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Buøy idrettslag
ønsker alle sine lesere

en riktig god jul!
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Mobil: 905 88 424

E-post:
kontakt@flittigehenderinterior.no

Juleåpent:
Mandag, tirsdag,

onsdag & fredag 10.00-18.00
Torsdag 10.00-19.00
Lørdag 10.00-17.00
Søndag 14.00-18.00
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Buøy-Postens redaksjon:
Rune Svindland (redaktør)
Forsidebilde: Stolte Buøyjenter og Buøygutter i 
flunkende nye Buøyjakker omkranser Buøyflagget.
Fotograf: Odd Tore Gudmestad

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!

Fjorårets utgave av Buøy-Posten 
gikk i trykken omtrent samtidig som 
Buøy spilte finalen i OBOS Cup. Vi 
var alle svært begeistret for at laget 
nådde helt til finalen, samtidig som 
vi var spente på om Buøy kunne 
gå helt til topps. Bare så det er sagt 
(og for historiebøkene): Vi vant! 
Koronarestriksjoner gjorde at finalen 
måtte spilles for tomme tribuner, men 
i Stavanger Aftenblad kunne vi lese 
om ville jubelscener og avgjørelse 
av en dramatisk finale i siste sekund 
– på overtid av andre ekstraomgang: 
«Trøyene ble dratt av. Keeperen la på 
sprang over hele banen. Innbyttere og 
støtteapparat strømmet til. Plutselig 
sto hele laget og hoppet i ring, mens 
jubelbrølene runget.» 

I årets utgave av Buøy-Posten forteller 
trenerteamet mer om dramaet mot 
Kopervik i Randaberg Arena, samtidig 
som de gir oss en oppsummering av 
2022-sesongen. Vi ser tydelig at vi har 
lagt bak oss pandemien, og at Buøy 
Idrettslag er i medvind. Det er fulle 
partier med ventelister for både basket 
og turn, og flere lag i barnefotballen. 

Vår utsendte reporter Sindre Hellevik 
har vært på besøk hos evigunge Johan 
I. Østbø, og inviterer dere med på 
hans utrolig flotte reise i idrettslaget. 

Redaksjonen tar av seg hatten 
og bøyer seg i ærbødighet i 
takk for bidraget Johan i en 
mannsalder har gitt Buøy 
Idrettslag.

Styreleder Kjetil Knutsen 
setter søkelys på garderobe-
forholdene i tilknytning til 
idrettsanlegget. Helt siden 
Samfunnshuset ble revet, har 
idrettslaget kjempet for å få 
politikerne med på å finne en 
løsning – og nå ser vi endelig 
håp!

I Stavanger Aftenblad
23. november 2022 kunne vi 
lese at «det settes av en pott på
15 millioner hvor idrettslag kan 
søke om midler til å oppgradere 
egne anlegg» i det nye forslaget til 
handlings- og økonomiplan. Selv om 
forslaget ikke er endelig vedtatt av 
kommunestyret når Buøy-Posten går 
i trykken, noterer vi oss med glede 
og optimisme at politikerne Myrhol 
(Folkets Parti), Jacobsen (Ap) og 
Kvadsheim (Sp) eksemplifiserer 
formålet ved at det kan være opp-
pussing av garderober på Buøy.

For oss som er oppvokst på Øynå, 
var St. Hans feiring i mange år 
ensbetydende med idrettslagets store 
feiring på Hompen eller i Grønnavigå. 
Det var derfor spesielt kjekt å se at 
denne tradisjonen ble tatt opp igjen 
i år, og som dere kan lese senere var 
det flere hundre som deltok på en 
«uforglemmelig» feiring. 

Vi vil 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!

Til slutt vil vi overrekke en varm 
julehilsen fra Bingokomiteen, 
som takker for all støtte og kjekke 
bingokvelder i året som har gått. De 
minner om at oppstart på nyåret er 
onsdag 11. januar, og da selvsagt på 
klubbhuset som vanlig.

Med sportslig hilsen,
og ønsker om en god jul!
Rune Svindland

Kjære Buøyvenner og øyaboere!

St. Hans-feiring i Grønnavigå sett fra sjøsiden 
(redaksjonen var på båttur for anledningen). 
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A-laget endte på en solid 3 plass 
i 5. divisjon. Det er gledelig at vi 
registrerer at interessen rundt A-laget 
er større enn på flere år. Daniel og 
Anders har ledet laget på en utmerket 
måte gjennom sesongen, og til tider 
har laget levert fotball høyt nivå. 

Hadde troppen vært stabil gjennom 
hele sesongen, hadde vi nok vært 
enda nærmere toppen. Vi registrerer 
også at flere tar turen opp på Hompen 
og ser på kampene. Dette er veldig 
kjekt – Fotball er best på Hompen!

Buøy Idrettslag heier på støtte til 
idrett og aktivitet for barn, men 
det å drive en klubb på dugnad er 
utfordrende i dagens samfunn. De 
aller fleste av våre naboklubber har 
lønnet ansatte som bruker sin fulle 
tid på å drive sine respektive klubber 
som en bedrift. Disse klubbene har 
selvsagt også mer tid til å drive med 
påvirkning av politikere som bevilger 
penger til formål innen idretten, 
samtidig som de også har ressurser
til å jobbe mer aktivt mot sponsorer 
osv. 

Flere har kanskje lagt merke til 
at garderobeforholdene ved Buøy 
Idrettsanlegg ikke er spesielt bra. 

Da samfunnshuset ble revet, ble 
også de kommunale garderobene 
tilhørende idrettsanlegget revet. Det 
ble bestemt av politikerne at den 
nye skolens gymsal ikke skulle ha 
kommunale garderobefasiliteter for 
idrettsanlegget. Det var imidlertid 
en politisk enighet om at det skulle 
på plass en kommunal løsning for 
garderober ved idrettsanlegget.

Buøy IL – Året 2022
Vi ser mye positivt i idrettslaget i året 2022. Vi har fulle partier 
med ventelister for basket og turn, og økende antall lag i barne-
fotballen. Aktivitetsnivået har normalisert seg etter pandemien 
og vi har igjen kunne gjennomføre bingokvelder på klubbhuset.  
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Dette ble også satt på en prioritert 
liste i kommunen. 

Gymsalen på skolen ble åpnet i 
2015, men fremdeles er det ikke 
kommunale garderober ved idretts-
anlegget. Det har vært skissert flere 
løsninger, men den mest aktuelle 
har vært at kommunen overtar 
garderobene i Buøy Idrettslags 
klubbhus, og moderniserer og
utvider disse.

I påvente av dette har idrettslaget 
prøvd å få politisk gjennomslag 
for at dette skal bli prioritert. 
Nærmeste kommunale garderobe 
er i Hundvåghallen, ca. 2 km fra 
idrettsanlegget. Dette er garderobene 
som lag med tildelt trening og 
kamptid på Hompen må benytte. 

I påvente av kommunen, har også 
idrettslagets garderober blitt svært 
nedslitt, da vi kun har satt av penger 
til prekært vedlikehold i den tro at 
kommunen vil overta denne delen av 
klubbhuset som tidligere skissert.

Vi har den siste tiden fått litt 
oppmerksomhet av styringspartiene 
i Stavanger, og håper at politikerne 
finner en løsning som enten inne-
bærer at idrettslaget får midler til 
å oppgradere garderobene, eller at 
kommunen overtar slik at det blir en 
ordning på kommunale garderober. 

I 2022 feirer vi frivillighetens år. Vi 
feirer alle de som bruker av sin tid 
frivillig til en organisasjon eller lag. 
Da feirer vi i aller høyeste grad Buøy 
Idrettslag, som er tuftet på frivillig 

arbeid. Takk for all innsats til alle 
frivillige i Buøy Idrettslag. Jeg er 
stolt av å representere Buøy IL og
hva vi står for som idrettslag:
«Me e Buøy»!

Buøy IL ønsker å takke sponsorer, 
foreldre, trenere, lagledere og fri-
villige og tilskuere for bidraget i løpet 
av året. En spesiell takk går til Bingo-
komitéen, som i en årrekke har bidratt 
med inntekter til klubben. Bingoen er 
veldig populær og er også en sosial 
arena for mange.

Vil også gi en ekstra takk til alle med 
ærestegn i klubben for bidragene i 
løpet av alle år. 

Jeg har tidligere nevnt at klubben er 
basert på 100% frivillig arbeid. Vi 
har behov for flere som kan hjelpe til 
med forskjellige oppgaver. Vi trenger 
noen som kan ivareta og organisere 
vedlikehold på idrettslagets bygg og 
anlegg, og har også behov for noen 
som kan bruke litt tid på markeds-
arbeid og sponsorer.

I tillegg trenger vi også noen som 
kan være arrangementsansvarlig 
og bidra til å skape en ramme på 
våre arrangementer. Ta gjerne 
kontakt dersom du ønsker å bidra i 
idrettslaget (post@buoy.no)!

På vegne av styret i Buøy Idrettslag 
ønsker jeg alle lesere, medlemmer, 
foreldre og sponsorer en riktig god 
jul!

Med sportslig hilsen
Kjetil Knutsen
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Vi visste at motstander ble enten 
Varhaug eller Kopervik – to av 
regionens beste 4. divisjonslag,
og at finalen skulle spilles fredag
10. desember i Randaberg Arena.

Vi brukte også litt spalteplass på det 
spesielle fotballåret 2021 som ble 
halvert på grunn av Covid-19, og ga 
innblikk i hvordan det påvirket vår 
treningshverdag.

Finale ble det, og motstanderen
var Kopervik. En annen motstander 
ble «Omicron». Den nye varianten 
som dukket opp på julebord i det 
ganske land, og ironisk nok skulle 
sende landet inn i atter en «Lock 
Down».

Vi fikk akkurat lov å spille kampen 
etter litt fram og tilbake, men kun
spillere og apparatet rundt laget fikk
være til stede i arenaen. Heldigvis ble 
kampen dekket på nett-tv i lokal-
avisene, så nysgjerrige fans kunne 
følge spenningen på hjemmebane.

Kopervik var på papiret en voksen 
motstander, de hadde akkurat fullført 
en sterk sesong der målforskjellen 
ble avgjørende i klubbens disfavør, 
og Haugesund 2 rykket opp til 3. 
divisjon. 

Ettersom vi var en divisjon «under» 
fikk vi starte kampen med et straffe-
spark. Dette satte Andre Talge   
sikkert i buret i kjent stil. Buøy 1-0 
og Kopervik hadde 90 minutter på 
seg til å hente oss inn. 

Kampen startet i ett forrykende 
tempo, der Kopervik hadde mye 
ball. Men vi lå solid og kompakt 
og forsvarte oss – samt yppet litt på 
overganger.

En meget god keeper i «Kenti» (KJ
Klungland) hadde stengt kiosken, 
og vartet opp med en serie klasse-
redninger etterhvert som Kopervik 
nærmet seg.

Da det nærmet seg pause, hadde også 
tverrliggeren bistått oss. På overtid i 
første omgang skapte vi en gedigen 
mulighet til 2-0, men også Koperviks 
keeper var på jobb denne kvelden og 
vartet opp med en solid redning. 1-0 
til pause.

Utover i andre omgang ble Kopervik 
mer og mer frustrerte, og overtaket 
var på ingen måte som i første omgang. 
Vi skapte ett par gode muligheter til 
å doble ledelsen sent i kampen, men i 
stedet fikk Kopervik endelig uttelling 
når Maxime Lescoute styrte et inn-
legg i buret, til 1-1 med ti minutter 
igjen.

Dermed ble det 1-1 etter 90 minutter 
og klart for ekstraomganger (2x15 
min). To lag som begynte å merke 
hardkjøret fortsatte kampen i noen-
lunde samme rytme. Kopervik med 
mest ball, men Buøy heroisk i forsvar 
og farlige på brudd. 

Så, idet samtlige kjente «straffekonk»-
nervene tilta og sekundene ebbet ut, 
kom øyeblikket få vil glemme. På 
overtid av siste ekstraomgang dukket 
Espen Ingvaldsen opp i feltet etter 
en enorm Buøy-kontring ned langs 
venstresiden. 2-1 til Buøy! Pokalen 
skal hjem! Dommer Cosmin Dima 
blåste av dramatikken, og David slo 
Goliat. Buøy vant Obos-Cupen 2022! 
Jubelscenene var elleville. 

2022
Dette ble naturligvis en god 
inspirasjon og vitamininnsprøyting 
inn mot årets sesong. Vi hadde en 
lang og god oppkjøring med bra 
oppmøte på trening. Gruppen var på 
sitt beste 25-26 mann sterk, og laget 
var forsterket med 2-3 solide navn.
Vi siktet mot en god sesong i en tøff 
5. divisjonspulje.

Vi startet sesongen på Tau, borte mot 
divisjonsfavoritt Midtbygden. En litt 
redusert tropp på grunn av fravær, 
skulle teste hvor vi stod.

Buøy A-lag sesongen 2022
Da vi rundet av denne spalten i fjor - og før Buøy-Posten gikk 
i trykken, var det stor spenning knyttet til lagets kommende 
finale i Obos-Cupen. 
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Det ble en vekkerklokke og lære-
penge. MIL (Midtbygden IL) tok 
initiativet fra start og rundspilte oss 
i 2 x 45 minutter. 4-1 til vertene, 
og vi fikk også en skrekkskade på 
nyervervelsen Svend Erik Ellingsen 
som terminerte hans sesong. Sluk-
øret hjem å trene og riste av oss 
skuffelsen.

De neste kampene var av den bedre 
sorten, tre lette seire med fine sifre 
sikret at vi hang med høyt på tabellen 
og formen begynte å komme.

I sesongens femte kamp var det atter 
engang en tøff bortekamp. Denne 
gang mot Vaulen som også hadde 
uttalt ambisjoner om opprykk, og som 
startet sesongen sterkt. I en jevn og 
tøff batalje ble vi akkurat nummeret 
for små, og saken ble ikke bedre i 
neste kamp der ett veldig sterkt Staal 
2 lag tok skalpen vår på hjemmebane. 
Plutselig var midtsjiktet av tabellen 
et faktum, og vi pådro oss også 
ytterligere skader på veien. 

I de siste kampene inn mot 
sommerferien viste vi bedre takter, 
og vi avsluttet vårsesongen med en 
viktig 3-2 seier hjemme mot Finnøy. 
En kamp vi burde vunnet med langt 
større margin. 

Gjennom sommeren ble vi tilfeldig 
offer for spillerflukt. Flere av våre 
faste spillere måtte flytte på seg pga. 
jobb og studier, og med en halvkjip 
skadesituasjon var det gitt at vi skulle 
få jobbe for det.

Atter en gang ble sesongen startet 
med MIL som motstander, og atter 
en gang var vi nummeret for små. 
MIL skulle senere vise seg suverene, 
og gikk gjennom hele sesongen uten 
å avgi poeng og rykket opp med 
rekordmargin. Lagene i 4. divisjon 
skal få brynt seg på disse til neste år. 
Et særdeles godt fotballag! 

At vi ikke fikk gjort noe med MIL 
fikk vi bare ta, men derifra og inn 
var det ett godt trent Buøy-maskineri 
som viste seg. Vi vippet mange jevne 
kamper vår vei, og klatret sakte men 
sikkert oppover på tabellen.

I siste kamp borte mot et sterkt Staal 
2, spilte vi kanskje vår beste kamp 
for året og kronet dermed sesongen 
med en flott 3. plass i en sterk pulje. 
13-3-6 ble fasit på 22 kamper. Vi 
skulle gjerne hatt en seier og to til, 
men med mye skader og uheldige 
omstendigheter ble det allikevel 
en solid sesong sportslig - og noe 
å bygge videre på. Toppscorer ble 

Andre Talge med 18 mål på kun 12-
13 kamper. 

En ekstra fjær i hatten for året er at 
også Buøy 2 hadde en solid sesong. 
Helt fra start satt spillet brukbart og 
formen holdt gjennom sesongen.

Så bra at vi fikk «Play-Off»-plass om 
opprykk til 6. divisjon. Den valgte 
vi derimot å takke nei til. Vi føler at 
spillerlogistikken er litt for tynn til å 
ta det steget nå, men det er en veldig 
god arena å få kamptrening, touchen 
og alvoret inn i blodet. Vi håper på en 
ny god sesong også her i 2023.

Til slutt – takk for alle som stiller 
på kamp, heier og kjøper pølser og 
is i kiosken. Det har helt klart vært 
flere folk på Buøykamper gjennom 
sesongen, og vi ønsker dere alle 
hjertelig velkommen når det drar til 
igjen til våren.

Med sportslig hilsen
Trenerteamet

Spillende trener Daniel Berntsen viser
stolt frem pokalen. (Foto: Arne Sværen)

Elleville jubelscener etter overtidsdrama.
(Foto Carina Johansen, Stavanger Aftenblad)

Espen Ingvaldsen scoret det avgjørende målet 
i finalen. (Foto Carina Johansen, Stavanger Aftenblad)
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Johan Østbø — Holder han på ennå?
August 1945, frigjøringsåret. Bare måneder etter krigens 
opphør i Norge står elleve år gamle Johan fra Hundvåg på døra 
til «Turnen». Det var et søskenbarn som solgte inn idrettslaget 
og turnen til ham. «Bli med», sa han, han var allerede medlem. 
«Jo klart det, så blei jeg med», Johan mimrer mens han gir
meg et av sine varme smil.

Det var på den tiden Anker Løge var 
instruktør i turnen at Johan gjorde 
sine første øvelser, i det som skulle 
bli et langt liv med mosjon, bevegelse 
og sosialt miljø.

– Det første barneturnstevnet jeg 
var med på, var i 1946, på Ålgård, 
skyter han inn. Det var ikke så mye 
innkvartering eller bevertning den 
gangen, særlig etter krigen. Jeg kan 
huske at det stod en dame med to 
svære grå melkespann. De var fylt 
med varmt vann og fiskepølser.

Krigens ettertid gjorde at det var 
mangel på kjøtt også her i Stavanger. 
Johan ser på meg når jeg spør om han 
kan bakke litt tilbake og forklare meg 
hva fiskepølser er. Han smiler mens 
han rister på hodet.

Jeg spør en gang til. Aldri før har 
jeg hørt at det ble laget pølser av 
fisk. Slik må det ha vært i turnen for 
lenge siden, tenker jeg og blir mer 
interessert. 

På femtitallet var det stevner på 
Jæren. Sørpå var det aldri problemer 
med innkvartering og gjestfriheten 
var enorm. Dagens ungdom som 
deltar på sportsarrangementer bor 
på tre og firemannsrom, sover i 
behagelige hotellsenger og nyter en 
god hotellfrokost.  På Johans første 
stevner var realiteten en annen. Før 
var det «kjyddkager og skjidlukt» 
som preget innkvarteringen til slike 
stevneturer. Deltagerne sov på 
nærliggende gårder der stevnet ble 
avholdt. Man ble lagt inn i private 
hjem, både tre og fire per hus.

Jærbuen hadde også lært seg å regne 
med flere til bords enn avtalt, da det 
ofte var et par søstre eller venner som 
ikke ville skille lag når kvelden kom.

Men dette gjaldt bare barn?
– Nei langt i fra, voksne bodde også 
hjemme hos folk når vi var på tur. 
Johan startet i herrepartiet da han var 
seksten år. Kontingenten var på tre 
kroner. Det å gjøre noe sammen igjen 
etter krigens slutt betydde alt. Når 
foreningslivet startet igjen, var det 
stor tilslutning.

– De som vokser opp i dag har alt 
for mye å være med på og tilbudet 
er stort. Jeg tror absolutt det har noe 
med saken å gjøre, svarer Johan 
enig når jeg spør om hva han tror er 
grunnen til at det er vanskeligere å 
verve medlemmer til idrettslaget.

Da han startet i herrepartiet i 1951, 
husker han godt at det var en god 
blanding forskjellige mennesker i 
gruppen. Både godt voksne, middels 
og unge utgjorde det han husker som 
en svært kjekk gjeng. Det var i den 
«gamle turnen» på Buøy de hadde 
sine treninger i den tiden. Huset lå 
rett over der man i dag finner Lions 
sitt klubbhus, for de som er godt kjent 

«Gamle 
turnen».
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Johan Østbø — Holder han på ennå?

“Den stysste gleden e’ ikkje
å få någe av turnen, men å få

vera med i turnen.”

på Buøy. – Du vet, de brukte turnen 
som fangeleir for russere under 
krigen, sier Johan litt mer alvorlig i 
tonen. Jeg spør, «Var det russere på 
Hundvåg i førtiårene?» Johan reiser 
seg, finner et gammelt kart og gir 
meg en grundig forklaring. Slik er 
det å være hjemme hos Johan Østbø. 
Historien sitter løst innenfor hans fire 
vegger. 

Det var i grunnen ingen idrettshall. 
Det var et lager som Rosenberg 
brukte til å lagre møbler til fartøy de 
skulle innrede. Det er i alderen som 
Johan er i nå, mellom seksten og atten 
år flest hopper av fritidsaktiviteter. 
Enten det er håndballtreninger 
eller korps, finner man kanskje 
ut på dette stadiet at den faste 
fritidsaktiviteten er kjedelig. Dette 
var ikke et faktum for Johan, han 
fikk desto mer lyst til å fortsette. 
Kanskje magien lå i at det ikke 
fantes like mange valg som ung den 
gang. Det var stort å være del av 
noe, og det hadde kanskje en dypere 
betydning den gang.

Det store trekkplasteret for å fort-
sette som medlem var helt klart å 
kunne reise på turnstevner. Stevnene 
ble avholdt helt fra nord til sør i 
Rogaland, og var noe man så frem
til lenge.

– Hvordan reiste dere? spør jeg av 
nysgjerrighet. Johan ser på meg som 
mange ganger før, med et lurt blikk.
– Vi reiste med båt til Haugesund. Nils 
Bjørnevik hadde sin egen båt som var 
kjent som «Sjøbuss». Andre ganger 
leide vi rutebåter som fraktet oss nord 

i fylket! Oftest leide vi «Haugesund», 
men en gang når vi skulle til Sauda 
fikk vi leie «Kronprinsesse Märtha», 
sier Johan og lener seg tilbake med 
et glis om munnen. Jeg lurer inn et 
spørsmål om hvordan de finansierte 
disse rutebåtene. – Det kan umulig ha 
vært billig? spør jeg.

– Det fantes hverken Spleis, Vipps
eller bankoverføring den gangen. 
Det fantes jo ikke kort, sier Johan 
bestemt. Det var rundt med penge-
kassen og samle inn litt fra hvert 
medlem, kontant. Det var det eneste 
som gjaldt den gang ti kroner var det 
samme som langt over hundre kroner 
i dag.

Johan Østbø har vært aktiv i Buøy 
Idrettslag i 72 år uten opphold. Etter 
en tid i herrepartiet, spør jeg han 
hvordan han endte som instruktør for 
gruppen han selv var medlem i.

Dette husker han godt. – Det var på 
et møte i turnen at Anker Løge pekte 
helt plutselig på meg og sa: «Der
har vi den nye instruktøren vår!»
– Bevare meg vel, tenkte jeg.

De aller fleste som kjenner Johan, 
vet han er et aktivt medlem i både 
Idrettslaget, men også i Den Norske 
Turistforening. Han har nok alltid 
hatt teft for å overnatte utendørs, en 
egenskap han fikk godt brukt for på 
turnstevne i Halden i 1954.

Den tyve år gamle Johan hadde blitt 
oppmerksom på at det ble mer og mer 
regnvær utover ettermiddagen. Han 
fikk tillatelse til å flytte hele teltleiren 
til Buøy Idrettslag lengre opp i en 
skråning.

Tekst og foto: Sindre Hellevik

Mange 
gamle 

minner
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Avgjørelsen fikk uttelling da de 
våknet tørre på føttene dagen etter, 
og skuet ned på de andres leir hvor 
soveposene fløt ut av teltene. Han 
ler når han forteller historien, og jeg 
føler at jeg er til stede. 

Ettersom man blir voksen, får full 
jobb og stifter familie kan det bli 
trangt om tiden for hobbyer og 
fritidsaktiviteter. I den moderne 
hverdagen må hus, familie og jobb 
prioriteres. Spørsmålet kommer 
naturlig fra meg når jeg vet at Johan 
har hatt både familieliv og idretten 
ved siden av. 

«If there is a will, there is a way» 
kommer det kontant tilbake, idet 
han folder sammen armene og lener 
seg tilbake i den brune lenestolen. 
Da Johan forlovet seg, var han klar 
på at turnen ville prioriteres. Jeg ble 
nysgjerrig, og tenkte at de to kanskje 
møttes gjennom idretten?

– Har du vært i Stranddalen? Spør 
Johan kvikt. – Nei, svarer jeg, men 
blir nysgjerrig på å høre mer.
«Den gamle hytta i Stranddalen 
hadde sjel. Der traff jeg Hjørdis.» 

Hun og en venninne hadde spurt en 
de kjente om råd for hva de kunne 
gjøre i ferien. «Dra på fjellet», hadde 
han sagt. Johan og turfølget foreslo 
for jentene at de kunne henge seg på 
dem, og når de kom til Nilsebu sier 
Johan og humrer mens han smiler, 
kan du gjette hvem som hang på med 
hvem. 

Han er ikke bare selvlært. I 1966 tok 
han etterutdanning og treningsledelse 
som var i regi av turnforbundet. Han 
fikk senere nok et kurs som bygget 
videre på det første. Han er utdannet 
på handelsskole og Bankakademiet. 

Han arbeidet sin yrkestid i Hetland 
Sparebank, og var filialsjef i Randaberg. 
«Det var en høyere utdanning på 
bankakademiet, sier han - men jeg 
fant ut at jeg allerede da hadde nok å 
holde fingrene i.»

Det er mange som avslutter sine 
fritidsaktiviteter når de blir pensjo-
nister. Johan ser på meg med hodet 
litt på skrå, og et undrende blikk med 
bestemte øyenbryn. «Det kjenner ikke 
jeg meg igjen i, for å si det sånn.» 

Han har klokketro på at det nettopp 
er aktiviteten i hverdagen som holder 
ham gående. Det å ha noe å glede 
seg til er viktig mener han. Han er i 
skrivende stund ennå instruktør for et 
herrelag i Buøy Idrettslag, om noen 
skulle lure. Han sitter nemlig og ser 
på klokka, for det nærmer seg trening 
om ikke lenge. Vi er snart ferdige, 
forsikrer jeg ham om.

Johan på landsturn-
stevne i Halden, 1954.

Golden Age Gym Festival, 
2.-7. oktober 2022. 
Madeira, Portugal
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Kona Hjørdis følte seg nok ofte alene 
når Johan reiste på turnstevner. Hun 
var aldri begeistret for turnen, det var 
mer fjellturer og det å reise på hytter i 
fjellet de to hadde sammen. 

Hjørdis var med Johan på sitt 
første turnstevne så sent som på 
totusentallet. Det var Gymnastrada i 
Lausanne, Sveits, 10.-16. juli 2011. 
Hun ble syk året etter, og gikk ut av 
tiden i 2013. Johan stopper opp et 
øyeblikk og lar blikket vandre ut til 
utsikten over byøyene han har fra 
stua. «Jeg savner henne veldig ennå,» 
sier han og fester blikket sitt lenge
på meg. 

Det er Johan som spiller på det
brune pianoet, falmet av sollyset,
som står midt i stua. «Hjørdis var 
ikke begeistret for pianomusikk, så 
når hun gikk bort hadde jeg ikke spilt 
på femti år når jeg satte meg ned.
Det var nok nettopp pianoet som 
reddet meg gjennom den tunge 
tiden.»

Før, når han spilte piano, brukte han å 
spille litt på treninger, helt uten noter 
– og kunne alt utenat. Det ble gjerne 
til tonene av «Fiolen min». Når han 
igjen satte seg ned bak tangentene ble 
det «Ständchen» av Franz Schubert. 

Det har ikke alltid vært en selvfølge 
med musikk til trening. Da Johan 
startet, var det vanlig med oppvisning 
til øredøvende stillet. Når det kom på 
banen at de kunne bruke musikk til 
turnøvelser, var det flere eldre i laget 
som sa «Men går det an?». Damene 
hadde noe piano, men ikke guttene.

Johan føler at han har vært instruktør 
for hele Skeie, halve Hundvåg og 
Buøy. Han treffer jevnlig gamle 

medlemmer ute i dagliglivet. Mange 
av dem er nok familiefedre i dag. Det 
er når gamle medlemmer i turnen 
møtes at de hever på øyenbryna og 
sier: «Johan – holder han på ennå?»

Jeg blir selvsagt nysgjerrig på hva 
Johan selv synes er utfordrende med å 
være instruktør så lenge. «Det er helt 
klart utfordrende å forbli en brukbar 
instruktør og ikke minst fornye 
opplegget.» Han legger til at det også 
er utfordrende å få medlemmer til å 
trives og holde på lysten til å komme 
igjen. «Når det er så mange fine folk 
som har det kjekt sammen, kan man 
da la være å ha lyst å komme igjen?» 
spør han.

På dagens trening er det neppe 
«Fiolen min» eller gammel musikk 
fra Schubert medlemmene får øve 
til. Melodiene fra pianoet har også 
stilnet.

Nå er det CD-plater med Elton John 
og Boney M som gjelder, så fornyelse 
har det absolutt vært.

Johan har overværet idrettslagets 
utvikling i en mannsalder. Han er 
«ei oppkomma» av historie. Når 
han forteller hvordan det var å være 
medlem når han var ung, kontra i dag, 
kan han fortelle både vidt og bredt. 
Å ha vært med i «turnen» i så mange 
år og sett alt som har skjedd, har vært 
helt fantastisk. Johan smiler, ler litt 
og rister på hodet før blikket igjen 
forsvinner ut over fjorden han ser fra 
stuevinduet.

Johan Østbø har vært med på 
samtlige turnstevner de siste 70 år, og 
det står det respekt av. Det har rent 
mye vann i havet siden den gang.
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Gutter 2013/14
Guttene består av en sprudlende gjeng som har det gøy 
sammen både på og utenfor banen. De går sammen i 3. og 
4. klasse på Buøy skole, og det er kjekt å ha en felles arena 
utenfor skolen hvor de samles til trening og kamp. Det er 
alltid mye lek og moro på trening, og de liker aller best å 
være med på turnering. Da vanker det pokaler.

Laget trenes av ivrige foreldre: Lars Egge, Øivind
Kolnes og Christian Vike.

Jenter 2014
Laget består av 12 jenter, hvor hele 10 av jentene går i 
samme klasse på Buøy skole. Jentene gikk dette året over 
fra 3er fotball til 5er fotball uten vegger og med målvakt. 
Større bane og flere regler tar tid å venne seg til, men 
litt etter litt læres både regler og posisjoner. I løpet av 
fotballåret har jentene vist fin utvikling.

Vi startet året med Vår energi cup i mars og avsluttet 
sesongen på ny med turnering i Vikinghallen og Vår energi 
cup.

Laget har spilt seriespill mot andre jentelag i distriktet og 
deltatt på både Hinna Obos cup og Eat, move, sleep cup 
på Hundvåg. Det er stas med nye pokaler til premieskapet. 
Neste sesong satser jentene på en sommerturnering på 
Sørlandet. Trenere er Annabelle Hansen og Odd Tore 
Gudmestad med god support fra Marit Brurok og Line 
Helgevold som oppdamer. Det er også mange foreldre
som bidrar rundt laget og stiller opp som dommere og
lager til fest. 

Flere av Buøy-jentene deltok på jentedag med over 100 
fotball-spillende jenter fra bydelen. 

Her har de fått nye Buøyjakker. Bak f.v.: Markus, Andor, Erik, Imre, Malthe 
og Sakarias Foran f.v.: Mostafa, Hjalmar, Noah, Caspian og Femmar.

Fra Kiwi Bama-Cup på Hundvåg. F.v.: Hjalmar, Andor, Malthe, 
Sakarias, Imre, Femmar, Mostafa og Noah. Foran: Markus.

Bak f.v.: Odd Tore, Farida, Raissa, Maja, Nutcha og Ingrid. 
Foran f.v.: Emma, Emma, Elise, Oline, Alma og Annabelle. 
Fraværende: Alice og Nelly.

Barnefotball i Buøy Idrettslag
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Fra venstre: Eva Skansen, Maylene Time, Bayan 
Yosuf, Lotte Bjune Johansen, Hedda Margrethe 
Blomsø, Celina Svendsen og Chelsea Myre. Kalin 
Hazan er ikke med på bildet.

Gutter 2015
Buøygutter 2015 har i sesongen 2022 deltatt i seriespill og flere turneringer. Guttene har vist stor fremgang gjennom året, 
og har spilt jevnt mot de fleste. Vi har hatt åtte spillere og har hatt fantastisk oppmøte på trening. Vi har også arrangert flere 
vellykkede sosiale treff sammen med jenter 2015. Lagets fremtid er usikker, men vi håper alle kan se tilbake på en fin tid 
sammen. Takk til lagets trenere Jonas Stensen, Kjetil Bøe og Phoung Pham som lagledere/oppmenn. 

Jenter 2015
En super kjekk og aktiv jentegjeng som er 
klar for 2023 sesongen!
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Lekne Liam med fart og teknikk når det trengs. Sterke 
Linus med glimt i øye, fart og målteft. Kjappe Matheo 
med sin slepne teknikk og råe skuddfot. Forsiktige Noah 
som plutselig overrasker motstanderen med fart og 
teknikk i toppklasse. Taktiske Vetle som elsker å lure sine 
motstandere med sine dribleferdigheter. Lynraske Tristan 
med sitt lekne smil og flotte ballteft. Ivrige Theo med sin 
driv og besluttsomhet. Og sist, men ikke minst Tøffe Trond 
som gjør jobben som må til for å få ballen i mål.
 
Til nå har vi vært på 2 turneringer, BAMA Cup og OBOS 
Cup. Vi satser på mange flere i 2023!
 
Jenter 2016
En herlig liten gjeng, med tøffe jenter. De tar gjerne en 
match med guttene. Og gir alltid full gass på trening. Laget 
startet offisielt opp høsten 2022, men flere av jentene har 
trent fotball lenge i mix lag. 

Gutter 2016
Høsten 2022 inviterte Buøy IL og Øyane IL til felles 
oppstart av lag til 1. klassingene. Flere hadde allerede spilt 
fotball i lang tid, men endelig skulle det dannes eget lag! 
Bjørn Ivar Knudsen meldte seg som trener og da var moroa 
i gang. 
 
Buøy IL - Gutter 2016 - Wow, for en gjeng!
I en alder av 49 år har jeg aldri spilt fotball eller hatt noen 
som helst trenerverv innen fotball. Når jeg først tok steget 
for å sikre et lag til min 6 år gamle sønn, Vetle, så hadde 
jeg flaks med denne gladgjengen fra Øyane og Buøy.
 
Jeg introduserer:
Gøyale William med sin positive holdning og behagelige 
attitude. Smilende Thiago som elsker å stå i mål og tåler 
en støyt. Fokuserte Aksel med flotte overstegsfinter og 
målteft. Raske Kailesh med lange klyv og godt humør. 

Gutter oG Jenter 2017
2017 laget hadde oppstart i 2022 og 
har hatt god rekruttering. Vi er i dag 
åtte gutter og jenter på trening hver 
uke. Laget trenes av Øivind Kolnes, 
med Anne Catrine Ervik som lagleder. 
Trening denne høsten har vært mandager 
fra kl. 17-18, og vi ønsker nye 2017 barn 
velkommen til oppstart i januar 23.

Trener: Øivind Kollnes.
Bak f.v.:  Levi, Olai, Noah, Ola,
Max og Xavier. Foran f.v.: Aksel,
Sara og Sophia.
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og jenter født 2018. Laget ledes av Øyvind Thomassen og 
Stian Myhre og alle barn er velkomne til fotball på Buøy!

Full konsentrasjon på ball!

Gutter oG Jenter 2018
Høsten 2022 startet Buøy IL opp fotballtilbud for gutter 

Gutter og jenter i aksjon på Hompen. Her ved Benjamin, hvis far (Øyvind)
og morfar (Richard Myrnes) sammen har hundrevis av A-kamper for Buøy IL. 

  

tAKK
Våren 2022 deltok jenter 2014 og vant en konkurranse
fra Lyse Spirer med premiepott på kr 5000! Da startet 
ballen å rulle, for hva kjekt kunne vi bruke de pengene på? 

Forslagene var mange og gode, men det var enighet om 
at alle på laget burde få egne Buøyjakker. Styret i Buøy 
IL støttet valget, men luftet tanken om ikke alle barn i 
skolealder burde få egne jakker? Heldig for oss i Buøy IL 
finnes det mange gode og lokale bedrifter på Buøy som 
gjerne ville bidra, og vipps så var det samlet inn penger fra 
sponsorer slik at klubben kunne dele ut 40 jakker til alle 
barn i klubben fra 1.-3. klasse.

Disse jakkene vises virkelig igjen både på Hompen, i 
skolegården, på butikken, på kamper og trening. 

Tilhørighet på og utenfor banen skaper samhold! Ser du et 
barn med blå Buøy jakke, si gjerne: Heia Buøy!

Stor takk rettes til Buøy Bakeri & Konditori, Jack Sushi, 
Devo, Baderomsspesialisten, Rand frisør, Gudme Stad AS, 
Motive AS, Lyse Spirer og André på Sport 1 for god pris 
og service. 
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St. HAnS i GrønnAviGå
Etter to år med pandemi kunne Buøy IL invitere til
St. Hans feiring i Grønnavigå. Værgudene var på vår side 
og det ble en uforglemmelig feiring med bål, bading, 
grilling, fotball, sandvolleyball, sol og samvær.

Uoffisielle tellinger anslo at det var over 400 mennesker
tilstede på arrangementet.

Dette er en gammel tradisjon på Buøy, og vi håper på 
mange flere fine feiringer i årene som kommer! 

BuøydAG
på viKinG StAdion 
Gutter 2013/14 og jenter 2014 skulle delta på Jarl cup 
juni 2022. En del av turneringen var inngang til Viking 
FK sin hjemmekamp som gikk samme helg. Dessverre 
ble cupen avlyst pga. få påmeldte lag, men Viking FK 
var ikke dårligere enn at de ga Buøy IL gratis billetter. 
Det ble en kjekk ettermiddag på stadion for store og 
små..
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Buøy SKole + Buøy idrettSlAG = telenor XtrA FFo
Buøy skole har siden 2010 prøvd å etablere fotball 
fritidsordning som en del av skolefritidsordningen. 
Tilbudet, og hvor mange deltakere, har variert fra år til år. 
Alle barn som melder seg på dette tilbudet, får klær og 
utstyr gratis fra Telenor Xtra.

Thor-Jørgen Skjelbreid er primus motor fra skolen, og 
reiste sammen med representant fra Buøy IL til Telenor 
Xtra samling i Oslo. Det ble en spennende samling med 
inspirerende foredrag. Samlingen ble avsluttet med 
privatlandsk-amp mellom Norge og Finland. 

Med sportslig hilsen
Alle trenere, lagledere, oppmenn
og oppdamer i barnefotballen
i Buøy IL.

Telenor Xtra = Spillerutvikling. 
Spillerutviklingens mål: optimal 
spillerutvikling ut fra spillerens forutsetninger. 

Stor stas å møte Alexander Sørloth som 
spiller for landslaget og den spanske 
klubben Real Sociedad. På bilde: To 
stolte Buøymedlemmer Emma og Magnus 
Gudmestad.
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Medlemmene trener i gymsalene 
på Skeie, Hundvåg og Buøy. Vi 
har treningstider i Rosenberghallen 
og Hundvåghallen. Basketball er 
virkelig i vinden.

Vi kan vel si at interessen for 
basketball er stor i hele Stavanger, 

noe som betyr masse aktivitet.
I tillegg har vi nå et godt landslag 
som utmerker seg i Europa.

Chris-Ebou Ndow på Norges 
landslag har hatt sommercamp
for unge, og Buøy basket har vært 
sterkt representer med deltakere

i tre år. Det er flott at vi kan huse et 
så bra arrangement i Hundvåghallen.

Spillere lærer alt fra skyting, 
dribling, forsvar og samarbeid. Vi 
håper å få gjentatt suksessen til
neste år.

Buøy Basket 2022
Det er mye aktivitet på basketballfronten på Øyane. Buøy
basket har hatt en formidabel økning i interesse og antall med-
lemmer de siste årene. Fra 15 medlemmer i 2017 til nå rundt
85. Vi har nå medlemmer fra 1. klasse og opp til herrelag.



Side 19
BUØY-POSTEN DESEMBER 2022

Dugnadsånden til trenere er viktig 
for å få det til å gå rundt, med både 
treninger, kamper og alt annet som 
skal koordineres. Her er vi heldige 
som har med oss noen ildsjeler. 

I år er første gang det er minibasket 
i idrettslaget. Barn fra 1.-3. klasse 
på Buøy skole spiller sammen hver 
mandag kl. 17.00-18.00. Her er det 
mye lyd, latter og talent. Spillerne 
har gått fra å bruke treningstiden til 
å svinge seg i tau, klatre i ribbevegg, 
bygge hytte, til nå å spille fem mot 
fem på passende lave basketball-
kurver. Her står det ikke på innsatsen.

De større barna på U14 trener iherdig 
med Thomas Tardy som motivator 
og supertrener, mens Bjørn Forshei 
organiserer og styrer i kulissene. Her 
ligger det an til seriegull. Så langt har 
de vunnet 3 av 4 kamper, og i cupen 
for noen uker siden vant de alle sine 
kamper. 

G15 laget har medfart. De har hatt 
noen tøffe kamper, men er helt rå 
når det gjelder. Samhold, utrolige 
skuddfinter, og høyt tempo. For en fin 
gjeng.

G16 laget har hatt noen fantastiske 
thrillerkamper i årets sesong. Noen 
kamper har vært så spennende at 
spillere, trenere og publikum har 
skreket seg hese. Fantastiske sports-
lige opplevelser og et engasjement 
uten sidestykke. Her er det talentfulle 
spillere som følger strategier og 
leverer.

Klubbens Michael Jordan, Arve 
Gravdal, deler sine erfaringer og 
lærdom med de unge, godt hjulpet 
av Odd Inge Berget som holder i de 
fleste treninger og det administrative. 

Til nå har G16 kun tapt en kamp, 
så også her går vi for gull. Vil 
oppfordre til at publikum kommer 
og ser kampene fremover. Det er 
veldig underholdende å se unge som 
samarbeider mot et felles mål. Her 
går folk glipp av nervepirrende og 
underholdende sport. Følg oss på 
Facebook, så vet dere neste gang 
dere skal på kamp. Det er til og med 
gratis!   

Buøy basket utmerker seg med gode 
resultater i kamper og cup. Det er 
svært gledelig at vi også har et talent 
som både spiller på Buøy G16, Buøys 
herrelag og ikke minst landslaget for 
U16. Peder Haughom Goa. I høst fikk 
han ny scoringsrekord med 51 poeng 
i en kamp!

Det er ikke mangel på talent i 
klubben. Vi har så masse god ungdom 
med oss at vi kunne skrevet en lang 
bok. Vi trenere er stolt av spillerne 
våre.

Herrelaget gjør det også godt i årets 
sesong med glitrende samarbeid og 
finjusterte skudd. Vi håper på en 
skadefri vår og enda flere spennende 
kamper. 

Heia Buøy Basket! 

Bildet til venstre: Buøy Basket G15 
med f.v.: Steffen, Henrik, Gabriel, Aron, 
Håkon, Hussein, Petrit, Hassen, Aron B 
og Patrekur

Peder Haughom Goa som både spiller på Buøy G16, Buøys herrelag og ikke minst landslaget for U16.
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BUØY
TURN
Nissen på besøk
hos flinke turnere
på juleavslutning
1. desember
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Austbøsletta 6, 4085 Hundvåg • www.bluoffshore.no
VAKTTELEFON  (+ 47) 474 63 9 50



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

Man-Fre og Lør 9-17. Tors. 9-19

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

Gode kjøp til
hyggelige anledninger!

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)

Hundvåg
fashion
TLF: 909 17 844


