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LEDEREN
HAR ORDET
Du leser nå 4. utgave av Vesterøya Budstikke der vårt
mål er å nå ut med aktuelle saker og kuriositeter
med utgangspunkt i Sandar Idrettslag og Vesterøya.
En stor takk til redaksjonen og fotograf for meget
godt arbeid.
Helge Krossøy

Sandar Idrettslag feiret, som dere vil lese i Budstikka,
85-års jubileum lørdag 24. september. Like gledelig som
selve jubileet var det å feire 4 ekte Sandar-gutter:
Johnny Larsen, Thor Henning Nilsen, Gunnar Huseby og
Harald Holtan som nye æresmedlemmer og mottakere
av hedersmerket i gull. Vi gratulerer!
Prosjekt Sandarhallen er nå i sluttfasen med grunnarbeider, og i skrivende stund ligger det belastning/ekstra
masser for å avvikle eventuelle setninger i grunnen under
Sandarhallen. Fundamenter er ankommet og selve hallbyggingen planlegges å starte i desember og være ferdig
før sommerferien 2017.
En 40 års gammel drøm blir nå virkelig: “Alle Sandar-folk
under ett tak”. Sandarhallen gir Sandar, hele Vesterøya og
Sandefjord, fantastiske muligheter og fasiliteter for et stort
mangfold av aktiviteter i generasjoner. Dette er i bunn og
grunn drivkraften og motivasjonen til oss som bruker mye
av vår fritid på dette prosjektet; Sandar og Sandarcupen. Et
stort bidrag til aktivisering av barn og unge og folkehelsen
generelt.
Vi håper flere har lyst til å støtte prosjektet og engasjere
seg i Sandar de kommende år!
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Johnny Larsen

Æresmedlem fra 2016 for sitt virke som leder av Sandarcupen fra 1996 og medlem i cuputvalget flere år før det.
Sier selv at han «kom med i Johan Hansens gode sirkel i
1989». Helårsjobb som leder for en stor organisasjon,
klubbens viktigste inntektskilde. Har sittet i hovedstyret i
21 år. 10 år som leder av fotballen, minst fire år som
styremedlem. Kom med i styret i fotball junior våren
1988 og jobbet med Minicupen og hjalp Johan Hansen
med kampoppsettet.

Thor Henning Nilsen

Æresmedlem fra 2016. To år som leder i Sandar fotball
og fem år som styremedlem. Har sittet fem år i hovedstyret. Leder av Sandarcupen i minst to år, vært sportslig
leder fotball i mange år, samt vært lagleder/trener i jentefotballen fra lenge før 1990 og til i dag. Medlem og leder i
Sandefjord idrettsråd fra 1994.

Gunnar Huseby

Fikk sølvmerket i 1974. Æresmedlem fra 2016. Har 12 år i
hovedstyret, og trener/oppmann i senior- og juniorklassene
i minst like mange år. Betydelig innsats som lagbygger og
miljøfaktor. Han satte Sandar på kartet. Var med allerede
under byggingen av Sandarbanen på Vestre Rød i 1950 – 51
(hadde hest!!). Var aktiv pådriver i flyttingen til Vesterøya
Idrettspark.

Harald Holtan

Fikk sølvmerket for 10 år i styret i 1977. Æresmedlem i
2016. Begynte som sekretær i fotballgruppa 1963 – 65,
deretter hovedstyret i 19 år til sammen. De siste tre årene
som leder av Sandar Senior, revisor i 20 år, kontrollkomiteen i seks år. Aktiv som spiller fra 1963 til 2004,
222 kamper på A-lag, hvorav 220 i perioden 1963 – 1982,
samt et utall av kamper på B-, C- og old-boys lag.
Fra tidligere er Kjell Eriksen og Per Otto Stensrud
æresmedlemmer.

3

Stort fokus på jentefotballen i
Sandefjord for tiden
I midten foran ser vi leder av jentefotballen i Sandar, Eva T. Susnic Krossøy, sammen med jentene som var på trening en
ettermiddag og kveld i slutten av oktober. Bak henne sitter Trond Evensen som trente jenter 11 denne kvelden og
Frank Ove Taule som hadde ansvaret for jenter 12.

Nettverksgruppen arbeider med hvordan vi skal
rekruttere flere jenter til fotballen og få dem til å holde
på lengst mulig. Dette samarbeidet har nå resultert i
at det startes opp damelag i Sandefjord Fotball i 2017sesongen, forteller Eva.
Vi håper det skal inspirere flere jenter til å starte med
fotball, og at SF damer kan bli et naturlig mål for de
jentene som drømmer om å bli best og komme lengst
mulig. Vi mangler helt et slikt tilbud i Sandefjord og
Vestfold for tiden, fortsetter hun.
Hun forteller videre at Sandar har følgende
jentelag: J06 f.2010 - et nytt lag og har kun
spilt en aktivitetsturnering i høst (5er
fotball), ca. 10 jenter. J07 f.2009 - spilte
aktivitetsturnering 5er fotball, ca. 10
jenter. J08 f.2008 - spilte seriespill 5er
fotball, ca. 12 jenter. J09 f.2007 - spilte
seriespill 5er fotball, ca. 10 jenter.
J10/J11/J12 - f.06/05/04 er en stor
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gruppe med ca. 23 jenter. Gruppen stilte med 7er lag i både
J11 og J12 serien og J16. Hun forteller videre at i 2016
sesongen manglet vi lag for J13/14. Det er kun 2-3 jenter
på disse to årgangene, disse spiller derfor med J16.
Spillere på jentelagene kommer hovedsakelig fra Framnes
og Vesterøy skoler, noen fra Ormestad skole. Skolene er
blant de mindre i Sandefjord, så grunnlaget for rekruttering
er derfor ikke så stort. Målsettingen for Sandar IL er å få
jentelag i alle årsklasser, med 10-12 spillere. Om vi får
til det, vil det bli lettere å kunne stille lag i alle årsklasser
også i ungdomsfotballen (13-16 år.)
Sandar IL er en breddeklubb og vi ønsker å ha
tilbud til alle jenter. Jenter som viser stor
interesse og som har gode ferdigheter,
får tilbud om å delta på trening/kamp
med gutter i tillegg til eget lag, sier hun
avslutningsvis.
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Thor Arne
Holme med noen
av jentene en
treningskveld

Stian Olsen til
venstre og Johnny
Larsen i bakgrunnen
orienterer sine tropper
før lagenes innrykk.

Stor aktivitet i håndballen i Sandar
Thor-Arne Holme er ny leder
Sandar Håndball har i dag ca 15 aktive lag, fra jenter og
gutter 6 år og opp til damelaget. Totalt er vi ca 170 aktive
håndballspillere, sier Thor-Arne Holme, som er ny leder i
klubbens håndballgruppe. Hele Sandar Idrettslag vil være
under samme tak når hallen står ferdig, og for håndballen
tror vi det vil gi økt rekruttering. Vi ønsker oss enda flere
spillere og trenere til klubben.
Sandar Håndball skal være en breddeklubb, men vi har
fokus på å utvikle kompetansen til trenerapparatet vi har
og bruker en del ressurser på det. Det skal være mulig å
bli god i håndball uten å måtte oppsøke andre klubber,
fortsetter Holme.

Jeg ble valgt som leder på årsmøtet i mars. Barna mine har
vært en del av Sandar det siste tiåret, og jeg synes det er
viktig at vi foreldre engasjerer oss i og rundt klubben. Jeg
har hatt ulike roller som trener og hjelpetrener, og har vært
litt med rundt Sandarcupen og Skolecupen. Da jeg ble spurt
om å være leder i Sandar Håndball, så jeg på det som en
spennende utfordring. Med ny hall rett rundt hjørnet, har vi
alle muligheter til å øke interessen for sporten, kvaliteten
på treningene og skape et bedre håndballmiljø enn vi har
vært i stand til tidligere, avslutter Thor-Arne Holme.

Sandarcupen 2016
- suksess nok en gang
I midten av august ble Sandarcupen arrangert for 38. gang!
Mye skulle klaffe da 9200 cupdeltakere skulle spille
kamper, overnatte og spise, men ifølge arrangørene gikk
det hele smertefritt for seg. Turneringsleder Stian Olsen
mente det hadde gått ekstremt bra i alle ledd, alt gikk på
skinner og da er det lett å arrangere en slik turnering.

I år deltok lag fra Norge, Sverige og Brasil, men neste år
ser det ut til ser det ut til at det vil komme lag fra Bosnia,
Serbia, Senegal og England, sier leder for turneringen,
Johnny Larsen.
Så får vi vente på Sandarcupen nr. 39 i august 2017.

Målbevisst satsing i
Vesterøya Idrettspark

Håndballen tar sats og hopper fra
Ormestadhallen til Sandarhallen
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Sandarhallen kan være ferdig
før sommerferien 2017

Johan Hansen representerer Sandar i byggekomiteen og følger opp prosjektet på vegne
av idrettslaget

Det har siden i vinter/vår pågått grunnarbeider til Sandarhallen. Første fase tok for seg sprenging av masser og
større parkering i nord, samt masser til Sandarhallen. Den
gamle tribunen ved A-banen er fjernet og adkomstveier
frem til fotavtrykk for Sandarhallen er opparbeidet.
Lysløypen er lagt om mot vest, og kyststien vil bli noe endret
i samarbeid mellom grunnentreprenør, lokale grunneiere
og Sandefjord kommune. Grønn profil er ivaretatt ved at
overskuddsmasser benyttes lokalt.
Sandars prosjektgruppe har deltatt i teknisk prosjektering
for å ivareta byggherrens behov og de beslutninger vi som
byggherre må ta underveis i prosjektet. Målet er hele veien
å sikre fleksible løsninger som ivaretar brukernes behov,
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både på kort og lengre sikt. Vi har jobbet med arkitekttegninger, planløsninger som tilfredsstiller krav til spillemidler, valg av sportsgulv, valg av kunstgress, belysning,
brann, fargevalg, med mere.
Grunnarbeidene går nå inn i sluttfasen, og i skrivende stund
ligger det belastning/ekstra masser for å avvikle eventuelle
setninger i grunnen under Sandarhallen. Prefabrikkerte
fundamenter til Sandarhallen er ankommet og kan etterhvert utplasseres. Noe plass-støping må til før man kan
starte oppføring av bærekonstruksjon. Planen er å starte
oppføring av bærekonstruksjoner for Sandarhallen i
desember måned med ferdigstillelse av bygget før
sommerferien 2017.
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Morten Langeli bak
rattet i sin VW 1958
cabriolet sammen med
et utvalg av hans andre
biler og motorsykler

Lokal sjømat i over 100 år

Klubbmerke av
hvaltann
Svært gammelt er
det, laget av hvaltann
er det, og et smykke
er det; klubbmerket
til Sandar Idrettslag
laget i hvaltann.

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

Redaksjonsmedlem i
Vesterøya Budstikke,
Øistein Bjørvik, fikk
smykket av tante
Eva, enke etter
Martin Andersen, en
kjent og kjær person,
fotballspiller, dommer og styremedlem
i Sandar Idrettslag
gjennom en årrekke.
Hvalfangerne hadde
nok av tid mens de
var på fangstfeltet i Antarktis, noe dette smykket viser.
Et kjært minne for Martins nevø!

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

Morten Langeli er svært
interessert i teknikk
I Husebyveien har Morten Langeli en sjelden samling av
ulike kjøretøy samlet gjennom flere år. Han nevner VW 1958
cabriolet som ble kjøpt i 1992 og restaurert 1992 – 93. Han
forteller videre at han har en Ford Taunus 1,6 GXL 1971
modell, en helt original urørt bil som bare har kjørt 74 000
kilometer. Bilen arvet han av sin bestefar i 1993. I 2015
kjøpte han en Porsche 1972 modell. Han er også eier av
en Yamaha VFR 450 supermotard. Likeledes har han noen
mopeder, båter og bruksbiler!!!!
Morten Langeli forteller videre at han alltid har vært
interessert i teknikk. Han begynte med sykler og radiostyrte biler og båter, deretter endel mopeder og biler. Han
hadde en far som var maskinist og har sikkert fått interessen derfra. Han leide et verksted på Holtan sammen med
en kamerat fra han var 19 år og skrudde og restaurerte
biler der i noen år.
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Han forteller videre at han prøver å kjøre mest mulig med
kjøretøyene sine. Taunusen blir ikke brukt mye, men han
prøver å “lufte“ den noen ganger i løpet av året. Han legger
til at Porschen skal restaureres og bygges helt om. Dette
arbeidet starter nå sent i høst.

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.

Morten er far til to gutter, Casper på 16 og Cornelius på 12.
Han forteller at Casper spilte håndball og fotball i Sandar
for noen år siden, men nå er det bare lekselesing og skole
på ham. Cornelius spiller på Sandar 04 2-3 ganger i uka og
trener på SF ekstra en gang i uka.
Sandar, fotball og kjøretøy er livet til Morten Langli. Men
det skal også legges til, avslutter han, at kona Cecilie også
er med på tur.
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Skilt - Messer - Profilering - Design

Vårt

fokus er

gode løsninger
og design til
riktig pris.

Thor-Arne Holme og Vidar Hem med
byggeskilt på 4 x 3 m for ny Sandarhall

expoteket.no - Tlf. 33 47 05 60

Knut Nalum trives som gartner på Buer
Knut er utdannet gartner og driver i dag gården som
frilandsgartneri sammen med kona Dagrun. Det dyrkes
mange slags kål, poteter, jordbær og korn. I tillegg har de
drivhus hvor det dyrkes tomater og agurker. Det skal også
sies at alt som produseres selges fra gården. Han legger
ikke skjul på at dette er en fulltidsjobb. I tillegg selger han
ved fra egen skog.
Arbeidet med gården på Buer startet i 1971 sammen med
kone Dagrun og Knuts mor og far. Siden har de vært på
gården, hans far døde i 2005, mens moren fortsatt lever.
Knut og Dagrun har bygd om og holdt gården i god stand
slik den framstår i dag. Det skal også nevnes at ekteparet
har tre barn, to gutter og ei jente. Videre har familien fem
barnebarn.

junior og så til Sandefjord Ballklubb der det ble noen
kamper som senior. Skader satte så en stopper for den
videre fotballkarrieren.
Knut og kona, sammen med andre ildsjeler, var de som
startet barneidretten og videreførte skigruppa i Sandar.
Da Sandars lysløype var ferdig, var det Knut som sto for
løypekjøringa, i dag er det sønnen Knut Ingar som står for
den jobben, avslutter Knut.

Knuts forhold til Sandar startet tidlig. Som 12 -åring var det
ski under ledelse av Per Pedersen, siden fulgte småguttfotball i Sandar. Likeledes ble det fotball med guttelaget.
Deretter gikk turen til Store Bergan der han spilte som
Nalums vinterløype
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Alltid noen på
kjøkkenet
Det er alltid noen på kjøkkenet på Kariåsen når det er et
arrangement. Dette bildet er fra klubbens 85-årsfest der
det var ca 70 festglade medlemmer til stede.
På kjøkkenet denne gang ser vi fra venstre Tone Graff Røvde,
Bente Hem, Bjørg Kjeilen, Eva Krossøy og Anne Johansen.

Bank | Forsikring | Eiendom

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.
Kontakt din bankrådgiver, se s1bv.no
eller ring oss på 02480 alle dager fra 7-24.
Sammen kan vi la boligdrømmen
bli virkelighet!

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

Vellykket og festlig 85-årsfest
Jubileumsfesten ble en magisk kveld for alle med hjerte i
Sandar Idrettslag.
Arrangementskomiteen bestående av Jane Borge,
Bjørg Keilen, Bente og Morten Hem, Thomas Thorsen
og Tove Graff Røvde hadde gjort en fremragende jobb i
planlegging og pynting av festlokalene. Kvelden besto
av kortreist mat, drikke og underholdning: Tapas fra vår
gode samarbeidspartner Meny Indre Havn, drikke fra vårt
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lokale bryggeri og samarbeidspartner Grans, jubileumstale
fra leder Helge Krossøy, utdeling av hedersmerker i gull
til 4 nye æresmedlemmer: Johnny Larsen, Thor Henning
Nilsen, Gunnar Huseby og Harald Holtan. Det var takk for
maten tale med morsomme historier fra tidligere leder
Eirik Bugsett, og kaffe og kaker fra lokale konditorer på
Vesterøya. Lokal artist oppvokst i Vesterøya - Elling Hem spilte opp til dans til langt ut i de sene timer.

Tlf. 33 42 62 50
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Vi blar i minneboka fra
1950-åras friidrettsmiljø
Idrett, som så mye annet av frivillighet her i livet, er avhengig
av ildsjeler. Sandar hadde friidrett som gren allerede fra
starten av i 1931, det var den gang idrett var edel kappestrid
i olympisk ånd. Da Per Pedersen kom inn i miljøet, først
som aktiv rett etter krigen, og spesielt etter at han tok tak
som leder fra slutten av 1940-åra, vokste det fram et stort
miljø blant barn og juniorer på Framnes og i Vesterøya. Og
Per har etterlatt seg en god dokumentasjon: Minnebok for
idrettskonkurranser 1949-1960. Ei avisutklippsbok med
omtaler og resultatlister for hovedsakelig friidrett, men
også mye skiidrett og litt fotball. Boka har dessverre ligget
lagret utsatt for fuktighet, og er både krøllete, gulnet og
sammenklistret, noe som synes på bildene på denne sida.
Boka dokumenterer at i friidrett var det aktiviteter både
sommer og vinter. Om vinteren innendørs på Nordheim,
lagets klubbhus med stor møtesal. Her var det sprangstevner i stille høyde og lengde. Og innvielsen i 1950 av
lagets nye Sandarbanen med løpebane ga virkelig fart i
friidretten, med alle grener både i løp, spenst og styrke.
Det var vel knapt noen barn og ungdommer på Framnes
som ikke var med, ofte var det bortimot 100 deltakere bare
i rene klubbstevner.
Fra et barneidrettsstevne i 1953 for årsklassene 1943 til
1947, kunne følgende leses i avisa dagen etter: «Sandar
I.L.s pike- og guttestevne i går ble en stormønstring av stort
og mye smått». Og i 1957 samlet STIF hele 230 deltakere,
hvorav mange fra Sandar, til et gutte- og jentestevne
på Sandefjord Stadion, så konkurransen var stor og friidrettsmiljøet stort i 50-åra. Og det var Sandar Idrettslag
ved Per Pedersen som i 1953 sendte en henvendelse til
Sandar skolestyre om å få arrangere et skolemesterskap
for alle skolene i Sandar. Og både lærer- og lærerinne-
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laget, førstnevnte ved sin leder Andreas Aukland, lærer ved
Framnes skole og bestefar til de senere kjente tre skibrødre
Aukland, ga sin tilslutning og sørget da for en større bredde
i bygdas idrettsmiljø.
Sandarstafetten var et stort og årvisst arrangement som ble
arrangert første gang i 1939, gjenopptatt etter krigen, og i
1962 ble det satt deltakerrekord med 24 lag fordelt på flere
klasser. Så populær var denne stafetten at flere ganger var
noen av landets beste stafettlag, som Sturla og Tjalve, på
deltakerlista. Med 6 etapper var det altså 144 mann som
løp på bane og i veier og gater på Framnes, til stor glede og
jubel fra som regel mange tilskuere langs løypa og ved start
og innkomst på Sandarbanen.
Da entusiasten og primus motor for friidretten Per Pedersen
trakk seg tilbake i 1963, forsvant også friidretten fra Sandar
Idrettslag. De var mange, de var ivrige, de var gode, og
det ville føre alt for langt, og unødvendig, å nevne navn og
resultater her. For like viktig som resultater var det samhold og kameratskap som vokste fram gjennom det gode
miljøet. Og da Sandar etter nedleggelsen av friidretten i
mange år ble en ren fotballklubb, dukket mange av navnene
fra friidrettens resultatlister opp i fotballens lagoppstillinger. Og det samme skjedde da håndballen litt senere
også startet opp igjen.
Det er alltid greit å vite hvor vi skal, men det er ikke så
dumt å vite hvor vi kommer fra heller. Derfor er det tanken
at Minneboka, sammen med mye annet historisk materiale
som ligger lagret på Kariåsen og andre steder, skal bli
tilgjengelig for alle i et påtenkt bibliotek i klubbhusdelen av
den nye Sandarhallen.
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Tlf: 33 48 20 00

E-post: firmapost@maxbo.sorhaug.no
Hegnasletta 15
3217 Sandefjord

Fra venstre ser vi Kristian Andersen, Arvid Nybo, Gunnar Huseby, Harald Holtan (primus motor), Eirik Bugsett, Tore Andersen,
Øistein Bjørvik, Per Otto Stensrud, Arne Larsen, Ragnar Allum, Martin Hansen, Johan Hansen, Ragnar Larsen, Per Hattrem,
Einar Olsen, Bjørn Mathisen, Svein Ellefsen, Magne Olsen og Dag Gladsø.

Stor interesse for Sandar Senior

Den første onsdagen i måneden er det møte i Sandar Senior på Kariåsen. Det er plass til flere. I oktobermøtet var det svært
mange som fant veien til møtelokalene.

TØFT VÆR KREVER
TØFF MALING
www.bilservice.no
SANDEFJORD–STRØMSTAD
COLOR VIKING HVER DAG KL. 1700

JULEBORD
med drikke til maten
Dansemusikk fredag og lørdag.
Juleshopping i butikkene om bord.

colorline.no | 810 00 811
Ved bestilling på terminal, tilkommer 60,–
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339,–

pr person tur/retur. Julebord inkludert drikke til maten på utreise.
Gjelder søndag-torsdag. Fredag-lørdag fra kr 439,-

SAD-LJ16-31A

I DRYGOLINVÆR ER DET DRYGOLIN SOM HOLDER

fra

Julebord
serveres
hver dag
fra 04.11.
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Gaver og kronerulling til
Sandarhallen
KJØP ANDEL I SANDARHALLEN NÅ!
Sandarhallen begynner straks å reise seg. Prosjektets
totalkostnad er kr 50 mill, og finansieringen er fordelt
på kommunalt tilskudd, spillemidler og egenkapital
fra Sandar. Av egenkapital totalt kr 12 mill har vi ca
kr 7,5 mill på bok, resten må vi skaffe ved gaver og lån.
Ved byggingen av nåværende klubbhus i Vesterøya
Idrettspark var også dugnad og tegning av andelsbrev
en stor del av finansieringen. Vi håper og tror at det
også denne gang finnes giverglede til aktivitet i vårt
eget lokalsamfunn, og at mange vil gjøre sitt 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.»
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Gå inn på www.sandaril.superinvite.no og kjøp en andel
i Sandarhallen! Her vil du også se at mange allerede har
benyttet muligheten.
Dersom du/dere heller vil gi et bidrag direkte til konto,
så gjør det til konto 2480.05.11522, merk
innbetalingen med «Gave til Sandarhallen + ditt navn».
Ønsker du direkte kontakt med oss, så er adressen:
post@sandaril.no.

