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HEDRET: Rolf Haugsvær ble hedret med Kongens Fortjenstmedalje i sølv fredag. Utdelingen fant sted på klubbhuset til Gneist på Liland. (Foto: Jan Erik Storebø)

Kongelig påskjønnelse
til lokal hedersmann
LILAND: Rolf Haugsvær er en beskjeden,
men raus mann. Fredag kveld mottok han
Kongens Fortjenestmedalje i sølv av ordfører Gunnar Bakke.
Av Jan Erik Storebø

janerik@fanaposten.no

Utdelingen fant sted på Gneist sitt klubbhus på
Liland. Rolf Haugsvær (69) beskriver hedersoverrekkelsen som overraskende.
– Det var over all forventing. Det var overraskende og ikke noe jeg hadde forventet å få, sier
han beskjedent.
Fanabuen med gård på Liland mottok medaljen
for bred og lang innsats for det frivillige organisasjonsliv og næringsorganisasjoner.
I en årrekke var han leder for idrettslaget
Gneist og fridrettsgruppen i idrettslaget.
– Hvor mange timer har du lagt ned her på
Liland?
– Alt for mange. Men det er ikke noe jeg angrer
på. Det har gitt meg et bredt kontaktnett hvor jeg
har fått muligheten til å bli kjent med masse
mennesker. Jeg har også fått ta del i aktiviseringen
av barn og på den måten vært med på å skape et
godt miljø i nærområdet, sier Rolf Haugsvær til
Fanaposten.

Idrettslederen
Idrettslaget Gneist ble stiftet i 1945 og hadde da
Haugsvær startet sin tillitsmannskarriere cirka 700

medlemmer. Da han avsluttet i 2002 var det 2.600
medlemmer.
Haugsvær påtok seg tidlig tillitsverv i Gneist. I
1964 - 22 år gammel ble han leder for friidrettsgruppen. Denne gruppen var han leder for i årene
1964-1971 og 1974-1985.
Senere ble han leder for hele idrettslaget i tre
perioder - 1972-1973, 1986-1991 og 1994 til
2001.
Under Rolf Haugsværs ledelse oppnådde friidrettsavdelingen mange gode resultater. Idrettslaget var også aktiv i å arrangere stevner for hele
kretsen.
I siste del av 1970-årene oppnådde friidrettsgruppen flere resultater i norgestoppen både blant
jenter og gutter.
– Det er nok den tiden jeg har best minner fra.
Vi fikk folk på pallen i både junior- og seniormesterskap, noe som var stort for idrettslaget. Jeg
husker også at vi gjorde det bra i eliteklassen i
Holmenkollstaffetten i flere år, sier Haugsvær.

Utbygging
I kraft av å være leder var han pådriver for viktige
beslutninger som oppføring av nytt klubbhus og
idrettslagets utvidelse til også å omfatte Sandsliområdet.
Opprinnelig dekket Gneist Hjellestad, Flesland
og Blomsterdalen. I 1950-årene ble nedslagsfeltet
utvidet til å omfatte Søreide skolekrets.
I sin siste periode som leder for idrettslaget var
han en av initiativtakerne til å få bygget Sandslihallen som ble åpnet i 1996.

– Hvordan vil du beskrive tiden i Gneist?
– Det har vært en rivende utvikling hvor det har
skjedd mye. All utbyggingen på Søreide, Hjellestad og Sandsli har betydd mye for oss. Vi sto på i
mange år for å få markedsført Gneist og for å få
folk under våre vinger, sier Rolf Haugsvær.

Gårdsdrift
Haugsvær overtok tidlig farsgården og har drevet
aktivt landbruk ved siden av sine mange frivillige
gjøremål.
Han har i alle år vært aktiv i samvirkeorganisasjonene og til å tilrettelegge for faglig kontakt
mellom bøndene i Fana. Han var også en av
initiativtakerne bak Bondens dag på Stend.
– Gårdsdrift har jo vært leveveien min. Derfor
har jeg også hatt lyst til å involvere meg, forteller
Haugsvær.
I fjor ble gårdsdriften med melkeproduksjon,
kjøttproduksjon og salatproduksjon lagt ned da
ingen av barna ønsket å drive gården videre.
Haugsvær har likevel funnet nye ting å interessere
seg for. Han har nylig startet opp som entreprenør. Han driver for seg selv og tar oppdrag i ny og
ne.
– Jeg må jo ha noe å gjøre på nå som gården er
lagt ned, sier han.
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