
Nå er vi i gang!

VESTERØYA
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Det er en stor glede å kunne presentere tredje 

utgave av Vesterøya Budstikke. Prosjektet ble dratt 

i gang av Seniorgruppa og første utgivelse var i 

oktober 2013.  

Vesterøya Budstikke blir distribuert til ca 3500 hus-
stander i Vesterøya, samt politikere og administrasjon i  
Sandefjord kommune. Vårt mål er å nå ut med aktuelle 
saker, interessante vinklinger og kuriositeter til deg med 
tilhørighet til Vesterøya.

Dere som de siste uker har vært en tur i Vesterøya 
Idrettspark ser at det foregår store ting, kanskje til og 
med noen er litt skremt over størrelsen på  
terrenginngrepene som må til for å få plass til en 7000 
m2 stor idrettshall? 

Prosjekt Sandarhallen er nå over i byggefasen! Etter to 
år med prosjektering og offentlige anskaffelser er det 
synlige arbeidet endelig i gang. Sandar IL har i nært 
samarbeid med Sandefjord kommune vektlagt et grundig 
forarbeid der kvalitet og pris har vært styrende, ikke 
tid. Sandarhallen skal stå i flere generasjoner, og i et 
slikt perspektiv er det ikke viktig når hallen står ferdig. 
Prosjektledelsen og utførelsen er nå overlatt til  
profesjonelle aktører på alle sider av bordet. Sandars 
prosjektgruppe er nå flyttet opp som byggherrens  
styringsgruppe. Dere kan følge fremdriften i prosjektet 
på våre nettsider: www.sandaril.no/sandarhallen. 

Sandarhallen gir oss fantastiske muligheter, men også 
utfordringer med ekstra oppgaver som må løses for å 
etablere en sunn driftsmodell for Sandarhallen fra dag 
én. Frivillighet i Sandar Idrettslag skal være et menings-
fylt sted å bruke fritiden til beste for folkehelsen og  
spesielt aktivisering av barn og unge. Overskuddet fra 
ditt engasjement går tilbake til felleskapet i form av 
prosjekter som Sandarhallen. Dersom du som leser føler 
at dette høres spennende ut, håper vi du tar kontakt 
med undertegnede eller noen du kjenner i Sandar 
Idrettslag.

En stor takk rettes til redaksjonsgruppa for fremragende 
arbeid med et sluttprodukt dere kan være stolte av!

Avslutningsvis vil jeg også rette en stor takk til alle dere 
ildsjeler som legger ned utallige dugnadstimer for  
idrettslaget. Håper virkelig dere kjenner på gleden av 
det vi sammen skaper!  

Vesterøya idrettspark og Sandarhallen - trim, idrett og 
lek - for folk i alle aldere!

Med vennlig hilsen
Helge Krossøy / Leder Sandar IL
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Helge Krossøy

Opp gjennom årene er det en rekke personer som har 
bidratt med sitt engasjement i Sandar Idrettslag. En av 
dem er Eirik Bugsett som ble styremedlem i 1978 og 
styreleder i perioden 1979 til 1987. Han forteller at 
det siste han var med på var etableringen av trim- og 
lysløype.

Når han ser tilbake husker han at idrettslaget hadde 
store plassproblemer på den daværende banen på Ves-
tre Rød. Man forsøkte å få til en utvidelse sydover inn 
på Jahres Fabrikkers område, men det var ikke mulig. 
Det ble da funnet et helt jomfruelig område ved Huseby, 
og dette ble innkjøpt av kommunen, forteller Bugsett 
videre. Dette skjedde før han ble leder, slik at han kom 

inn i planleggingsfasen. Han fikk med seg Tore Lundh 
som prosjektleder – et helt nødvendig valg, legger han 
til.

Han forteller videre at det ble tre år med dugnad, loppe-
markeder, salg av Thaiblomster og alle mulige tiltak for 
å skaffe penger. Kommunen stod for utbyggingen av 
selve banene, og vår oppgave var klubbhuset, sier han 
videre. Vi startet med en egenkapital på 300.000 kroner 
som vi fikk for det gamle klubbhuset på Vestre Rød fra 
Jahres Fabrikker. Det ble en utfordrende og morsom 
tid med innsats av svært mange mennesker, sier han 
avslutningsvis. 

Det er mange å takke i idrettslaget –
en av dem er Eirik Bugsett 
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Cupens general Johnny Larsen venter rekorddeltakelse 
til sommeren med opptil 700 lag. Årets cup arrangeres i 
dagene 12. til 14. august.

Sandarcupen er en av Norges eldste turneringer og ble 
arrangert for første gang i 1979, da med navnet 
Bivacupen, og kampene ble spilt på Sandarbanen på 
Framnes. I 1981 ble Vesterøya Idrettspark på Kariåsen 
tatt i bruk. Cupen er nå Vestfolds største og mest 
tradisjonsrike turnering og landets nest største 
fotballturnering etter Norway Cup. 

Siden starten av 90 – tallet har det vært internasjonal 
deltakelse. Gjennom tidene har 6147 lag fra over 600 
forskjellige klubber deltatt i Sandarcupen. I 2015 deltok 
615 lag fra Norge, Sverige, Brasil og Kosovo. Det var 
8500 deltakere, hvorav 5150 overnattet på forskjellige 
skoler. I 2015 ble det spilt nær 2000 kamper i cupen på 
15 forskjellige baner i Larvik, Sandefjord og Stokke.

I år arrangeres 
Sandarcupen for 38. gang 

Med fruktfatene fra venstre Benedicte, Thea og Lisa

Noen av funksjonærene. Foran fra 
venstre Erland Johansen og Trond 
Evensen ansvarlige transport. Bak 
fra venstre leder Johnny Larsen, 
dommeransvarlig Geir Granlund, 
økonomiansvarlig Sven Olsen, 
overnattingsansvarlig Jørn Skille, 
ansvarlig minibusstransport Ivar 
Gade, ansvarlig treningsleir og 
eliteklassene Cato Ravndal.

I speakerbua fra venstre Kjell Anders Berg 
og Morten Hem
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Seniorgruppa møtes på Kariåsen kl. 1200 første onsdag i 
måneden bortsett fra juli. Det er rundt 20 som møtes til 
aktuell informasjon med kaffe, kjeks og kaker. Og i siste 
møte før sommeren tar vi en tur på gamle kjente steder 
i Vesterøya. 

Rusleturen i juni sist sommer gikk i området innerst 
i Korsvika og ut mot Asnes camping. Mesteparten av 
dette området var tidligere privat og stengt for  
allmennheten. Gamle minner, godt vær, fin utsikt utover 
fjorden, og medbrakt lunsj ble inntatt sittende på 
nedfallende gamle trestammer ved den lille ballsletta, 
som en gang var en inngjerdet tennisbane, nå et godt 
hvilested som gjorde godt for gamle gubbær.

Det er plass til flere, også damer, så alle godt voksne 
med tilknytning til Vesterøya Idrettspark er velkomne. 
Kontaktinfo finnes på www.sandaril.no.

På vandring i Korsvik og Asnes. Bak 
fra venstre Per Hattrem, Eirik Bugsett, 
Øistein Bjørvik, Kjell Eriksen, Gunnar 
Huseby og Tore Andersen. Foran fra 
venstre Ørjan Svendsen, Martin Hansen 
og Johan Hansen. (Foto: Harald Holtan).

Helårsanlegget til Sandar Ski fungerer fortsatt meget bra og 
er i bruk hele året, spesielt i perioden fra skolestart til jul og 
videre fram til påske.

Fra årsrapporten kommer det fram at gruppa har i all hoved-
sak hatt fokus på aktivitet for barn i alder 5-12 år og har 
i stort og smått ca 15 medlemmer. Det viktigste oppdraget 
er å gi barn i Sandefjord mulighet for å utvikle og mestre 
skiferdigheter og ha det gøy på ski. Vi har i år i tillegg til 
hopping, også hatt mer fokus på teknikk, spenst, hurtighet 
og koordinasjon (barmark). Flere nye deltakere har kommet 
inn i gruppa, noen har sluttet, samtidig beholder vi en fin 
grunnstamme. Dette gjør at Sandar blir lagt merke til både 
i Vestfold & Telemark skikrets og Norges Skiforbund. Under 
Sandarcupen i august hadde Sandar Ski også i år arrangement 
med åpen bakke og showrenn på søndag. Dette ble et flott 
hopprenn, der vi får vist fram hva Sandar IL har av ulike  
aktiviteter og ikke minst vist fram den flotte sporten vi 
driver med. Dette er en flott markedsføringsarena og vi håper 
å kunne gjenta dette i 2016/2017.

Sandar Ski har i år deltatt i Jardarrennet og Fossumrennet i 
Bærum, Skotfossrennet i Skien, Rugtvedtrennet i Porsgrunn, 
Breimyrspretten i Botne og i Mini World Cup i Vikersund. I 
tillegg til kretsrenn i Breimyrrekrutten, Hofspretten,  
Tveitanbakken og Skotfoss, forteller leder og trener Stein 
Henning Larsen som også har med seg nestleder og trener 
Olav Brathagen. 

Fin aktivitet i Sandar Ski Plass til flere i 
Sandar Senior

Fra et hopprenn i Skotfoss ser vi fra venstre 
Brage Stensland – Larsen, Stein Henning Larsen, 
Sondre Stensland – Larsen og Linus Brathagen.

Krigsminnesmerket ble rengjort
Seniorgruppa i Sandar idrettslag kan gjøre andre 
ting enn å drikke kaffe og spise kjeks og kaker 
første onsdagen hver måned. Blant annet ble 
krigsminnesmerket fra 2. verdenskrig ved  
Jahres Fabrikker vasket og rengjort av fra  
venstre Tore Andersen, Harald Holtan,  
Martin Hansen og Einar Olsen.

Foto: Privat
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Innen ett år vil det stå en splitter ny hall på drøye 7.000 
kvadratmeter klar til bruk i Vesterøya idrettspark. Der 
blir det en såkalt kaldhall for fotball, en ordinær hall 
for håndball og andre aktiviteter, samt en garderobedel. 
Den totale kostnadsrammen på prosjektet er 50 million-
er kroner. Mye penger, men idrettslaget, som i 2008 var 
teknisk konkurs, har de senere år foretatt en snu- 
operasjon det lukter svidd av, og kan, ifølge Krossøy, 
sette i gang med prosjektet med minimal risiko.

Sandar-medlemmene sa ja til å sette i gang med å bygge 
Sandarhallen på et ekstraordinært årsmøte 1. februar. 
68 av 68 stemmeberettigede stemte ja. Kommunen har 
bidratt med 12,5 millioner kroner og spillemidler utgjør 
rundt 15,5 millioner. I tillegg får idrettslaget en moms-
reduksjon på opp mot ti millioner kroner. Idrettslaget 
har gjennom hardt dugnadsarbeid klart å skaffe til veie 
rundt 7,5 millioner i egenkapital. Resten blir låne- 
finansiering.

– Vi mener budsjettet er forsiktig og konservativt. Vi har 
vært nede på servant og listenivå i forhandlinger med 
leverandørene, sier Krossøy, som etter årsmøtets ja nå 
skal inn i en detaljprosjekteringsfase.

Sandar IL har ellers stipulert rundt tre millioner kroner i 
årlige driftsutgifter, men mener de vil få inntekter, blant 
annet i form av utleie, slik at driften vil stå seg.  
– Dette er en drøm fra 1980-tallet som blir virkelighet, 
og årsmøtets vedtak er en viktig milepæl for prosjektet. 
1. februar 2016 startet en ny tidsregning for Sandar IL, 
sa Krossøy.

Ekstraordinært årsmøte
sa JA til Sandarhallen

Fotball

Håndball

Klubbhus-
funksjoner

Ordfører Bjørn Ole Gleditsch (t.h.) deltok på det ekstraordinære årsmøtet. Her foran modellen av 
Sandarhallen sammen med Sandar Idrettslags styreleder Helge Krossøy. (Foto: Ole Grankel)

Helge Krossøy ba de frammøtte om å si ja 
eller nei til den nye Sandarhallen. 68 av 68 
svarte ja! Røde eller gule kort betydde begge 
to; JA. (Foto: Ole Grankel)
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Omfattende grunnarbeid 
med den nye Sandarhallen
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Styret i
Sandar Idrettslag 
På årsmøtet i idrettslaget i mars ble følgende  
valgt til styret;

Helge Krossøy, leder

Rune Huseby, nestleder (anlegg)

Jane L. Borge, styremedlem (kiosk)

Johan Gran, styremedlem (avtaler)

Monica Jessesen, styremedlem (økonomi)

Frøydis Bakkene Aasen, styremedlem (medlemsansvarlig)

Thor Arne Holme, styremedlem (håndball)

Daniel Lundquist, styremedlem (fotball)

Johnny Larsen, styremedlem (Sandarcupen)

Stein Henning Larsen, styremedlem (ski/hopp)

Harald Holtan, styremedlem (Sandar Senior)

Cato Ravndal, Torkild Myhre og 
Raymond Ystenes.

Fra venstre Anja Guttulsrød, Thomas 
Thorsen, Bjørg Kjeilen og 
Jane Borge. 

Foran fra venstre Rune Huseby, 
Harald Holtan og Ole-Bjørn Fogth. 
Bak fra venstre Helge Krossøy, 
Johnny Larsen og Sven S. Olsen.

Foran fra venstre Ivar Gade, Johan 
Hansen og Ragnar Allum. Bak fra 
venstre Thomas Nyren og 
Trond Schøyen 

Fra venstre Thomas Thorsen, Tor 
Arne Holme, Ole Grankel og Renate 
Frugaard Løkkevold.

Foran fra venstre Kjell Anders Berg, 
Lars Kløw og Tore J. Andersen. Bak 
fra venstre Geir Granlund, Geir 
Nordvold og Øistein Bjørvik

I et arbeidsmøte på Kariåsen ble det nedsatt en rekke 
prosjektgrupper for å bistå klubben på en rekke om-
råder. Det gjaldt blant annet utleie, inntekter og drift av 
den nye idrettshallen, likeledes fotballhallen. 

En gruppe skulle se på kafeteria, kioskdrift og utleie, 
både inntekter og driftsmodell for klubbhuset. En annen 
gruppe skulle ta for seg Sandarhallen og klubbhuset 
med hensyn til vaktmestergruppe. Likeledes skulle en 
gruppe se helheten av administrasjon og drift av den 
nye Sandarhallen.

Engasjerte 
medarbeidere i 
klubben på 
KICK–OFF møte

Sandefjord · Telefon 33 48 30 40    www.brodreneberggren.no

Vårt motto er «kvalitet i alle ledd» – vi sees på brygga!

Lokal sjømat i over 100 år

Stolt hovedsamarbeidspartner 
til Sandar IL

Vi leverer alt av mat til alle anledninger. 
Bestill maten hos oss, 

og vær gjest i eget selskap.
 

Dåp, Bryllup, konfirmasjon, jubileer mm.
 

Vi stiller med kokker dersom du trenger det.
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Andrea Huseby bor noen steinkast fra Vesterøya Idretts-
park, og før gravearbeidene på den nye Sandarhallen 
startet kunne du se henne daglig ute med sine hunder 
i områdene rundt Kariåsen. Hun driver i dag Huseby 
Team med til sammen 13 hunder som hun trener opp til 
å gjøre det godt i agility. Agility er hinderløype for hund, 
akkurat som sprangridning for hester. Hunden skal ta 
hinder som en dommer har satt opp, i bestemt 
rekkefølge, og ta alle disse hindrene riktig vei uten å 
gjøre feil. På kortest mulig tid.

Med hundene reiser hun til store stevner i utlandet og 
konkurrerer for eksempel i Spania der hun ble nummer 
fire i Europamesterskapet. Hun har også vært i Ungarn 
med hundene.

Hun forteller at Huseby Team ble startet da hun var 
liten. Familien fikk hund og hun begynte på dressur-
kurs. Hun underviste om hund i Sandefjord og rundt 
omkring i Norge. Videre forteller hun at når hun jobber 
med hundene så er det ikke bare henne som bidrar, men 
ofte er hele familien med og hjelper. Det er derfor hun 
valgte firmanavnet Huseby Team.

Andrea Huseby forteller at hun er 31 år og at hun tok 
videregående skole i Larvik og folkehøgskole i Ålesund 
før hun tok et femårig studium på Høgskolen i  
Notodden. Hun driver også som yogainstruktør, så i 
Huseby Team er det også meditasjon og yoga, sier 
hun avslutningsvis.   

Andrea og 
hennes hunder

Dronningens gate 3, 3211 Sandefjord
Tlf: 33 42 30 00

Tlf. 33 42 62 50
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- Vårt engasjement i Sandar, og jeg understreker vårt, 
oppleves som svært meningsfullt av flere grunner: Som 
trenere investerer vi tid sammen med våre barn og 
deres venner i oppveksten, som ledere får vi anledning 
til å utgjøre en forskjell i arbeidet for fysisk aktivitet og 
folkehelsen, og ikke minst oppleves det som svært 
meningsfylt å kunne bidra til utvikling av nye idretts-
anlegg til nytte for lokalsamfunnet i generasjoner 
fremover. 

-Du sier “vårt engasjement”, hva mener du med det?

- Hele familien brenner for Sandar og har sitt hjerte i 
Sandar og Vesterøya Idrettspark. Ikke minst det at min 
kone Eva har et like dypt engasjement gjennom flere 
løpende verv, har gjort det enklere for meg å forsvare 
at det i perioder har gått med så mye tid til Sandar, sier 
Helge, og fortsetter: 

- Sandar er på en måte fellesnevneren i familien, 
nettopp det som knytter oss som foreldre tettere  
sammen med våre barn. Vi har alle forskjellige  
interesser, men alt som har med Sandar å gjøre, det  
har vi sammen!

Etter at Eva og jeg flyttet til Vesterøya, ble det naturlig 
at vi skulle engasjere oss i Sandar da barna ble store 
nok til å delta selv. Så våren 2004, da vår eldstemann 
Edvard var gammel nok til å starte på fotballen, var det 
naturlig å ta treneransvaret for Gutter 97 sammen med 
Sven Schermann Olsen. Samme år startet våre to døtre 
Sofia og Camilla på barneidretten i Sandar, og Eva så 
det som helt naturlig å melde seg som medhjelper til 
Beverly Martinsen. 

Jeg hadde ikke sett for meg å skulle bli leder i Sandar 
Idrettslag. Jeg hadde først og fremst planer om å 
prioritere engasjement og trenerverv direkte rundt 
lagene til våre barn og med mest mulig tid på trenings-
feltet.  Jeg ble med i en prosjektgruppe som skulle jobbe 
for kunstgressbaner i alle bydelsanlegg i Sandefjord i 
starten av 2008. Underveis i dette prosjektet ble det 
klart at Sandar Idrettslag var på full vei inn i en  
økonomisk krise. Dugnadsånden var nede for telling 
og det var behov for nye ressurser i Sandars styre. Jeg 
følte vel den gang at mange pekte på meg for å lede 
Sandar-skuten ut av problemene og inn i fremtiden. Da 
jeg så fikk med meg mange engasjerte og dyktige  
ressurspersoner inn i et nytt styre, var den saken klar. 

Det var spesielt viktig for styret å skape raske resultater 
i form av refinansiering av klubben og realisering av 
nye kunstgressbaner, så det var med stolthet at vi hadde 
to nye kunstgressbaner klare til 80 årsdagen i  
september 2011.

Avslutningsvis legger han vekt på at dagens styre er 
innstilt på å sitte til prosjekt Sandarhallen er vel  
gjennomført og idrettslaget har dokumentert en sunn 
drift også med Sandarhallen. Men det kan ikke under-
strekes nok at idrettslagets største utfordring er  
rekruttering. Jeg håper nye generasjoner med små barn 
er klare for å ta del i organisering og driften av idretts-
laget i årene som kommer. Vi som har vært gjennom 
reisen kan fortelle hvor mye positivt et slikt  
engasjement gir både for familien, og hvor meningsfylt 
det føles for lokalmiljøet. 

Heia Sandar 
- fellesnevner for hele familien!

Eva og Helge Krossøy kan se tilbake på en 
lang arbeidsinnsats i idrettslaget. Her får vi 
et innblikk i deres engasjement og innsats.



18 19

Ungdomsklubben kan i år se tilbake på 35 år med 
aktiviteter på Kariåsen. Populariteten har gått i 
bølgedaler siden åpningen i 1981, men det siste året 
har klubben vært inne i en god periode. Tonje Holberg 
er kasserer og ildsjel i klubben sammen med Freddy 
Rossing, Beate Strand og et ungdomsstyre bestående 
av 11 ungdommer. De sørger for at tenåringer i 
Sandefjord og omegn har et sted å tilbringe kvelden 
annenhver fredag. Mellom 110 og 120 tenåringer 
kommer på disse fredagskveldene. For en liten 50-lapp 
blir man medlem og kommer gratis inn på alle 
diskotekene. Det skal være et lav-terskeltilbud som alle 
har råd til, sier Tonje Holberg videre. Ingen rusmidler 
er tillatt, og det er nulltoleranse for mobbing. Vi megler 
i kjærlighetssorg og krangling når det trengs, og vi 
tar alle for den de er. Vårens program avsluttes 10. 
juni med grilling, dansing og kos utendørs, sier Tonje 
Holberg.

Kariåsen  
ungdomsklubb 
35 år

Tlf: 33 48 20 00
E-post: firmapost@maxbo.sorhaug.no

Hegnasletta 15
3217 Sandefjord

Mazda - Hyundai - Suzuki - Isuzu

TØFT VÆR KREVER  
TØFF MALING

I DRYGOLINVÆR ER DET DRYGOLIN SOM HOLDER



Gaver og kronerulling 
Sandarhallen
Sandar må selv inn med betydelige beløp, mellom 15 til 

20 millioner i form av egenkapital, gaver og langsiktig lån.

KJØP ANDEL I SANDARHALLEN NÅ!

Ved å gå inn på www.sandaril.superinvite.no kan dere nå gi deres gavebidrag gjennom å kjøpe andel 

i Sandarhallen. Etter vedtak i ekstraordinært årsmøte 1. februar 2016, og som dere ser i dette blad, 

er prosjektet i ferd med å bli realisert, så nå kan dere trygt være med på spleiselaget. 

Da nåværende klubbhus ble bygget i 1980 for en total pris på ca kr 3 mill, finansierte klubben selv 

kr 1,2 mill med gaver, andelsbrev, inntektsgivende dugnader, og eget dugnadsarbeid på bygget, 

samt besparelser ved innkjøp. Tegning av andelsbrev ga kr 102.850,-. Vi tror også denne gang at 

det finnes giverglede til lokal aktivitet i vårt eget lokalsamfunn, og vil gjøre en innsats for at både 

organisasjoner og privatpersoner skal kunne si at «denne hallen i det flotte anlegget i Vesterøya 

Idrettspark er vi/jeg stolt av å ha vært med på å finansiere».

GAVER KAN OGSÅ BETALES TIL KONTO

Vi vet det er flere av dere som setter så stor pris på det arbeidet som gjøres i regi av Sandar IL og 

har lyst og anledning til å gi et større bidrag. Dette kan gjøres iht. beskrivelsen nedenfor eller ved å 

ta kontakt med e-post til post@sandaril.no.

Konto 2480.05.11522 skal benyttes til gaver og støtte i.f.m. Sandarhallen.

Fint om dere merker innbetaling med “Gave til Sandarhallen + <navn>” eller tilsvarende tekst.

Organisasjoner og personer har allerede begynt å gi sine bidrag.

Noen gir på grunnlag av vår søknad, andre fordi vi pent spør dem, og andre kanskje fordi de rett og 

slett har lyst etter å ha lest dette?


