litt 
tilbake, og at dere benytter dere 
av våre sponsorer sine varer og 
tjenester!

Med sportslig hilsen,
og ønsker om en god jul!

Rune Svindland

Kjære Buøyvenner
og øyaboere!
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Som tidligere år så har klubben 
3 avdelinger: Turn, Fotball og 
Basket. Det er viktig for oss at alle 
skal få delta med aktivitet i sitt 
nærmiljø uavhengig av ferdighet 
eller økonomi. Vi fortsetter med 
ordningen som gjør at det å spille 
fotball i barneavdelingen kun 
koster kr 150 årlig, som dekker den 
obligatoriske medlemskontingenten 
og treningsavgiften. Tror ingen andre 
klubber kan tilby tilsvarende.

Ønsker å takke for tålmodigheten 
som klubbens medlemmer har vist 
gjennom året. Vi har som klubb 
respektert smittevernreglene gjennom 
hele perioden for alle avdelingene. 
Det samme gjelder også for Bingo-
gjengen som ventet tålmodig før de 
omsider kunne arrangere Bingo på 
klubbhuset igjen.

Etter lang tids nedstengning som 
følge av pandemien, fikk bingoen 
på Buøy endelig starte opp igjen i 
september. I skrivende stund er det 
igjen knyttet en del usikkerhet til 
fremtidige arrangement, men vi tar 
sikte på å starte opp igjen onsdag
19. januar 2022, og ønsker gamle og 
nye spillere hjertelig velkommen! 
Hvis det er noen som har lyst å være 
med å hjelpe til med arrangementene, 
er det bare å kontakte styret eller 
bingokomiteen. Her har vi plass til 
alle som vil være med.

Vårt A-lag klarte dessverre ikke 
å kjempe om opprykk som var 
målsetningen. Halv sesong gir ikke 
mye rom for svingende prestasjoner 
og skader. Vi kommer sterkere igjen 
til neste sesong.

Styret ønsker å takke alle som har 
bidratt med frivillig arbeid i klubben 
året 2021, og håper dere fortsetter 
arbeidet i året og årene som kommer. 
Uten dere hadde vi ikke kunne tilby 
aktivitet i nærmiljøet.

Vi ønsker også å takke alle støtte-
spillere, publikum og sponsorer som 
bidrar med tjenester og midler til 
klubben – vi setter umåtelig pris på 
den støtten vi får fra dere!

Me e Buøy!

Kjetil Knutsen
Styret Buøy Idrettslag.

Buøy Idrettslag året 2021
Året 2021 – året hvor pandemien skulle forsvinne. Pandemien 
er fremdeles pågående og påvirker oss alle. Heldigvis har vi 
i deler av året kunne normalisere aktivitetene i gruppene og 
tilby aktivitet for våre medlemmer i klubben.

Jubilant Eirik André Wathne
med 100 A-kamper.
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Det er veldig gledelig at klubben 
har egne barnelag igjen, og Buøy IL 
ønsker å legge til rette for at et godt 
tilbud for barna. Klubben har kjøpt 
splitter nye draktsett, vi har to baner 
(3’er) som gjør at de minste har gode 
fasiliteter, god kapasitet for trening 
og kamp, samt at det er mange ivrige 
foreldre som bidrar. En klubb som 
Buøy IL er helt avhengige av at det er 
foreldre som stiller opp og bidrar til å 
lage fine rammer rundt lagene. En er 
og avhengig av at foreldre er med å 
rekruttere barn til lagene. 

Hva gjør egentlig
trenerne når vi spiller 
kamp, skal de bare 
stå der på siden og 
gjør ingenting?
Sitat J2014

Det er mange gode argumenter for 
at barna skal spille fotball i Buøy IL. 
Det er ingen dugnadsarbeid (utover å 
delta rundt laget for ditt barn), byens 
laveste medlemskontingent (?),
voksne som er opptatt av å bygge 
relasjoner og gode lagmiljø, fokus 
på at alle skal bli med på sitt nivå og 

nærhet til lokalmiljøet. Det er også en 
god arena for barn som skal begynne 
i samme klasse å bli litt kjent med 
hverandre, samt for barn som allerede 
går i samme klasse å treffes ukentlig 
i en annen setting enn det de møtes i 
på skolen.

Det er også en fin møteplass for 
foreldre å treffes mens barna er på 
trening. Det er verd å merke seg 
at fotballen på Buøy, i tillegg til 

korps, er det eneste tilbudet på øya 
hvor det (stort sett) kun er barn som 
går på Buøy skole. Det er derfor 
en kjempefin samlings-plass for 
lokalmiljøet. 

Lagene er små, gjerne bare 8-15 
spillere, og dette betyr at hvert barn 
blir sett og fulgt opp på en helt annen 
måte enn de ville gjort i en større 
gruppe, i et annet idrettslag.

Barnefotball
i Buøy idrettslag
Det er ny giv i barnefotballen i Buøy idrettslag, og det er nå 
etablert lag i både 2013, 2014, 2015 og 2016/17 årskullene! 
Til sammen er det rundt 50 barn som sparker fotball på 
Hompen en dag og to i uken. 

Tekst: Odd Tore Gudmestad
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STATUS FOR LAGENE 
SESONGEN 2021
Året startet med restriksjoner med 
tanke på Covid-19, men lagene har 
trent sammen gjennom hele perioden 
i sin kohort. Før sommeren begynte 
flere av lagene å spille kamper, og det 
var etter hvert stas å få trekke på seg 
nyinnkjøpte Buøy drakter i klassiske 
blått og hvitt.

Lagene kommer til å fortsette å trene 
gjennom vinteren og våren for å ruste 
seg best mulig for kommende sesong. 
De minste barna får treningstid inne i 
Buøy gymsal i den kaldeste tiden. 

JENTER/ GUTTER 2013
2013-kullet består av 6-8 gutter og 
7-8 jenter med trener Jonas Stensen, 
Mari Røsjorde og Kim Ole Hareide-
Skimten i spissen. Kullet har så langt 
hatt felles treninger, men har deltatt i 
serie med et guttelag og et jentelag. 

Det er blitt spilt mange gode kamper 
og laget har deltatt i Eat, move, 
sleep cup på Hundvåg. Fokuset har 
vært å ha det gøy på banen, finne 
spilleglede, men også å utvikle en 
forståelse for spillet og innlæring 
av grunnleggende ballkontroll og 
teknikk.

Både jentelaget og guttelaget har 
plass til flere spillere, og alle er 
velkomne å prøve uansett hvilket nivå 
en er på. 

LEGENDEKAMP!!
Trenerens spontane 
reaksjon etter seier 
mot Brodd
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Til neste sesong skal 2013-guttene slå 
seg sammen med guttene fra 2014-
kullet, og trener Jonas Stenssen og 
Lars Egge har stor tro på at dette kan 
bli en fin gjeng som kan få mange 
kjekke opplevelser sammen på banen. 

Håper vi kan spille 
mot noen større
neste gang.
Sitat jente 7år

For jentene i 2013 kullet er situa-
sjonen litt usikker. Laget har bestått 
av jenter fra klassen på Buøy skole, 
men også mange fra andre deler av 
Hundvåg.

På grunn av frafall og få spillere, er 
det usikkert om en klarer å stille lag 
kommende sesong. Det jobbes med at 
det skal bli et tilbud for 2013-jentene 
på Buøy også neste år. Her er det bare 
å melde sin interesse!

Da fikk Randaberg 
kjenne at det drikkes 
tran på Buøy og. Det 
var lange løp, harde 
taklinger, stjerne-
forsvar, vendinger og 
stilige triks som endte 
i scoringer der ballen 
ble sentra innom alle 
medspillere først.

Fra kamprapport
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JENTER/GUTTER 2014
2014-laget trenes av tidligere Buøy 
IL spiller og datter til mangeårig 
Buøy legende, Per Allan Hansen, 
sammen med undertegnede, Odd Tore 
Gudmestad.

Guttene trenes av Lars Egge i 
samarbeid med Christian Vike.

Laget består av 19 spillere,11 jenter 
og 8 gutter, hvor alle (unntatt en) går i 
samme samme klasse ved Buøy skole!

Noen kommer og går, og det er det 
rom for i Buøy IL. Laget har gjennom 
sesongen hatt felles treninger, noe som 
er med på å bygge gode relasjoner 
på tvers av kjønn, samt bidrar til at 
miljøet i gjengen styrkes.

Stående applaus til 
turbojentene fra Buøy 
som stilte med en 
kampvilje vi skal være 
stolte av! Det sprutet 
av spilleglede og 
innsats fra første til 
siste spark på ballen.

Kamprapport, 
Annabelle Hansen
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Jentene har deltatt med to lag i 
seriespill, har spilt i to turneringer, 
og gjennomført mange gode kamper, 
med masse glede og vinnervilje. 

Spillerne kaller seg for ulver når de  er 
på kamp, for de skal være som ulver 
etter å jage ballen og få tak i den fra 
motstanderne!

Det vises igjen, og laget har vist en 
forrykende innsats i alle kamper. 
Dersom 2013 jentene klarer å stille 
lag til neste sesong, vil jentene slås 
sammen til en felles gjeng på trening, 
men vil spille kamper i hver sin 
årsklasse. 

Guttene har også deltatt i seriespill 
og spilt i to turneringer. Guttene viser 
mye glede og vilje i kampene og på 
trening, og har vist en fin progresjon 
gjennom sesongen. 

Til neste sesong gleder de seg til å 
spille 5’er fotball med store mål og 
uten vegger. Da blir det trening på 
ballkontroll og pasninger!
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2015-LAGET
Buøy 2015 ble startet opp høsten 
2020 med treninger en dag i uken. 
Inneværende år har vært spesielt for 
i spillergruppen med skolestart, nye 
venner og gjerne forsøk på å finne sin 
fritidsaktivitet.

Mange spillere har prøvd ut tilbudet, 
og sommeren 2021 var det hele 11 
nye i spillergruppen. Det liker vi! 
Etter en treg start på året med korona-
restriksjoner fikk laget heldigvis 
kommet i gang med seriespill i høst.

Det har vært en fin overgang med å 
kun ha trening til også spille kamper.
I tillegg til dette har gruppen også 
vært med på flere turneringer.

Lagets mål er å lage en fin sosial 
ramme rundt laget og prøve å ha det 
gøy med og uten ball. Laget trenes 
for øvrig av Jonas Stensen og Phuong 
Pham.

2016/17 LAGET
2016/17 laget startet opp et tilbud 
høsten 2021 for de barna som går siste 
året i barnehagen. Gruppen har 16 
medlemmer, består av både gutter og 
jenter, og trenes av Lars Egge.

Fellesnevner for barna er å finne glede 
med bevegelse og forhåpentligvis 
vekke en interesse i å løpe etter ballen.

Barna koser seg på trening, leker mye 
med ball og har det veldig gøy. Dette 
laget er en gyllen anledning å delta 
på for å bli kjent med kommende 
klassevenner, så kom og bli med!

Det er en herlig gjeng, som også 
ønsker flere foreldre til å bidra på 
trenersiden.
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TANKER OM VIDERE 
UTVIKLING AV BARNE-
FOTBALLEN I BUØY IL
Barnefotballen i Buøy er helt 
avhengig av foresatte som har et 
engasjement og vilje til å drive 
lagene. Nå er arbeidet godt i gang, 
spesielt på bakgrunn av stor innsats 
av Jonas Stensen, i samarbeid med 
styret i klubben.

For fremtidige lag, er det viktig at 
foreldre ser sitt ansvar til å bidra 
med det de kan. Det er behov for 
både trenere, lagledere, oppmenn/
damer på alle lag og fremtidige lag. 

Buøy skole sine kull er ofte små, og 
vanligvis vil det på flere av lagene 
på et eller annet tidspunkt mangle 
spillere. Buøy IL ser det derfor som 
naturlig at et samarbeid med Øyane 
IL ønskes velkommen. I Øyane IL 
har de samme «utfordring» med 
små skolekull. Det er derfor dialog 
mellom de ulike trenerne i klubbene 
om å samarbeide for å kunne ha lag 
lengst mulig. Dette har tidligere blitt 
gjort med suksess, og kan være med 
å sikre at barna kan få spille sammen 
med sine venner lengst mulig.

Med hilsen Odd Tore Gudmestad 
– på vegne av trenerne i 
barnefotballen. 

En ny generasjon
Buøy-spillere på

vei til Grønnavigå
for et bad etter en godt

gjennomført kamp.
Fin tradisjon som

videreføres og gode
minner skapes. 

Deilig med en pust
i bakken etter kamp!
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I en og en halv sesong var dette
treningshverdagen for bredde-
fotballen i Norge. Så også oss i
Buøy. 

Hva vi faktisk trente mot var det 
ingen som visste. Blir det sesong? 
Halv sesong? Fase 2, fase 3. 
Treningskamper i fase 4? Fokuset 
lå på alt annet enn tabeller og neste 
motstander. Galgenhumoren satt løst 
på treningsfeltet, men skuffelsen 

ble allikevel umulig å skjule hver 
gang en mulig åpning ble utsatt eller 
forskjøvet. 

Først godt inn i sommeren 2021 
kom endelig beskjeden vi hadde 
ventet på. På en tid der alt annet i 
samfunnet i lang tid hadde vært oppe 
å kjøre i tilnærmet full kapasitet, var 
det endelig vår tur. Breddefotball, 
pandemiens farligste aktivitet, var 
tilbake på programmet. 

Det viktigste for oss i Buøy var å 
endelig få trene skikkelig igjen. Det 
er jo tross alt det vi gjør mest av. Gå 
i spill, kjempe, vinne og score mål. 
Leken og konkurranseaspektet ved 
treningene var tilbake. Vi gikk også 
umiddelbart i gang med å planlegge 
noen treningskamper, bare for å føle 
på kampsituasjonen igjen.

Festfotball var det kanskje ikke, og 
rusten satt godt på fotballstøvlene 
de første kampene. Men nerven, 
intensiteten og gleden kunne ingen ta 
fra oss – kjærkommen motivasjon for 
alle i klubben!

SESONGEN
Årets sesong så på papiret ut til å bli 
en kort en. Halv sesong som betyr 
kun ett oppgjør mot hvert av de andre 
lagene i ligaen. Kun 10 kamper jevnt 
og trutt ukentlig fra midten av august 
til slutten av oktober. Her kan man 
ikke tillate seg å tråkke på mange 
bananskall, om man skal henge med i 

Sesongen som ble halvert
A-laget 2021:

«Koronatrening». Har du lyst å sende et kaldt gufs nedover 
ryggen på en gjeng sultefôrede fotballspillere så er dette 
ordet du leter etter. Fotball uten spilling, øvelser uten kontakt. 
Keeperne gjør så godt de kan på sine øvelser på en del av 
banen, utespillerne springer parallelt og med god avstand og 
skyggebokser på en annen.

Tekst: Anders Berntsen. Foto fra sesongavslutningen mot Figgjo: Asle Sletthaug

Trofaste Buøysupportere. Randi og Ole 
Johan Olsen med barnebarn, sammen 
med Rune Gabrielsen.
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toppen. I tillegg hadde vi et andrelag 
to divisjoner ned, og som alltid var 
vi påmeldt i OBOS-cupen (gamle 
«Rogalandscupen»). 

Nytt for i år var at OBOS-cupen 
hadde endret format. Der vi tidligere 
har spilt rent utslag var det i år en 
utvidet variant med gruppespill i 
både runde 1 og 2. Disse var ment 
å være «oppvarming» mens man 
ventet på avklaring om seriespillet, 
men ettersom dette drøyde så havnet 
denne utvidete turneringsformen 
naturligvis rett inn på seriestarten 
vår, og logistikken ble straks en 
smule tøffere. Fra å kun trene på 
«koronavis» noen uker tidligere, 
skulle vi nå spille kamp tirsdag, 
torsdag og søndag. 

Vi vant komfortabelt de første 
kampene i Obos-cupen mot Madla 2
 

og Jarl, før vi gjorde jobben borte 
mot Hundvåg i en spennende 4-4-
kamp en varm søndag i august. 
Avansement foran ett tallrikt 
publikum. 

Seriestarten mot Havørn på Hompen 
var også av den hyggelige sorten.
Hele 8-0 viste måltavla ved 

kampslutt, og Roaldsen i speakerbua 
fikk sunget «Fly Me To The Moon» 
nesten til det kjedsommelige.

Vi fulgte opp den gode starten i 
serien med 2-1 borte mot Jarl i neste 
kamp. En slitekamp som levde helt 
inn, hvor Martin Håland avgjorde 
med en frisparkperle like før slutt.

A-laget samlet før sesongens siste kamp borte mot Figgjo..

Stilfull entre med fyr og flamme...
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Men det tette kampprogrammet 
hadde satt sine spor, og spillerstallen 
merket godt det plutselige hardkjøret. 
Skadesituasjonen tiltok, og selv om 
moralen var høy etter en frisk start 
i serie som cup, så skulle vi ikke 
lenger enn til tredje seriekamp før 
det omtalte bananskallet åpenbarte 
seg. Et godt forberedt Bogafjell vant 
2-0 på Hompen i en jevn kamp, der 

vi ikke fikk uttelling. Og enda mer 
skadeskutt noterte vi sesongens 
bunnivå borte mot et godt Ganddal 
uken etter. 6-1-tap i en kamp der det 
raknet totalt i andre omgang. I løpet 
av 14 dager gikk vi fra ubeseiret og 
i storform, til nesten å ha spilt oss ut 
av toppkampen. En tøff periode for 
laget! Støtteapparatet på sidelinjen 
var ikke nådige.

Men gutta skulle svare på tiltalen! 
Bare en uke senere ventet serieleder 
Forus og Gausel på hjemmebane, 
og en bedre anledning til å reise 
kjerringa var ikke mulig å få. Guttene 
brettet opp armene og leverte til 
terningkast 6, Buøy vant 5-2 og vi 
ble det eneste laget som vant mot 
Forus og Gausel i år. Et spillemessig 
høydepunkt.

Resten av sesongen i ligaen forløp 
noenlunde som forventet. Den 
absolutte toppstriden meldte vi oss 
dessverre ut av i runde 3 og 4, men 
vi leverte mange gode kamper og 
avsluttet sterkt med 4-0 borte mot 
Figgjo for 5-2-3 totalt i ligaen. Trygt 
plassert på øvre halvdel, men godt 
bak opprykkeren Forus og Gausel 
som klokket inn imponerende 8-1-1 
og 25 poeng fra 10 kamper.

Med kun en «ok» ligasituasjon 
var det derfor gledelig at vi fikk 
et bonuseventyr i Obos-cupen. 
Etter avansementet tidlig trakk 
vi Midtbygden borte i en slags 
1/8-finale. En rysare av de sjeldne, 
og bompengene ble betalt med glede 
når dommeren blåste av på 6-5 til 
Buøy i en tett kamp der lagene fulgte 
hverandre helt inn.

Kvartfinale neste. 

Buøyspillerne André Talge og Markus 
Svendsen Husebø i god drøs med 
tilreisende familie før kampen.

God blanding på benken...
Gutter i treningstøy sammen dress-
kledde lagkompiser. Ryktene sier at
det ble en fin avslutningsfest på 
klubbhuset etter kampen.
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Lørdag 23. oktober kunne vi ønske 
Etne velkommen til kvartfinalen 
i Obos-cupen på Hompen. Etne 
kjemper om opprykk i den andre 
5-divisjonspuljen og er etter alle 
solemerker ett godt lag, med en 
god og livlig tilreisende heiagjeng 
på tribunen. Dette ble en veldig 
severdig og spennende cupthriller 
for de fremmøtte, og måltavla viste 
2-2 da dommeren blåste av etter 90 
minutter. Vi gikk til ekstraomganger 
med en mann mindre på banen, etter 
et rødt kort en liten halvtime før slutt, 
og taktikken ble å mure igjen bak 
og satse på kontringer og dødballer. 
Ved uavgjort etter ekstraomganger 
ville kampen gått til straffespark, 
men 119 minutter og 57 sekunder 
ut i kampen setter vi 3-2 i «sudden 
death» og euforien er ett faktum. Vi 
er i semifinalen.

I semifinalen venter Lura fra 
divisjonen over. Kampen berammes 
til fredag 12. november, og vær-
gudene spiller sånn noenlunde på lag 
årstiden tatt i betraktning. 

Som i de tidligere rundene i Obos-
cupen skulle også dette vise seg å bli 
en tett og spennende affære. Det står 
1-1 til pause, men vi har tatt mer og 
mer over kampbildet og garderoben 

har en positiv atmosfære ved halv 
tid. Utover i 2 omgangen viser vi 
nok engang at vi er gode når vi er på 
vårt beste, og setter fortjent 2-1 for 
ledelse. Den varer helt inn, og vi er 
derfor i finalen av årets Obos-cup! En 
gledens aften som feires med pizza i 
garderoben og en spontan joggetur ned 
på Naustet for noen kalde i kjølvannet.

Finalen spilles i Randaberg Arena 
fredag 10. desember kl. 19.00, og 
motstander blir enten Varhaug eller 
Kopervik (gjenstående semifinale når 
dette skrives). Vi håper mange møter 
opp og heier oss frem, og takker 
hjertelig for en god og spennende 
sesong på Hompen, og på gjensyn til 
full sesong fra våren 2022!

Evigunge keeper Bjarne Jonassen (50) i 
sin kamp nummer 360 for Buøy.

Spillende trener Daniel Bertsen leder 
guttene under oppvarming før kampen.
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TURN
Foreldre og barn 3-4 år
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Gym - Lek - Turn 4-5 år

Endelig, i september ble det mulig å drive turnen 
aktivt igjen, og det var det mange som ble glade for. 
Alle barnepartiene har hatt fullt belegg, og på enkelte 
har vi hatt venteliste. Vi har to voksne partier, et 
damer stevneparti og et herre mosjonsparti, som
også har trent i høst.     
                                  

    

Torsdag 25. november var det klart for oppvisning
av barnepartiene. De små ungene koste seg på 
mattene, viste øvelser og til slutt kom nissen med 
godteposer.

Jenter 1. klasse og oppover viste stevneprogram
og to andre øvelser som de har øvd på. Flott levert 
jenter! Disse fikk også godtepose, og det ble loddet ut 
gavekort og fruktkurver på inngangsbilletten.

Til slutt fikk de voksne rundt turngruppen hver sin 
blomsterbukett for sin innsats i turngruppen.
                                   
Tusen takk til Buøybakeren og Meny som sponset 
oss.
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Stevneparti jenter
1. klasse og oppover
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I arbeidet med jubileumsboka, som 
pågikk over en femårs periode frem 
mot 2009, delte redaksjonen arbeidet 
seg imellom på flere måter – og på 
et helt overordnet nivå delte vi den 
hundreårige historien inn i tidsepoker. 

Vi samarbeidet selvsagt godt på tvers 
av våre hovedansvarsområder, men 
i dette tilfellet så vi dessverre ikke 
helheten før det var for sent.

I perioden etter 1980, er Buøy-Posten 
en skattkiste full av bilder av barn og 
unge, mens i tiden før er det svært 
begrenset med bildemateriell. De 
fleste bildene vi hadde tilgjengelige 
fra tiden før 1980 var av seniorlag, og 
dette gjenspeiles også i boka.

Vi hadde allikevel noen bilder 
liggende, og det var spesielt et bilde 
jeg husker at jeg så inderlig ville at 
skulle være med: Bildet av junior-
laget i Norway Cup i 1980. I stykket 
«Sommerens store eventyr» starter 
jeg til tross for dette med å referere 
fra Norway Cup 1981. Hva skjedde 
egentlig med bildet fra 1980? 

Mot slutten av prosjektet ble det 
dessverre, til stor frustrasjon for 
redaksjonen, tilnærmet umulig å flytte 
på ting for å gjøre plass til ny tekst 
og bilder. I boka sier vi at vi etter 
hvert fikk tilgang til så mange bilder 
at vi kunne laget flere bøker, selv om 
det er 5-6 blanke ark bakerst i boka. 
Noe så irriterende … hvorfor brukte 
vi ikke plassen til å «dytte» inn et 
addendum med bilder? 

Kort tid etter utgivelsen i 2009 ble 
jeg gjort oppmerksom på at vi hadde 
glemt «en hel generasjon» med barn 
og unge fotballspillere på Øynå, og 
til tross for gode anmeldelser og 
utallige hyggelige tilbakemeldinger 
om jubileumsboka, har dette ligget på 
samvittigheten i 12 år.

Nå er det på tide å gjøre bot!

Hoveddelen handler om ungdoms-
avdelingen i 1980. Her leser vi om 
både trenere og spillere sine mål-
setninger og utfordringer, og til tider 
sterke meninger. Både spillere og 
trenere intervjues, og det er tydelig at 

det er et stort behov for utbygging av
det nye idrettsanlegget på Hundvåg. 
Vi leser om 1-er og 2-er lag, knotter 
og lilleputter, første og andre års 
spillere, innsats- og scoringsstatuetter 
… noe som kanskje minner oss på at 
det snart er 42 år siden 1980!

På bildene ser vi kjente og kjære, 
gode venner og lagkamerater, for-
bilder, rollemodeller, ildsjeler og 
lagbyggere. Noen har dessverre gått 
bort, og vi sender varme tanker – og 
er takknemlige for deres bidrag til 
Buøy Idrettslag.

Tusen takk til alle som har bidratt 
med originalbilder og hjelp til å finne 
årstall, anledning og navn på alle 
spillerne på lagbildene. Det gjøres 
oppmerksom på at bildene er av 
varierende kvalitet og det er noe
usikkerhet knyttet til enkelte årstall. 

I 100-års jubileumsboken «Me e Buøy», falt på en måte bilder av 
barn og unge i ungdomsavdelingen mot slutten av 70-tallet og 
inngangen til 80-tallet mellom to stoler. For å være helt presis: 
De to «stolene» heter «Samfunnshuset - Et tidsbilde 1960-1980» 
og «Gylne tider fra 1980 til 2009». 

Ungdommen som
falt mellom to stoler Av Rune Svindland
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DEL 1: UNGDOMS-
AVDELINGEN I 1980
Visste du at Buøy-Posten kom ut tre 
ganger i 1980? Redaksjonen, som 
den gang bestod av Ståle Lunde, 
Rolf Sevheim, Svein Westlye og 
Rolf Østbø, viet stor spalteplass til 
fotballens ungdomsavdeling dette 
året – og Ole Imsland og Terje Gran 
kunne presentere fotballens ungdoms-
avdeling under overskriftene: 
«Idrett i et positivt og utfordrende 
ungdomsmiljø» (BP 1/1980) og «God 
aktivitet på gutte- og juniorlagene» 
(BP 2/1980).

I det følgende er innholdet mer eller 
mindre gjengitt i sin helhet. Det er 
kun gjort små justeringer/tilpasninger, 
samt endret litt på rekkefølgen på 
reportasjene fra de opprinnelige 
utgavene.

---

For den fotballinteresserte ungdom
på Buøy/Hundvåg, er ungdoms-

avdelingen i Buøy Idrettslag et ypperlig 
tilbud når det gjelder konkurranse 
så vel som trening. De får dyrke sin 
interesse for fotball på det nivå som 
passer den enkelte. Kameratskap i et 
hyggelig miljø står i forgrunnen. 

Fotballens ungdomsavdeling er et 
sted hvor alle skal føle seg hjemme 
og få en positiv fritid, hvor de moral-
ske verdier står høyt i et alkohol-
fritt miljø som blir ledet av voksne, 
ansvarsbevisste ledere. Disse lederne 
har en grundig utdanning og lang 
erfaring fra idretts- og organisasjons-
arbeid. Foreldre kan føle seg trygge 
nå de sender barna på trening i Buøy 
Idrettslag ungdomsavdelingens regi.

Ungdomsavdelingen er underlagt 
fotballavdelingen, men er bygget opp 
som en selvstendig avdeling både 
økonomisk og organisasjonsmessig
–  med et eget styre. Avdelingen 
aktiviserer alle fotballspillere mellom 
6 og 18 år, og stiller lag i alle klasser 

fra knotter til junior. Medlemstallet 
har de siste årene ligget på ca. 125 
medlemmer.

Staben i ungdomsavdelingen består 
av 17 voksne ledere, hvorav 6 sitter i 
styret og 11 har sitt virke som trenere 
på det sportslige plan. Syv av disse 
har gjennomgått fotballkretsens 
B-kurs, samt at en del har årelang 
erfaring som aktive spillere på Buøys 
A-lag.

Arbeidet i ungdomsavdelingen blir
lagt opp slik at ledere og ungdommen 
sammen gjør en innsats for avdelingen.
Gjennom trening og dugnadsarbeid 
for å skaffe midler til driften, skapes 
et godt miljø i avdelingen, noe som 
danner grunnlaget for all virksom-
het. Her skapes midler til den jevne 
driften og til tilstelninger, som styrker 
samholdet enda mer. Hos oss står 
ingen og ser på. Alle får delta på lik 
linje, på lagene på de forskjellige 
alderstrinnene. Her blir ingen presset 

Juniorlaget i Norway Cup 1980: Bak fra venstre: Ove Rasmussen (trener), Svein Myklebust, Arild Husebø, Anders Årsland, Kjell 
Hansen, Terje Bjørnsen, Frode Røisland, Alf Magne Nøkling, Steinar Kristensen og Sveinung Myhre. Foran fra venstre: Rune Madsen, 
Knut Erling Årstad, Asle Ingebrethsen, Sigve Stokkedal, Kjetil Fintland, Ove Husebø og Kjeld Madsen.
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av uvettige ledere. Her står miljøet 
og gleden i fokus. Forholdene legges 
til rette for lekbetont trening, der alle 
deltar ut fra sine naturlige forutset-
ninger.

Ungdomsavdelingen står rede til å ta 
seg av all fotballinteressert ungdom 
som vokser opp på Buøy/Hundvåg 
i årene som kommer. En vesentlig 
forutsetning for dette er imidlertid at 
de kommunale bevilgende myndigheter 
ser i øynene det skrikende behovet 
det er for flere treningsfelt på Buøy 
og Hundvåg.

JUNIORLAGENE 1980
Trenere og oppmenn:
Ove Rasmussen og Tjøl Haga

Ove Rasmussen: Har gått gradene 
i Buøys ungdomsavdeling. Han 
har vært trener i syv år, og i to av 
disse virket han også som formann. 
Ove prøvde seg så vidt i Hundvåg, 

men var snart tilbake der han hører 
hjemme. Alle kan som kjent ha en 
«glipp». Han har trent spillerne på 
årets juniorlag i tre år.

Tjøl Haga: «Tjølen» er kjent for de 
aller fleste etter sine utallige kamper 
på Buøys A-lag som sikker sideback. 
Han ble Buøygutt i voksen alder, 
da han kom fra Viking som senior-
spiller. Han har alltid vært kjent for å 
ta sin tørn i fotballavdelingen, og det 
var aldri et nei når det gjaldt arbeid 
i finanskomiteen eller med voksen-
treffene. Han har også vært trener og 
oppmann for A-laget, og nå gjør han 
altså jobben i ungdomsavdelingen. 
Tjøl kan stå som et eksempel for 
mange.

Kan du gi oss noen faktiske
opplysninger om laget, Ove?
Vi har i år ca. 23 spillere i stallen, 
som danner to lag i serien. Nå
sommerstid foregår treningen på 
Ulsnes, der vi trener to ganger i 

uken. I vinter trente vi tre ganger 
ukentlig på grus. Etter min mening 
er tre treningsøkter i vinterhalvåret, 
nødvendig for å få et godt grunnlag 
til en hard sesong. Treningsfremmøte 
var svært godt gjennom hel vinteren, 
og vi hadde også flere privatkamper. 
Dette hjalp også på interessen.

Hvordan har sesongen artet seg
så langt?
La meg først nevne 1-laget. Før 
seriestart deltok vi i en stor junior-
turnering på Stemmen. Der kom vi 
helt til finalen, hvor vi tapte knapt 1-2 
for Randaberg. Så det så ut som om 
laget var i rute. Selve seriestarten var 
så uheldig som mulig. Vi spilte første 
kampen mot Åkra på Karmøy, og 
pådro oss et helt unødvendig 3-4 tap. 
I grunnserien spilte vi åtte harde
seriekamper før ferien, mot lag fra 
bl.a. Karmøy og Haugesund. Vi slo 
gode lag som Sola og Havørn, og 
kom på tredje plass i puljen etter fire 
seire, to uavgjort og to tap.

Junior 1980: Bak fra venstre: Ove Rasmussen (trener), Lars Risvoll, Ove Svela, Morten Molven, Terje Bjørnsen, Kjell Hansen, Alf 
Magne Nøkling, Sveinung Myhre og Tjøl Haga (trener). Foran fra venstre: Arild Evertsen, Svein Myklebust, Knut Erling Årstad, Sigve 
Stokkedal, Rune Madsen og Asgaut Skeie.
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Vi hadde mye mer inne enn det vi fikk 
vist. Etter ferien har vi til nå spilt tre 
seriekamper og vunnet alle, med 11-1 
i målscore. Ellers er laget klar for 
semifinalen i Vidarcupen.

Hva er du fornøyd og mindre
fornøyd med på årets lag, Ove?
I positiv retning må først nevnes det 
gode miljøet i laget. Dette viste seg 
også i Norway Cup i Oslo, hvor vi 
hadde det alle tiders. Sportslig gikk 
det også bra.

En annen positiv ting er også at årets 
lag er svært jevnt besatt. Som vanlig 
i Buøy, hadde jeg nær sagt, mangler 
noe av den frekkheten og tøffheten 
som skal til for å vinne de jevne 
kampene. Dette er noe av det vi må 
jobbe mer med på sikt.

Hva med laget med tanke
på neste sesong?
Det ser svært positivt ut, da bare
fire av spillerne blir for gamle.

Hvordan har så 2-lagets sesong
artet seg så langt, Ove?
2-laget har gjort en god innsats i en 
knallhard pulje med bare 1-lag fra 
andre klubber, bl.a. Viking. De har 
spilt ni seriekamper, hvorav flere 
kamper er vunnet – og laget har
klart seg godt hele veien.

Kan du si litt om trenings-
forholdene?
Vi har hatt gode treningsforhold hele 
sesongen. Med Forsvarets velvilje, 
har vi trent på deres fine anlegg på 
Ulsnes i sommer. Ut fra de elendige 
treningsforholdene på Buøy, hadde
vi ikke klart å gi ungdommene en
utbytterik trening uten hjelp fra 
forsvaret.

Til slutt, Ove. Hva har du selv
igjen for å trene juniorlaget, og hva 
ønsker du for ungdomsavdelingen 
framover?
Jeg driver jo med dette ut fra min 
egen interesse for ungdomsarbeid og 
klubbpatriotisme. Det jeg har igjen, 
er glede og vennskap med ungdommen 
som vokser opp på «Øynå».

Trenerne får også god støtte gjennom 
styrets arbeid i ungdomsavdelingen. 
Mine ønsker for ungdomsavdelingen 
framover er først og fremst a vi må 
bevare det gode nivået vi har i styret 
og blant trenere, og videreutvikle 
dette. Jeg håper at flere A-lagsspillere 
vil gjøre som «Tjølen», Johannes og 
Magnor, og gjøre en jobb i ungdoms-
avdelingen etter den aktive karrieren 
er over. De bringer verdifulle
impulser inn i ungdomsarbeidet.

Gutter 1980: Bak fra venstre: Johannes Øverland (trener), Sveinung Myhre, Eyolf Lund, Trond Ullenes, Svein Egil Johnsen og Roar 
Fredriksen. Foran fra venstre: Frode Oldereide, Arild Broberg, Otto Waage, Leif Gunnar Jensen og Arild Engø.
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GUTTELAGET 1980
Trenere:
Johannes og Nils Øverland

Johannes Øverland: Vel kjent på 
«Øynå» etter 467 A-kamper for Buøy. 
Nå aktiv på Buøys «All Star Team» 
på tredje året. Tildelt banens «Snill 
gutt»-statuett flere ganger. Johannes 
er innehaver av B-treningskurs, og 
er også meget aktiv innen bedrifts-
håndball og -fotball.

Nils Øverland: Relativt ubeskrevet 
blad, men har i sin tid spilt gutte- og 
juniorkamper for Buøy. Har også 
vært med på «All Star Team» de siste 
årene.

Da vi besøkte guttelaget på en 
treningskveld på Ulsnes, var det kun 
seks spillere på trening – mens det 
vanligvis, ifølge Johannes, pleier å 
være ni spillere. Nettopp dette har 
vært og er det store problemet for 
ham. Han har kun elleve spillere til 
disposisjon, og av disse trener to med 
juniorlaget samtidig som keeper 

Asle Ingebrethsen også har trent med 
A-laget. Med dette utgangspunktet, 
har det vært vanskelig å legge opp 
noen form for organisert trening 
for guttene. Trenerne har imidlertid 
hatt god anledning til å ta seg av de 
få spillerne som har møtt frem på 
trening, og her har de da særlig lagt 
vekt på overlapping, skuddtrening, 
kjemping og headinger.

Hvordan er det så å jobbe
med disse guttene?
For Nils og meg har det vært veldig 
givende å komme med i trening av 
spillere i ungdomsavdelingen. I fjor 
trente vi lilleputtlagene og i år gutte-
laget, og så lenge man er interessert 
i fotball er dette en utmerket måte å 
fylle opp denne interessen på – samt 
at man også får et godt inntrykk av 
hva som kreves for å være trener i 
ungdomsavdelingen. Det er nesten 

like krevende som da jeg spilte aktivt. 
Dessuten er man jo med på å forme 
det miljøet som skal til for å kunne 
drive en avdeling, og miljøet og 
samarbeidet i ungdomsavdelingen er 
meget godt. Synd at ikke flere gutter 
følger opp dette tilbudet.

Hva med treningsforholdene?
Vi er i den heldige stilling at vi 
har anledning til å trene på Ulsnes 
sammen med juniorlaget, hvor for-
holdene er meget bra. En takk til dem 
som har gjort, og gjør dette mulig.

Hva med sesongen så langt?
Foreløpig må jeg si meg godt
fornøyd, etter det materiellet vi har 
til rådighet. Spillerne har ytt det de 
har vært gode for, og vi har spilt 
jevnt med de fleste lagene. Jeg har jo 
til sine tider vært nødt å låne et par 
spillere fra småguttelaget, for å få 
det til å gå. Så langt har vi fått seks 
poeng, men vi ser optimistisk på de 
gjenværende kampene – hvor vi skal 
møte lagene som ligger bak oss på 
tabellen. 

Buøy-Posten tok også en prat med en 
av spillerne, Arild Broberg, og spurte 
ham hvordan han hadde opplevd 
sesongen så langt.

Sesongen så langt har for så vidt gått 
bra, selv om vi ikke er helt fornøyd 
med kun seks poeng. Vi har veldig 
kjekke trenere, som har skapt en 
koselig atmosfære både på trening og 
kamper. Litt kjefting blir det jo av og 
til, men det er helst når man driver 
det litt for langt med tullingen. Det 
er egentlig litt synd at vi er så få på 
trening, men det går «alligavel».

SMÅGUTTELAGENE 1980
Spillere i alderen 12-14 år
Trenere:
Sverre Hagen og Alf Inge Jacobsen

Sverre Hagen: Har i løpet av de
siste 20 årene vært trener i ungdoms-
avdelingen ved flere anledninger. Han 
har selv vært aktiv gutte-, junior- og 
B-lagsspiller. 

Alf I. Jacobsen: Er en ekte Buøy-
gutt, og har gått gradene i de alders-
bestemte klassene. Han har spilt ca. 
40 A-kamper for Buøy.

Vi har besøkt småguttelaget på en 
treningskveld i Samfunnshuset, og 
snakket med spillere og trenere. God 
gang i salen, hvor 24-25 spillere var 
i aksjon – hvorav et par jenter. Vi 
pratet med et par av spillerne: Petter 
Wold og Bjørn Hansen.

Bjørn Hansen: Me har hard trening, 
med det e kjekt – og me har gode 
trenere. Me satse på å vinna serien i 
år, og me ska i hvert fall slå Hundvåg 
– for de e visstnok dårlige i år. Eg 
synes det e kjekkast å trena ude, men 
eg sko ønska me hadde bedre plass.

Petter Wold: Me har kjekke trening, 
sjøl om det e litt hardt. Me legge 
mest vekt på styrke og kondisjon 
om vinteren. Me har et fint miljø på 
småguttelaget i år, og me har fått 
mange nye spelerar – sånn at me ska 
gjør det godt i år.

Begge syntes det var greit å ha med 
jenter på trening.

Så over til trenerne…

Hvordan legges treningen opp?
Alf Inge: Det er et problem å få 
aktivisert og organisert trening for 
så mange på en gang. Vi har for liten 
plass og for liten tid til å ta oss av 
spillerne slik vi burde. Heldigvis er
de greie å ha med å gjøre, ellers 
hadde det ikke gått.
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Hva legger dere vekt på i treningen?
Sverre: Om vinteren er det styrke 
og kondisjon, forbedre teknikken, 
opprettholde et godt miljø, samt få 
guttene til å samarbeide og få det 
beste ut av hver enkelt.

Er det kjekt?
Vi liker oss godt begge to, selv om det 
av og til kan være stritt.

Hva med treningsforholdene?
Alf Inge: De kan beskrives med et 
ord: Kaotiske. Som alle andre, lider 
vi av mangel på tid og plass – og når 
20-25 spillere i 14-års alderen trener 
samtidig i salen med ball, sier det 
seg selv at utfoldelsesmulighetene 
er begrenset. Det er for «gale». Går 
det ikke an å få vekk den scenen som 
fyller halve salen?

Men først og fremst må vi få et nytt 
idrettsanlegg på Hundvåg. I stedet 
for bygging av kirker som står tomme 
mesteparten av året, bør det byg-

ges idrettsanlegg som syder av liv 
hver eneste dag året rundt. Folk på 
«Øynå» må ikke bare prate, men 
forsøke å få noe gjort.

Hva er målet for sesongen?
Sverre: I år har vi et godt spiller-
materiell, og håper at vi får et 
slag-kraftig lag. Målet er selvsagt å 
vinne serien.

LILLEPUTTLAGENE 1980
Spillere i alderen 10-12 år
Trenere:
Arne Sværen og Magne Gundersen

Arne Sværen: Begynte sin aktive 
karriere i Rennesøy! Typisk bonde-
fotball. Har siden gått over til mer 
avansert fotball på Buøys C-lag. 
Beryktet og kjent for sine harde 
taklinger og gode innkast.

Magne «Gomlen» Gundersen: 
Har gått alle grader i Buøy. Fryktet 
venstreving, og kjent for sine skudd i 
nettveggen. Nå aktiv på C-laget.
Begge har kurs.
 
Vi har tatt en prat med Magne og 
Arne på en utetrening på grusbanen 
bak Buøybanen. Der var de i aksjon 
sammen med 16-18 spillere.

Hvordan legges treningen opp?
Arne: Vi må jo legge opp treningen 
ut fra de forhold vi trener under. Vi 

Smågutter 1980: Bak fra venstre: Ingve Sletthaug, Svein Hebnes, Lars Kjetil Jørgensen, Sverre Hagen (trener), Bjørn Hansen, Rune 
Melkevig og Petter Wold. Foran fra venstre: Eilif Torkelsen, Ingve Knutsvik, Harald Sundalskleiv, Kjetil Gran, Runar Ullenes og 
Sigmund Langerud. Foran: Tone Brit Nystrøm.
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legger stor vekt på ballbehandling og 
plasseringsevne på banen, samtidig 
som vi prøver å gjøre spillerne mye 
tøffere enn de var som knottespillere i 
fjor. De fleste er første års lilleputter.

Magne: Vi legger også stor vekt på 
at guttene skal trives sammen, og har 
regelmessige sammenkomster etter 
trening – med pølser og brus. Det er 
ikke kun resultatene som teller, men 
like mye miljøet rundt.

Er det kjekt?
Vi holder begge på med dette her ut 
fra interesse, og har det vel like kjekt 
som guttene på trening.

Lønn for strevet?
Arne: Når vi vinner og når vi ser la-
get spiller god fotball, føler jeg at jeg 
har litt igjen for det. Det var «jysla» 
kjekt å slå Hundvåg i fjor. Vi deler 
skuffelser og gleder med guttene.
Magne: Du vet, «me kjenne oss sjøl 
igjen med guttane», og forstår godt 

deres reaksjon på seier og tap. Det er 
som å oppleve sin egen ungdomstid 
igjen.

Målet med sesongen?
Vi har kommet i en hard pulje, men 
vil legge vekt på systematisk og bedre 
fotball – og bli et bedre lag enn i fjor, 
samt vinne mest mulig.

Treningsforholdene?
Arne: Vi har samme problemet som 
alle andre; for liten plass og for liten 
tid. Vi må ha det nye idrettsanlegget 
nå. Det er et ansvar som hviler på 
kommunen og politikerne.

Magne: Anlegget burde stått ferdig 
for mange år siden. For å kunne ta 
imot all ungdommen som vokser opp 
her på ««Øynå»», er det absolutt en 
nødvendighet at vi får bedre trenings-
forhold.

Buøy-Posten har pratet med et par 
av spillerne: Svenn-Ove Pedersen 

(keeper) og Frode Ullenes (midt-
stopper som fikk innsatspokalen i 
fjor). Begge syntes alt var greit, og at 
trenerne var kjekke å være sammen 
med. Frode syntes det var kjekkere å 
trene ute, da det er større plass.

Målet for sesongen?
Svenn-Ove: Eg ska i hvert fall sleppa 
inn minst mulig mål.
Frode: Klart me ska prøva å vinna 
serien.

Lilleputter 1980: Bak fra venstre: John Magne Gundersen (trener), Arild Løge, Jan Ove Olavesen, Harald Nordbø og Arne Sværen 
(trener). I midten fra venstre: Gisle Tangen, Simen Wiull, Svenn-Ove Pedersen, Øyvind Øverland og Kjetil Ingebrethsen. Foran fra 
venstre: Petter Sværen, Torbjørn Randa, Kurt Johnny Skibenes, Jens Ove Engø, Arve Nesvik og Svein Freddy Johnsen.
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KNOTTELAGENE 1980
Inndelt i to partier:
6-8 år og 8-10 år
Trenere:
Magnor Jensen, Kristen «Kissa» 
Kristensen og Frank Wiull

Buøy-Posten har besøkt knottelagene 
på en treningskveld i Samfunnshuset, 
der treningen foregikk med liv og 
lyst. Vi har tatt en prat med trenerne 
og et par av spillerne. 

Først litt om trenerne

Magnor Jensen: 292 A-kaper for 
Buøy, de fleste som keeper, og før 
det 151 kamper for Vidar. Har vært 
knotte-trener fra starten i Buøy. Nå 
aktiv Old-boys spiller.

Kristen «Kissa» Kristensen: 54 år, 
fortsatt like ungdommelig og aktiv på 
Old-boys laget. Har 170 A-kamper 
for Vidar.

Frank Wiull:
Solid trenerutdannelse; om vinteren 
ungdomsleder i Viking Ishockeyklubb 
og om sommeren knottetrener i Buøy. 
Mangeårig goalgetter i både Viking 
og Siddis Ishockey.

Hvor mange spillere har dere i år?
Kissa: Ca. 40 stk., hvorav 6 jenter.

Hvor gamle må barna være
for å starte opp?
Vi mener at spillerne må være i
skolepliktig alder, rent praktisk pga.
vansker med av- og påkledning. 
Skulle ønske at foreldrene ville 
engasjere seg mer, og av og til følge 
barna på trening.

Det er en opplevelse å disse småtassene 
i aktivitet på en trening, noe alle 
foreldre burde oppleve. Disse minste 
krever konstant oppmerksomhet, og 
vi må alltid ha en mann i garderoben 
for å følge med. Dette kunne jo 
foreldrene være behjelpelige med.

Hvordan legges treningen opp for 
disse, og hva legges det mest vekt på?
Det viktigste for oss er å lære dem 
det mest elementære i fotball når det 
gjelder teknikk, som f.eks. vrist- og 
innsidespark, demping, osv. Ellers
er det vår viktigste oppgave å skape
forståelse for spillet, få frem spiller-
glede, samt lære spillerne å samarbeide.

Målet for sesongen?
Opparbeide et godt miljø, samt spille 
en lekbetont form for fotball. At vi 
skal vinne en av puljene har vi ikke 
tro på, men vi skal iallfall forsøke.

Er det kjekt å være knottetrener?
Kissa: Klart det er kjekt! Du må være 
en gutt blant gutter. Det nytter ikke å 
være autoritær. Du må ha det kjekt på 
guttenes premisser. Jeg gleder meg til 
å gå på trening.

Magnor: Enig med Kissa, men det 
kan bli tungt av og til pga. vansker 
med treningsforhold – spesielt om 

Knotter 1980: Bak f.v.: Njål Svela, Kenneth Woodcock, Leif Erik Olavesen, Rune Rasmussen, Mangor Jensen, Lise Øverland, Bjørn 
Nevdal, Tore Øverland, Kristen «Kissa» Kristensen, Gunnar Jensen og Odd Helge Stormoen. I midten f.v.: Kjell Arild Wathne, Aadne 
Meling, Gisle Wiull, Trond Hansen, Rune Svindland, Kjetil Monsvik, Nicholas Hegreberg, Ståle Hagen, Rolf Sverre Østerbø og 
Kjetil Melbye. Foran f.v.: Gunnar Gundersen, Odd Magne Lerang, Asle Sletthaug, Norvall Gjellestad, John Helge Askeland, Johnny 
Kristensen, Ronni Hansen, Joar Larsen, Martin Johannesen og Sigve Prestnes. Helt forrest: Svennung Vidvei og Trond Vidvei.
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sommeren. Det er stritt med så mange 
i et så lite lokale. Med den vitalitet de 
legger for dagen, blir det av og til litt 
mye skriking.

Hva med treningsforholdene?
Vi ønsker oss selvfølgelig mer plass 
og bedre tid. Vi klarer oss så vidt 
i dag, men noe må gjøres i den 
nærmeste fremtid for å bedre disse 
forholdene.

Kissa: Når vi ser på utbyggingen som 
skjer på Buøy/Hundvåg i dag, er det 
ganske klart at det nye idrettsanlegget 
må komme omgående. Vi må legge 
større press på kommunen. Her har 
både Hovedstyret i Buøy og Hundvåg 
forsømt seg. Bydelsutvalget burde 
også engasjert seg sterkere for dette. 
Jeg har på følelsen at folk her borte 
slo seg til ro da de fikk Samfunnshuset.

Magnor: Idrettslagene på Buøy og 
Hundvåg bør samarbeide for å få 
fortgang på byggingen av idretts-
anlegget på Hundvåg. Her må alle 
krefter settes samlet inn, dersom vi 
skal klare å påvirke kommunen.

Kissa: Det er helt opplagt at Buøy og 
Hundvåg blir forsømt når vi ser på 
andre bydeler.

Til slutt snakket Buøy-Posten med 
et par av spillerne: Lise Øverland og 
Odd Helge Stormoen.

Odd Helge: Me konne godt trent mer 
enn to ganger i ugå.
Lise: Det e guttane så e best.

E trenerane greie?
Odd Helge: An Magnor kjefte litt for 
møje av og te, men ellers e de greie.
Lise: De e greie meste alltid.

Ska dåkker vinna serien i år,
og slå Hundvåg?
Begge: Me ska prøva å gjør det godt.

Odd Helge: Me ska slå Hundvåg ner 
i styvlane.

Lise: Eg tror ikkje me vinne så møje 
øve de.

1980: «FASITEN»
I Buøy-Posten nr. 3, desember 1980 
oppsummeres sesongen som følger:

RAPPORT FRA
UNGDOMSAVDELINGEN
Sesongen 1980 har vi deltatt med åtte 
lag i kretsserien, og vi er vel stort 
sett fornøyde med innsatsen der, selv 
om vi gjerne hadde sett en puljeseier 
til Buøy. Vi har i år deltatt med to 
lag i smågutteserien, hvor vi i fjor 
ikke klarte å stille lag. Lagene har 
også deltatt i de fleste turneringene 
i distriktet, og her har vi gjort det 
meget bra.

I vår egen lilleputt-turnering vant 
Randaberg for 3. året på rad, og 
dermed pokalen til odel og eie – en 
pokal som ble satt opp av Per og 
Tordis Nystrøm.

Lørdag 13. september var vi invitert 
til Forsands åpning av deres nye 
idrettsanlegg, hvor vi deltok med 
tre lag. Fredag 10. oktober avholdt 
vi den årlige avslutningsfesten i 
Samfunnshuset, hvor vi var ca. 200 
stk. med stort og smått til en riktig 
hyggestund med utdeling av statuetter 
og diplomer.

Juniorlaget har i år deltatt i Norway 
Cup, og var fornøyd med sin innsats.

I Vidarcupen kom juniorene til semi-
finalen, men i serien klarte laget ikke 
å komme til sluttspillet i hovedpuljen 
– men vant sin pulje. Både trenerne, 
Ove Rasmussen og Tjøl Haga, og 
spillerne er stort sett fornøyde med 
innsatsen for sesongen, selv om det 
helt store uteble.

Guttelaget, med Johannes og Nils 
Øverland som trenere, har vært plaget 
av mangel på spillere, men klarte en 
5. plass i serien med de guttene som 
var med. 

I Broddturneringen kom laget til 
semifinalen, hvor de tapte 0-1 mot 
Viking 1. Innsatspokalen på gutte-
laget gikk til Arild Broberg.

Småguttelagene har hatt en bra
sesong, iallfall for 1. lagets sin del, 
med seier i Pols lynturnering, semi-
finale i Vidarcupen og 5. plass i
serien.

For 2. lagets vedkommende ble det 
nest siste plass i serien med fire 
poeng, men med et stå på humør som 
har vært ganske imponerende – tatt i 
betraktning kun to seire og ni tap. 
Trenere har vært Alf I. Jacobsen og 
Sverre Hagen.

Innsatsstatuetter for 1. laget ble utdelt 
til Lars Kjetil Jørgensen og Harald 
Sundalskleiv, mens Jarle Christensen 
hentet statuetten hjem på 2. laget. 
Scoringsstatuetten ble tildelt Kim 
Ottesen på 1. laget.

Lilleputtlaget, under ledelse av Arne 
Sværen og John M. Gundersen, fikk 
vel ikke helt den plasseringen laget 
hadde ventet, med 10. plass i serien. 
Alle guttene var første års lilleputter,
slik at neste sesong har vi grunn til 
å håpe på puljeseier. Svenn-Ove 
Pedersen og Petter Sværen fikk utdelt 
henholdsvis innsats- og scorings-
statuett på lilleputtlaget.

Knottelagene, med Magnor Jensen 
og Kristen «Kissa» Kristensen som 
trenere, klarte å komme til semifina-
len i Vaulenturneringen med 1. laget. 

I serien ble det noe blandet kost. 
Laget startet meget bra, men avsluttet 
litt dårlig – og endte omtrent midt på 
tabellen. For 2. lagets vedkommende, 
hvor de fleste var første års knotter, 
ble det resultatmessig heller dårlig – 
men spillerne koste seg likevel.
På knottelaget var det Rolf Sverre 
Østerbø (scoring) og Jonny Kristensen 
(innsats) som hentet hjem de gjeve 
statuettene.
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DEL 2:
UTVALGTE LAGBILDER
FRA 70-TALLET

Som nevnt innledningsvis, var det 
mange lagbilder av barn og unge 
som dessverre ikke fikk sin fortjente 

oppmerksomhet i 100-årsjubileums-
boka – men som vi nå endelig kan 
dele med våre lesere. Vi skrur altså 

Gutter 1976 (I): Bak fra venstre: Helge Mørk, Marcus Marcussen, Rune Nordbø, Rune Hatlestad, Bernt Magne Bellesen, John Rune 
Hellevik, Frode Rød og Brynjulf Kristensen. Foran fra venstre: Jan Einar Rønne, Arild Sivertsen, Nils Olav Opsanger, Kjell Arne Selle, 
Hans Olav Lier, Oddbjørn Husebø, Albert Lunde og Trygve Bergsagel.

Smågutter, Norsjøcup på Orre 1975:
Bak f.v.: Helge Sunde, Oddbjørn Husebø, Marcus Marcussen, Jørn Andersen, Einar Berggraf, Per Sigve «Pesaen» Haugen og Ole 
Johan Olsen (trener). Foran f.v.: Ove Husebø, Kjell Hansen, Rune Madsen, Arnstein Hillstad og Svein Myklebust.
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Smågutter 1976: Bak fra venstre: Helge Broberg, Rune Gabrielsen, Morten Molven, Arvid Evertsen, Svein Myklebust, Håkon Sivertsen, 
Svein Ove Sunde, Lars Risvoll og Rune Thorsen (trener). Foran fra venstre: John Ivar Monsen, Knut Erling Årstad, Terje Bjørnsen, 
Frode Røisland, Espen Opsanger, Tom Rune Alvær og Steinar Kristensen.

tiden enda litt mer tilbake, og
presenterer ungdommen fra midten 
av 70-tallet på fem sjeldne lagbilder. 

Legg forresten merke til draktene – 
røde, oransje og marineblå. 

Gutter 1976 (II): Bak fra venstre: Jørn Andersen, Rune Røisland, Reidar Haug, Oddbjørn Husebø, Alf Magne Nystrøm, Frank 
Pedersen og Frode Rød. Foran fra venstre: Leif Ådne Nygård, Brynjulf Kristensen, Nils Olav Opsanger, Trygve Bergsagel, Morten L. 
Stople og Helge Sunde.
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Junior 1975: Bak fra venstre: Anders Årsland, Jostein Larsen, Terje Grande, Frode Andersen, Helge Larsen, Tom Thomassen og Ove 
Rasmussen (trener). Foran fra venstre: Arild Andersen, Helge Berge, Sigve Vatsvåg, Geir Støle og Jan Magne Pedersen.
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Årets julepresang!

I 2009 feiret Buøy Idrettslag
sitt 100-årsjubileum, og i den
anledning ble boka “Me é Buøy” utgitt på eget forlag.

Etter fem års arbeid presenterte redaktørene Arne 
Almås, Rolf Østbø og Rune Svindland ei flott bok, som 
i tillegg til idrettslagets historie, også gir en fyldig 
dekning av vår lokalhistorie så vel som spennende 
innslag fra historien forøvrig.

Boka bør være obligatorisk for alle som har eller har 
hatt tilhørighet til Buøy eller Buøy Idrettslag, så vel 
som for alle som bor eller har bodd på by-øyene.

Boka er på 300 sider og koster kr 400,- pr eks., men
i desember selges boka i et begrenset opplag til ned-
satt pris kun kr. 300,-! 

Fikk du ikke kjøpt boka i fjor høst?
Du har ennå sjansen. Ta kontakt med enten
• Bente Hellevik Lund, mobil 976 75 969,
• Kjell G. Lund, mobil: 938 42 933
eller
• Rune Svindland, mobil: 911 13 401
 e-post: rune.svindland@lyse.net

Kun
20
bøker
igjen!

Førjulstilbud:

Kun i desember

300,-

«Løp og kjøp!»

Anmeldelser fra lokalavisene:
  
”Overdådig klubbhistorie…”
”… et praktverk av en jubileumsbok.”
”… et familiealbum for en hel bydel.”
”For alle Buøypatrioter må det være en gave å få et 
slikt verk…”  Sven Egil Omdal, Stavanger Aftenblad
 
 

”… 300 sider fullspekket med lokalhistorie.”
”… hører hjemme i bokhyllene til alle som har eller 
har hatt noe med idrettslaget å gjøre.”
”… en bok for alle på Buøy og byøyene…”
  Karoline Reilstad, Rogalands Avis

På oppfordring har vi fått trykket opp omslaget 
til jubileumsboken som særtrykk. For de av dere 
som vil ha dette kan det kjøpes hos:

Kjell G. Lund,
mob.: 938 42 933

eller John Arild Øvrehus,
mob.: 992 66 998

PRIS

KR. 100,-

Særtrykk av Buøybilde
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Følg oss også gjerne på facebook – @hundvågsenteret

Ta juleturen innom!
Bruk butikkene i ditt nærmiljø!

Velkommen til en
hyggelig julehandel!Julaften:

kl. 9-13
Nyttårsaften:

kl. 9-15

ÅPENT:
Man-fre: kl. 09-19

Lør: kl. 09-17
MATÅPENT:

Man-fre: kl. 07-22
Lør: kl. 08-20

Søndags-
åpent
19. des.
14-18

Gode kjøp til
hyggelige anledninger!

Man-Fre og Lør 9-17. Tors. 9-19

Velkommen inn til en hyggelig handel!Tlf. 90263020
@hundvagblomster

Hundvåg jern og farge a/S
Hundvågsenteret i Hundvågkrossen
Telefon: 51 86 30 00. www.jernia.no

Følg oss også på @JerniaHundvaag

(tidligere Match Hundvåg)

TLF: 51 89 22 40

Hundvåg
fashion



LYST PÅ NOE GODT?

VELKOMMEN TIL
CIRCLE K

HAUGESUNDSGATEN

CIRKLE K HAUGESUNDSGATEN
Haugesundsgaten 3
4014 Stavanger
Tel. 51 89 30 25

ALLTID REN OG
SKINNENDE BIL


