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Sandar IL og Vesterøya Idrettspark er stedet for trim,

Johan Gran

idrett og lek. Med fantastisk beliggenhet og stort
aktivitetstilbud, er vår visjon at området skal være
kraftsenteret og møteplassen i Vesterøya for folk i
alle aldere.
Jeg har vært leder for Sandar Idrettslag i snart fem år
nå. Det har vært fem arbeidskrevende år, men samtidig
særdeles givende år når vi ser det fellesskapet og flotte
anlegget vi har skapt i Vesterøya Idrettspark.
Personlig brenner jeg spesielt for at barn og unge
engasjerer seg i idretts- og ungdomsaktiviteter, og
fortsetter med dette ut tenårene. Et slikt engasjement
gir våre unge sunne holdninger til trening og
engasjement i frivilligheten for resten av livet.
Jeg er stolt over det omfattende aktivitetstilbudet vi nå
kan tilby med utgangspunkt i Vesterøya Idrettspark:

Vi ønsker med Vesterøya Budstikke å nå ut med
informasjon om tilbud til deg med tilhørighet til
Vesterøya og omegn. Vi håper enda flere finner veien
til Vesterøya Idrettspark for å bli kjent med området og
tilbudene, her er noe for enhver smak.

•

Foreldre og barn, motorisk trening til musikk for
barn i alderen to til fem år

•

Barneidrett, allsidig idrettstrening for barn i alderen
fem til åtte år

Takk til alle dere som har bidratt til produksjonen av
Vesterøya Budstikke. Vil spesielt takke fotograf Tore
Kielland for 400 fremragende bilder som bedre enn ord
dokumenterer det du kan oppleve i Vesterøya
Idrettspark.

•

Fotball, barnefotball fra seks år, ungdomsfotball,
senior og veteranfotball

Du er hjertelig velkommen!

•

Håndball fra åtte års alder til seniornivå

•

Ski- og hoppgruppe med spesielt fokus på barn

•

Sandarcupen, Norges største helgeturnering i fotball
med over 7000 deltagere

•

Kariåsen Ungdomsklubb med sitt anerkjente
aktivitets-tilbud for ungdom

•

Seniorgruppe med faste møter og rusleturer

•

Klubbhus med treningsareal for flere matteidretter

•

Lysløype, turløyper og flotte naturopplevelser med
utgangspunkt fra Vesterøya Idrettspark

•

Vinterstid kjører vi opp skiløyper fra Vesterøya
Idrettspark til Folehavna

Driften av Sandar Idrettslag, Sandarcupen og Vesterøya
Idrettspark gjøres på dugnad av fantastisk engasjerte og
flinke mennesker. Dugnadsånden har alltid stått sterkt i
Sandar, og målet har alltid vært å utvikle anlegget vårt
til fellesskapets beste.
På 70-tallet ble det lansert en plan under mottoet: “Alle
Sandarfolk under ett tak”. Vi har snart 40 år senere
ikke realisert denne drømmen, men føler nå at vi er i
posisjon for å ta det siste steget gjennom bygging av en
flerbrukshall i Vesterøya Idrettspark.
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Håndball

Fotball

MÅÅÅÅÅÅÅÅÅL!!!!!!!!
Aktivitet, venner, samhold, gleder, mestring og trygghet

LAGSPILL MED
FART OG SPENST

Mange ord kan brukes om fotball, og helt sikkert flere
enn dem som står ovenfor. Sandar IL har plass til både
deg og barna i Vesterøya Idrettspark. Ligger fotball ditt
hjerte nærmest, så har vi plass til alle, vi har lag for
både gutter og jenter fra 7 år og opp til godt voksen
alder.

Sandar IL håndball holder foreløpig til i Ormestadhallen.
Vi har lag fra 8 år og til seniornivå. Hver høst holder
Sandar håndballskole slik at alle i alderen 7-9 år som
har lyst, får prøve seg, og dette har vært en suksess.
Hovedfokuset er at barna skal ha det gøy med sin idrett,
og vi har ikke fokus på “topping” av lag.

Vi arrangerer også fotballskole for de aller yngste i
nærmiljøet.

Trenerne i Sandar er en blanding av foreldre og mer
erfarne trenere. Vi holder derfor trenersamlinger minst
en gang i sesongen hvor vi gjør nytte av instruktører fra
det profesjonelle håndballmiljøet i Sandefjord. Noe som
utvikler den enkelte og inspirerer til å fortsette med
håndball.

Anlegget vårt kan nok sies å være blant Vestfolds
vakreste og beste. 2 nye kunstgressbaner med flomlys
og 1 gressbane er hva vi har å tilby.
Blir det for varmt å trene på sommeren, hender det
treneren tar med laget på en 5 min gåtur ned til
idylliske Ormestadvika for et velfortjent bad.
Lyst til å være med, eller bare litt nysgjerrig?
Ikke nøl med å ta kontakt.

Håndball er en innendørsidrett, men om våren og
sommeren er også vi flittige brukere av utearealene i
Vesterøya Idrettspark. Lysløypa er perfekt å bruke som
et måleparameter på formstigning, og fotballbanene er
veldig bra til intervaller og litt lek og moro.
Håndballen gleder seg veldig til å se starten på den
nye hallen i Vesterøya Idrettspark. Dette betyr at alle i
Sandar IL er samlet på ett sted i Vesterøya!

Foruten å delta i seriespill på alle nivåer, deltar flest
mulig av lagene også årlig i en stor cup, for tiden
Storhamarcup hvor alle kamper spilles i Vikingskipet.
Alle foreldre kan her være med, slik blir dette en
sportslig og sosial begivenhet for barn og voksne.
Noen sesonger ligger det også til rette for samarbeidslag
med våre naboklubber STIF og HG Gokstad. Dette gjør at
lagene spiller i mer utfordrende serier enn hva de ville
gjort hver for seg, og gir større utviklingsmuligheter for
den enkelte spiller.
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Hopp og skilek

Barneidrett

LEK, MORO, LÆRING
Vi har to grupper:
Foreldre og barn er for barn i alderen 2-5 år i lokalmiljøet. Formålet er å drive variert bevegelsestrening,
og aktiviteten gjennomføres mandager på Vesterøy
skole. Foreldrene er aktivt med og veileder underveis.
Allidrettskole er for barn i alderen 5-8 år. Målet er
å vekke interessen for, og stimulere til, variert fysisk
aktivitet. Vi har to grupper - en for barn 5 år og en for
barn 6-8 år - som møter hver tirsdag i Vesterøya Idrettspark eller annet egnet sted i Sandefjord.
Begge grupper driver alderstilpasset bevegelsesglede og
motorisk trening, bl.a. turn, øvelser med ball, klatring og
dans. I tillegg omfatter allidretten friidrett, ski,
orientering og kampsport.
Barneidrett er et fint sted for barn å møtes og å bli kjent
på tvers av øya. Et sted helt uten konkurranse.

UNNA I BAKKEN!

Vi har ski til utlån
i hoppbakken!

Sandar Ski har hatt hoppskole de to siste sesongene
med god oppslutning og rundt 20 deltakere.
I vårt nye anlegg har vi nå helårsaktivitet i to bakker,
K8 og K12, for gutter og jenter i alderen 5 – 12 år. Når
forholdene tilsier det, blir det også kjørt opp langrennsløyper og preparert i øvrig skilekanlegg. Dette som et
ledd i det mangfold av aktivitetstilbud vi har for barn,
ungdom og voksne i Vesterøya.
Offisiell åpning av våre bakker skjedde under Sandarcupen i år med god deltakelse av sponsorer, hoppsjef
i NSF Clas Brede Bråthen, ordføreren i Sandefjord, og
veldig mange andre. Dette ble en kjempesuksess og en
god markering av nytt anlegg.
Hoppgruppa planlegger å gjennomføre hoppskole hver
tirsdag ut høstsesongen og gjennom vintersesongen,
med opplæring i koordinasjon, mestring og grunnleggende ferdigheter i alle faser av et skihopp. Og ikke
minst: Vi skal ha det gøy på ski!
Vi har innledet et samarbeid med Nanset IL i Larvik.
De har en godt etablert hoppgruppe med bra aktivitet.
De har også hoppanlegg med bakkestørrelser K15 og
K30, ideelt for hoppere fra Sandar som trenger mer
utfordring enn det bakkene i Vesterøya Idrettspark kan
tilby for øyeblikket.
Dette trodde du ikke vi drev med i Vesterøya Idrettspark?
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Sandarcupen

Seniorgruppa

CUP ER GØY!

Leder av Sandarcupen
Johnny Larsen

Norges største helgeturnering i fotball er skapt og drives fra Vesterøya!

Sandarcupen er en av Norges eldste fotballturneringer,
den er arrangert 35 år på rad av Sandar Idrettslag, og
hadde i 2013 hele 443 deltakende lag med ca 7500
spillere. Kampene spilles på baner fra Nanset (Larvik)
i sør til Vear (Stokke) i nord, og totalt spilles det på 45
baner samtidig.
Sandarcupen arrangeres alltid i uke 32, rett før skolestart, da er vær og Sandefjord på sitt beste for våre
gjester. Alle de frivillige, ca. 350 fra Sandar og 1200
totalt med våre samarbeidsklubber, kan da bruke
sommerferien til å nyte livet og lade batteriene.
I år ble det avviklet ca. 1150 kamper som spilles på
lørdag og søndag. Fredagen har vi satt av til lagenes
ankomst, og til åpningssermonien på Komplett.no Arena
hvor alle deltakere samtidig er invitert til å se en
hjemmekamp for Sandefjord Fotball.
Sandarcupen har klasser for jenter og gutter fra 11-19
år, og vi fordeler kampene på arenaer etter aldersklasser. I Vesterøya Idrettspark og på Sandarbanen
spiller de yngste, 11-12-åringene, noe som gjør at det
er et myldrende liv i hele Vesterøya denne helgen. Ta
gjerne en tur og opplev idrettsgleden og livet på
arenaene.
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I motsetning til andre turneringer som er omtrent på vår
størrelse, administreres og drives Sandarcupen på
dugnad. Hele overskuddet fra cupen kan derfor
legges inn i barne- og ungdomsidretten i Sandar Idrettslag og i anleggsutviklingen i Vesterøya Idrettspark. Det
krever mange frivillige som står på både i cuphelgen
og i planleggingsfasen. Vi er glade for at Vesterøyas befolkning har sett verdien av dette, og stiller opp. Det er
alltid behov for flere som kan ofre tid i cuphelgen
og/eller i planleggingsfasen. Oppgavene er mange,
mangfoldige og interessante. Så ønsker du å bidra, nøl
ikke, ta kontakt, vi trenger alle som kan og vil bidra!
Kontaktperson er leder av
Sandarcupen Johnny Larsen
tlf:
mail:

908 97 247
leder@sandarcupen.no

Fakta om Sandarcupen 2013
•
•
•
•
•

443 deltakende lag
7500 spillere
45 baner
13 arenaer
110 dommere

•
•
•
•

1150 kamper
Over 1000 frivillige
50 000 brødskiver
12 000 tilreisende til
Sandefjord

SENIOR OG
FORTSATT BRUKELIG
Sandar Senior er så langt en samling av tidligere
sportslige eller administrativt aktive medlemmer av
Sandar Idrettslag og Kariåsen Ungdomsklubb. Vi
etablerte oss høsten 2012 og ble tatt opp som egen
gruppe i lagets organisasjon våren 2013. Vi er fortsatt
under oppbygging, så langt er vi ca 35 seniorer, og vi
ønsker å bli mange flere.

“Velkommen til oss i et
utformelt og trivelig miljø”

Vi håper at du vil vite mer om oss, og være med oss.

Vi ønsker at Vesterøya Idrettspark skal bli et naturlig
midtpunkt, samlingspunkt og aktivitetssenter i
Vesterøya. Og vi vil være med å utfylle det mangfoldet
et slikt samlingspunkt skal ha. Du som er i femtiårene og
eldre, er i vår målgruppe, og vi ønsker deg velkommen
til oss i et uformelt og trivelig miljø. Vi er mange nye i
øya vår, så tidligere tilknytning til klubben er ikke noe
krav.
Vårt formål er å samles til faste tider med kaffe og god
prat på agendaen. Og ut fra et slikt miljø ser vi for oss
en knoppskyting av aktiviteter og gjøremål. Eksempler
på slike kan være rusleturer i Vesterøyas mangfoldige
natur og rike fornminner, og kanskje kunne gi ei hånd til
klubbens anlegg og aktiviteter ved behov, selvfølgelig
basert på den enkeltes frivillighet. Vi er allerede
involvert i utviklingen av hall og klubbhus i Vesterøya
Idrettspark

Leder Harald Holtan vil gjerne bli kontaktet på
telefon 90507656, og på e-post: h-a-hol@online.no.
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Kariåsen Ungdo

msklubb

“Fantasihuset”

Sånn er vi, og slik ønsker vi at
Kariåsen Ungdomsklubb skal være
Kariåsen Ungdomsklubb er et rusfritt tilbud til ungdom
på 8. – 10. skoletrinn. Klubben har, siden den ble stiftet i
1981, blitt drevet på frivillig basis av ungdom og ivrige
foreldre. Hos oss har vi nulltoleranse for mobbing, vi
er opptatt av at Kariåsen Ungdomsklubb skal være et
sted hvor ALLE kan føle seg trygge og ivaretatt, uansett
interesser, status, livssyn og legning.
Vi tilbyr ungdommen en klubb som, med noen unntak,
er åpen annenhver fredag gjennom hele skoleåret. Her
kan de danse, treffe gamle venner og bli kjent med nye
venner, spille biljard, bordtennis, playstation, skravle og
kose seg. Vi har masse andre flotte aktiviteter også, som
nattdisko, skumparty, beachparty og paintball. Skiturer
i vinterhalvåret, turer til fornøyelsesparker, og sist men
ikke minst turer med seilskipet Statsraad Lehmkuhl, sist
i 2011.
Med utbygging av ny hall og oppgradering av det gamle
klubbhuset, ser vi fram til å kunne gi ungdommen i
Vesterøya og byen for øvrig, et enda bredere aktivitetstilbud. Kariåsen Ungdomsklubb skal bidra til at
Vesterøya Idrettspark blir et møtested i hverdagen, også
for dem som ikke driver med idrett. Vi ønsker å bidra til
at Vesterøya Idrettspark fortsatt skal være et trygt sted
for ungdom.
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Drømmen er å kunne gi rom for øvingslokaler til band,
gi unge standuppere en scene, ha et filmverksted, kunne
lage revy, ha ettermiddagskafé hvor ungdom som har
behov for det kan få voksne samtalepartnere. Vi vil
holde kurs i alt fra matlaging til fotografering, avholde
konserter, invitere spennende foredragsholdere, lage
et ”mekkeverksted” og mange andre aktiviteter. Ganske
enkelt noe for en hver smak.
MANGFOLD GIR MULIGHETER
OG MULIGHETER GIR MANGFOLD!

STEDET FOR FANTASI
I FRI FLYT
Ved at hallprosjektet realiseres de nærmeste år, får vi
en unik mulighet ved at deler av klubbhuset og
utvidelse av dette, kan benyttes til prosjektet «Fantasihuset», en arbeidstittel som begynner å ta form.
Den vakre Vesterøya er ca 10 km lang og bærer
historiske tegn fra steinalder, vikingtid, seilskuter, skipsbygging, hvalfangst og industri. En 25 km lang kyststi
langs hele Vesterøya, samt lysløype fra Vesterøya
Idrettspark til Vesterøy skole, gjør det mulig å besøke de
fleste områder og viker. Det bor 6944 personer på
Vesterøya, og av disse er ca 1300 barn og ungdom i
alderen 6-18 år. Det er denne målgruppen som vil bli
brukere av «Fantasihuset».

verksted/ garasje, data, miljø, og Vesterøyas historie og
natur.
Vi har også valgt å samarbeide med Høyskolen i
Vestfold for å sikre at forprosjektet får de nødvendige
innspill til innovasjon, utvikling og levedyktighet av et
slikt prosjekt i lokalsamfunnet Vesterøya.

I samarbeid med hovedstyret i Sandar IL og Kariåsen
Ungdomsklubb, ble det i første halvår i år besluttet å
etablere prosjektet «Fantasihuset». Dette skal i løpet av
våren 2014 forelegge et forslag til innhold,
finansiering og drift av denne nyskapingen. For at huset
skal få et riktig og interessant innhold, har medlemmene
i Kariåsen Ungdomsklubb og prosjektgruppa kommet
med hvert sitt forslag til hva huset skal inneholde.
Det vakre er at de to forslagene er nærmest identiske,
og innholder disse 6-7 områder og emner som kan
utvikles: Mat (kjøkken), musikk, dans, drama, disco,
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FLERBRUKSHALLEN
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Det planlegges en flerbrukshall med to håndballbaner og
kaldhall kunstgress 60 x 40 meter som skissen nedenfor
viser. Hallen er tenkt plassert helt i syd av
eiendommen der hvor dagens 7’er bane i fotball
(c-banen) ligger. Hallen er tenkt som et breddeanlegg
der aktivitetsflate, treningsrom, garderober, kafeteria og
sosiale rom er det som prioriteres.
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Hvorfor bør politikerne i Sandefjord prioritere en
flerbrukshall på Vesterøya nå?
•

Løse et kritisk behov for hallkapasitet på Vesterøya,
Sandefjords største bydel med nesten 7000
innbyggere.

•

Prosjektet er klart for realisering med kompetent
prosjektorganisasjon og motiverte leverandører.
Det blir vedtatt byggeprosjekt på byggeprosjekt i
Vesterøya og tilbudet for idrettslige organiserte og
uorganiserte aktiviteter må prioriteres.

•

Lokalt miljøtiltak ved å redusere trafikken i Kilgata.
Det forventes en reduksjon på flere tusen daglige
passeringer i Kilgata ved å legge til rette for
aktiviteter i nærmiljøet.

•

Offentlig og privat samarbeid til beste for folkehelsen og trivsel, spesielt barn og unge. En krone
fra Sandefjord kommune gir 4 kroner flerbrukshall
til fellesskapet.

•

Sandar har gjort alt forarbeid og prosjektering på
dugnad, og Sandar tar ansvar for bygging og drift
av hallen.

•

Et kjempeløft for å løse behov for innendørs
treningsarealer i Sandefjord, og vi får Vestfolds
største lokaler for arrangementer.

•

Skolene på Vesterøya er aktive brukere av området.

1

Flerbrukshall
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Bane A (naturgress)

2

Klubbhus
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Bane B (kunstgress)

3

Kariåsen Ungdomsklubb
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Bane E (kunstgress)

4

Parkering
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Vikinggraver

5

Hoppbakke
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Sandefjordsfjorden

1
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Foto: LindIT.no
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Illustrasjon: Birgitte Prebensen
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Vesterøya
Idrettspark

Vikinggrav

Historien

FRA LØKKEFOTBALL PÅ FRAMNES TIL TRIM,
IDRETT OG LEK I VESTERØYA IDRETTSPARK
På Framnes, som på mange andre steder, ble det spilt
fotball på løkker og åpne plasser. Om sommeren spleiset
guttene til en fotball og dannet lag. Men tidene
forandret seg, og det ble behov for en ordentlig forening
som ikke ble oppløst hver høst.
Så ble det innkalt til et møte i Framnæs mek.
Værksteds store spisesal 24.september 1931 hvor
Framnes Idrettslag ble stiftet. Men allerede på et
medlemsmøte 13.oktober samme år ble navnet
forandret til SANDAR IDRETTSLAG. Sandar var det
daværende navn på landkommunen som omsluttet
Sandefjord by inntil de to slo seg sammen i 1968.

Her ble det også plass til en 400 meters løpebane, og
friidretten fikk en blomstringstid i klubben, til den ble
borte på 1960-tallet. Befolkningsveksten i Vesterøya,
hvor Sandar har sitt nedslagsfelt, førte til at også dette
idrettsanlegget ble altfor trangt. Plassmangelen ble
prekær, og forskjellig alternativer for utvidelser ble
vurdert, men forkastet.

I 1976 fant man så et område sentralt beliggende i
Vesterøya mellom Huseby og Ormestad, og det hadde
alle forutsetninger for å bli framtidas anlegg for idrett
og fritidsaktiviteter for barn, ungdom og voksne.
Sandefjord kommune kjøpte området og opparbeidet det, og idrettslaget fikk med stor dugadsinnsats
og mange kreative økonomiske opplegg reist et stort
klubbhus. Det var en stolt ordfører og en stolt klubb
som innviet Vesterøya Idrettspark på klubbens 50 års
dag den 24.september 1981.
Håndball, som hele tida hadde vært litt av og på, kom
for fullt i 1980 da den fikk sitt eget styre og plass inne
i Ormestadhallen. Og året etter ble Kariåsen Ungdomsklubb stiftet. Ikke som en del av idrettslaget, men som
et rusfritt tilbud til ungdom, og en utfylling av det brede
tilbud Vesterøya Idrettspark var ment å være. Siden er
det tilkommet trim/lysløype, og vi har fått nye baner
ned mot Ormestadvika. Sandarcupen har utviklet seg til
å bli Norges største helgeturnering for barne- og ungdomsfotball, og gir et viktig bidrag til klubbens
investeringsevne.

De første 20 årene holdt klubben til på Vestre Rød hvor
direktør Wegger på Framnæs ga den gamle fotballbanen
gratis til klubbens disposisjon. Etter krigen økte
aktiviteten betydelig, og det ble alt for trangt og lite
hensiktsmessig på den gamle grusbanen. Klubben kjøpte
derfor tomt til en ny bane lenger syd på Vestre Rød, og
etter 3500 dugnadstimer var gleden stor da den nye
banen kunne åpnes i 1951.

“Gamle Sandarbanen” med idrettslagets to første klubbhus.
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“I 1976 fant man et område sentralt
beliggende i Vesterøya mellom
Huseby og Ormestad”

Under en dyktig ledelse har idrettslaget blomstret de
siste årene, og nå er tiden kommet til store, nye sprang
inn i fremtiden.

Klubbhuset på Sandarbanen.

Sandarbanen på Vestre Rød fra 1951 til 1982.
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Småbåthavn
Strand
Fjell til å
sitte på

Mere bolidgVest
Langestran
Alt til båten! :-)

ole
Framnes Sk
Sandar og Kariåsen

Framnæs Maritime Senter

Båtopplag inne og ute
Framnæs Båthavn
Langestrand Syd
Mere bolig
Til Asnes, Tangen, Langeby,
Vøra og Folehavna
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ring
www.hurradesign.no

www.hurradesign.no
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A/S THOR DAHL
Sandefjords ledende eiendomsselskap
www.thordahl.no

Sandefjord
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Trim, idrett, lek og natu
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Er du redd boligkjøpet gir
trang økonomi?
Få en personlig gjennomgang av din
privatøkonomi med en av våre autoriserte
finansielle rådgivere. Samtalen vil gi deg
full innsikt i din privatøkonomi og ikke
minst tryggheten du trenger. Vi vurderer
sammen hvilke muligheter du har i
eiendomsmarkedet.

Ring oss på 02480
eller besøk www.s1bv.no

Kioskgruppa

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.

Sammen kan vi la
boligdrømmen bli virkelighet!

SANDEFJORD

UTEN MAT
OG DRIKKE
For at Vesterøya Idrettspark skal leve opp til visjonen
om å være det foretrukne stedet for alle med sitt hjerte
i Vesterøya, så er en mulighet for noe å drikke og spise
også et viktig bidrag. Vi har ei kioskgruppe som løser
oppdraget på en utmerket måte ved å ha åpen kiosk
ved fotballkamper, hoppkvelder, cuparrangementer og
treningsleire. De organiserer også innkjøp og levering til
andre arenaer hvor Sandar IL har ansvar for
arrangementet, f eks håndballkamper i Ormestadhallen,
og cuper som avvikles på andre arenaer.
Og ved interne arrangementer av sosial karakter, som
dugnader, lagkvelder, klubbkvelder i Kariåsen Ungdomsklubb, årsmøter og årsfester, tar de hele arrangementet
med innkjøp, tilbereding og servering. De har også en
salgsbod med utstyr som t-shirts, gensere, vannflasker,
baller, etc.
Med godt humør og skikkelig ståpåvilje, er denne gruppa
en hygiene- og miljøfaktor av meget stor viktighet. Både
tilfeldig besøkende og faste brukere av Vesterøya
Idrettspark skal føle seg vel ivaretatt, og da er noe å
drikke, en kaffekopp, en matbit, en kakebit eller en
sjokolade med på å sette en spiss på besøket.
Det nye Vesterøya Idrettspark med mange aktiviteter
ute og inne vil også gi muligheter for å ha kiosk og
servering som et daglig tilbud.
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FRA KR

NORGE

SVERIGE

1 bil + 2 voksne én vei
fra kr 130,- for ikke medlemmer.
Gyldig 2013

120,-

SAD-LJ13-40

SANDEFJORD – STRØMSTAD

for Color Club
medlemmer

colorline.no | 810 00 811
Kr 50,- tilkommer ved bestilling på telefon og terminal.

210x148,5 Info Sandar Profil cl.indd 1
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