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VI MENER
På Vesterøya er det hilseplikt

Husk hilseplikten på Vesterøya, den inntrer så snart vi
passerer Kilen på vei utover, sa Thore Lundh som innførte
både utsagn og vanen, og det er en god holdning vi i Sandar
Idrettslag ønsker å bære videre. Her ute på øya er vi alle
venner, vi skal føle en tilhørighet og dyrke et sterkt samhold. Vi skal være stolte av å være beboere på Vesterøya.
Og er ikke det noe vi er alle sammen da? Når en du møter
nikker og hilser til deg, så får du den gode følelsen av å
være en del av et fellesskap, og å kjenne vedkommende
litt. Det betyr noe for din egen selvfølelse å vise oppmerksomhet mot andre, selv om det eneste dere har til felles er
at dere møttes akkurat der og da. På Vesterøya er det ikke
flaut å møte hverandre!

Harald Holtan
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I idretten har det å hilse alltid vært et element. I det olympiske charter er edel kappestrid nedfelt, inkludert i dette
er at konkurrenter hilser på hverandre før kamp, og takker
hverandre etter kamp. I våre idretter ser vi det i fotball og
håndball, og ikke minst i vår nye gruppe Sandar Budosenter
hvor disiplin er med i formålsparagrafen, og utøverne bukker dypt både før og etter kamper og treninger.
Så da gjør vi vel det alle sammen da; vi hilser på dem vi
møter på vår vei.
Med vennlig hilsen
Harald Holtan
Leder Sandar Senior
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De siste dager i april begynte reisverket å bli dekket av plater og det
hele begynner å ligne en hall.

Julegaven til Sandar Idrettslag
Etter flere års planlegging er nå oppføring av Sandarhallen
godt i gang.
Slik man ser hallen i dag er bærekonstruksjoner og utvendig veggelementer for fotballdelen reist.
Fremover vil taket på fotballdelen legges og håndballdelen
reises. Samtidig ferdigstilles fundamentering for gardrobedelen som ligger lengst i nord, med påfølgende oppføring av
det bygningsmessige. Tidsmessig er vi antakelig der ved ca.
skolestart. Man er jo avhengig av at leveranser ankommer
til ønsket tid og at arbeider kan utføres som planlagt.
Deretter vil det pågå arbeider som gulvstøp, oppføring av
innvendige vegger med videre. Tekniske arbeider og leveranser som ventilasjon, sanitær og elektro vil også pågå i
denne tiden frem til overlevering, som vi håper kan skje ved
juletider.
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På en fredag i mai ble dette bildet tatt. Foran fra venstre ser vi Terje Johannessen, Yngvar Haugen og Bjørn Hasås. På annen
rad fra venstre står Terje Wiik, Oddvar Sundbø og Bjørn Sund. På tredje rad fra venstre står Johnny Askerud, Georg Svendsen
og Jon Ulstad. Bakerst fra venstre sees Tor Otto Stenersen og Jan Johansen.

Langestrand Båt- og Hobbysenter
har 300 medlemmer
Båt- og Hobbysenteret har holdt til på Langestrand i over
25 år, sier formann Terje Johannessen. Det var Framnæs
mekaniske Værksted som i sin tid bygde lokalene for at
ansatte kunne bruke det på sin fritid. Da Framnæs sluttet
ble det etablert en forening som altså har vært i virksomhet i over 25 år. Johannessen forteller videre at foreningens
medlemmer kan bruke lokalene gratis, også til å reparere
biler. Den store krana leies for en rimelig penge når
medlemmene skal sette ut eller ta opp båtene.
De 300 medlemmene betaler en årskontingent på 350
kroner. Styret velges for ett år av gangen, sier Johannessen videre. De av medlemmene som har anledning møtes
hver eneste dag til kaffe og kjeks og småprat, bortsett fra
17. mai. Vanligvis er det opp mot 25 medlemmer på disse
daglige møtene som er viktige for det sosiale fellesskapet,
avslutter formannen.
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Formann:
Terje
Johannessen

Årsmøtet

Sandars årsmøter er litt annerledes enn årsmøter flest,
her er det ei herlig blanding av fast styring gjennom
lovpålagte årsmøtesaker, og leder Helges ruslende gange
inne i den firkantede oppdekte bordsetting, fortellende om
løst og fast av lagets liv det siste året samt hva som kan
forventes det neste. Og når kioskgruppa samtidig serverer
over 40 frammøtte de lekreste smørbrød, kaffe og mineralvann, så blir årsmøtet i Sandar Idrettslag en veldig trivelig
og samlende kveld. Ingen går fra et slikt kveldsmåltid med
innlagt årsmøte uten optimistisk tro på framtida!
En ny ildsjel har flyttet til øya vår, og han har fått med seg
både hjelpere og utøvere, og de ønsket å finne sin plass
under Sandar-paraplyen. Årsmøtet vedtok da å opprette
Sandar Budosenter som egen gruppe i organisasjonen. Se
egen sak om gruppa annet sted i bladet.
Noen nøkkeltall fra regnskapet:
Driftsinntekter 11,7 mill kr, resultat 2,9 mill kr. Til resultatet er å bemerke at
1) hele klubben er totalt dugnadsdrevet, ingen mottar lønn,
godtgjørelser er minimale, hele overskuddet går til videreutvikling av Vesterøya Idrettspark og
2) Sandarcupen er viktig som bærebjelken i lagets økonomi
med et resultat på 1,4 mill kr.
Valget sa at de som skal styre laget det kommende år, er:
Helge Krossøy, leder, Rune Huseby, nestleder og leder
Vesterøya Idrettspark, Monica Jessesen, økonomi, Jane
Borge, kiosk, Frøydis Aasen Bakkane, medlemsansvarlig,
Johan Gran, avtaler og juss, Johnny Larsen, Sandarcupen,
Daniel Lundquist, Sandar fotball, Thor Arne Holme, Sandar
håndball, Stein Henning Larsen, Sandar ski, Odd Håvard
Bjørklund, Sandar Budosenter, Harald Holtan, Sandar
Senior.
Senere har Rune Huseby bedt seg fritatt fra sitt styreverv
da han havnet i en dobbeltrolle som byggeleder for entreprenørene som har oppdraget med oppføring av Sandarhallen. Som ny nestleder er styremedlem Johan Gran valgt.

I siste styremøte var disse til stede fra høyre:
Thor Arne Holme, Helge Krossøy, Odd Håvard Bjørklund,
Frøydis Bakkane Aasen, Johan Gran, Johnny Larsen, Daniel Lundquist(som bare delvis kom med i bildet) og Harald
Holtan (som tok bildet). Fraværende var: Jane Borge,
Monica Jessesen og Stein Henning Larsen.

Heder på årsmøtet
Et årsmøte brukes også til å hedre tillitsvalgte som gjennom mange år har gjort en fortjent innsats for laget. Og
denne gang ble lagets hederstegn utdelt til: (fra venstre)
Espen Jensen, bronse, Jane Borge ,sølv, Pål Løkkevold,
Ellen Borge Nordvold, Kristin H. Larsen, alle bronse. Stein
Henning Larsen fikk også bronse, men måtte gå før bildet
ble tatt.
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Historiske tilbakeblikk:

Sandefjords Blad 12. mars 1919 skrev dette:

«Vesterøya vil skilles fra Sandar og bli
egen kommune»
Under et massemøte på Framnæs i går 12. mars ble «Vesterøens
vel» stiftet. 150 medlemmer tegnet seg på stedet. Foreningen er
upolitisk og skal ivareta Vesterøens interesser. På møtet utspant det
seg en meget livlig debatt, og som særlig viktige saker ble fremhevet
skolevesenet, veivesenet, postvesenet, kloakk og forsamlingslokale.

Sandarcupen
Sandarcupgeneral Johnny Larsen har også vært guttonge
en gang. En dag kom han med dette broderte tøymerket
som han stolt bar på sin treningsdress en gang i 1970åra. Et godt minne fra hans tidlige karriere, og den gang
visste han nok lite om at han mange år senere skulle stå i
spissen for et årlig kjempearrangement til glede for veldig
mange både gutter og jenter som har blitt bitt av samme
interessen som han selv.

Foreningens hovedmål er dog å arbeide for Vesterøens utskillelse
fra Sandeherred som egen kommune. Møtets dirigent og sekretær
var henholdsvis Oscar Gustavsen og Bernt Johansen.

Årets Sandarcup
11-13 august

Og Johnny har ledet cupen i så mange år at han er blitt
utnevnt som æresmedlem i Sandar, og nå står han igjen
foran den store oppgaven å nok en gang lede alle gode
hjelpere i gjennomføringen av
I midten av mai kom denne gledesmelding fra cupens
turneringsleder Stian Olsen: «Sandarcupen 2017 har nå
fått påmelding fra over 700 lag». Det betyr at grensen for
hvor mange lag cupen har plass til er nådd med sine 739
påmeldte lag, og at helga 11. til 13. august vil være meget
folksom med fotballspillende barn og heiende foreldre og
familie langs sidelinja på de fleste fotballbaner fra Nelunghavn i syd til Tønsberg i nord. Mange skoler i samme områder vil være fylt opp med overnattinger og matservering,
og på de fleste baner er det selvfølgelig kiosk; hva er vel en
turnering uten is, brus, pølser og annen snacks?
Cupen er en meget stor organisasjon med mange som står
på både med forberedelser og avvikling. Alle jobber frivillig,
alt av overskudd deles mellom alle medarrangører etter
en gitt nøkkel, og for Sandars del betyr det solide bidrag til
finansiering av blant annet klubbens nye hall.
Cupen er altså av stor betydning for mange klubber i søndre Vestfold, og vi i Sandar er stolte av å ha fått til noe sånt.
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Dette er båten som
mange eldre Vesterøyinger og andre
i byen vår kjenner
igjen.

« Forlandets Venner » er etablert
Stiftelsen Sandefjord kystkultursenter har anskaffet den
gamle slepebåten Forlandet for restaurering. Torsdag 6.
april møtte 25 personer på Gokstad Kystlag for å delta i etableringen av Forlandets venneforening. Her skal også båten
ha sin hjemmehavn.
Det ble oppnevnt et interimsstyre med Erling Solhaug, Thor
Sunde og Stig Tore Lunde. Disse skal jobbe med å utarbeide
statutter for venneforeningen til neste møte. I dette møtet
vil det bli redegjort for videre planer med veteranskipet.
Forlandet ble bygget som hvalbåt i 1921 på tegninger fra
Kaldnes i Tønsberg. Den kom siden i eie av et Larviksrederi
og kjøpt til Framnæs mek. Værksted, hvor den gikk som
slepebåt fra 1935 til 1983. Den er derfor en ekte Vestfoldbåt.

Forlandet har etter at stiftelsen overtokk blitt dokksatt og
skroget stoffet. For tiden jobbes det med å få overbygningen
presentabel. Det største arbeidet vil være maskineriet som
ikke har vært i bruk på mange år.
Målet er at Forlandet igjen skal kunne seile for egen maskin
til 100 – årsjubileet i 2021. Riksantikvaren har besiktiget
skipet og anslått det som svært verneverdig. Dampmasknen fra Bergen mekaniske verksted er den eneste
igjen i verden av dette slaget.
Arbeidet med restaurering må følge Riksantikvarens
bestemmelser for fartøyvern som skal sikre båten som et
varig kulturminne.
Her er gjengen
som stilte opp ved
etableringen av
Forlandets Venner
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Hopprenn i Breimyrbakken.
Fra v: Brage Stensland-Larsen, Sondre
Stensland-Larsen, Linus Brathagen, Emil
Westgård-Lund, Ellen Sofie WestgårdLund, Sondre Westgård-Lund)

Fortsatt aktivitet i Sandar Ski/Hopp
uten snø
Helårsanlegget til Sandar Ski fungerer fortsatt tilfredsstillende og er i bruk – hele året – spesielt i perioden fra
skolestart til jul og videre frem til påske, sier leder og
trener Stein Henning Larsen.
Gruppa har i all hovedsak fokus på aktivitet for barn i alder 5-12 år og teller i
stort og smått ca 10 medlemmer. Det
har vært noe mindre deltagelse på
hoppskole enn tidligere sesonger,
noe av årsaken er ganske sikkert
den snøfattige sesongen vi har
hatt denne og tidligere sesonger,
fortsetter Larsen.
Vårt viktigste oppdrag er å gi barn
i Sandefjord en mulighet for å
utvikle og mestre skiferdigheter og
ha det gøy på ski. Vi har i år, i tillegg
til hopping i helårsbakken på tirsdager
fra kl 18.00 - 19.00, også hatt mer fokus
på teknikk, spenst, hurtighet og koordinasjon
(barmark).
Gruppa har holdt aktiviteten i gang gjennom hele høsten
med hoppskole, og Sandar Ski har i sesongen 16/17 deltatt i

på følgende arrangement: 2 deltagere - NSF Rekrutteringsarrangement Midtstua/Oslo - Juni, 6 deltagere i Skotfossrennet, Skien, 3 deltagere i Rugtvedtrennet, Porsgrunn,
1 deltager i Hof Spretten (Botne – Breimyrbakken) og
6 deltagere i Breimyrspretten, Botne.
Sandar Ski/Hopp har over tid ønsket et
samarbeid med andre klubber, med et
større miljø, gode treningsforhold, bakke
fasiliteter (både helårs og vinter), samt
et trener team.
Det ser nå ut til å kommet en svært
god løsning på plass der Sandar IL
inngår et samarbeid med Pors og
Skotfoss. Begge klubbene har flotte og
moderne anlegg med bakker i alle størrelser (K7, K20, K40 og K60).
Vi opplever at Sandar Ski er et positivt og godt
mottatt tilbud i idrettslaget.
Planer om flere og større hoppbakker på Vesterøya Idrettspark vurderes i forbindelse med pågående hallprosjekt –
størst behov er det for K20 og K35, avslutter Stein Henning
Larsen.
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Hovedtrener Odd Håvard Bjørklund (t.v.) og hjelpetrener Espen Jensen starter opp med utgangspunkt i Tae Kwon Do og
stilarten Moo Duk Kwan som tilbyr et treningstilbud innenfor selvforsvar og tilknyttede grener.

Sandar Budosenter
- ny aktivitet på Kariåsen
Bjørklund forteller at i denne sporten bruker vi
foten(Tae), hendene(kwon) som en vei(Do). World Taekwondo Federation er anerkjent av IOC, og sporten er
dermed også en OL – gren.
Bjørklund sier videre at Sandar Budosenter skal på treningene legge vekt på at det skal være gøy for små og
store, at det er en allsidig trening hvor vi lærer fokus,
disiplin og det å kunne ta vare på seg selv og ikke minst
andre som trenger hjelp.
Hovedtrener Bjørklund er breddeutøver med bred
erfaring fra sporten. Han bodde et år i USA for å trene
og lære om stilarten. Budosenteret har også fått med
seg en tidligere ildsjel i idrettslaget, Espen Jensen,
som er høyt gradert i stilarten. Og de har allerede med
seg 15-20 deltakere med god aldersspredning på sine
treninger.
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Johan Hansen representerer Sandar i byggekomiteen og følger opp prosjektet på vegne
av idrettslaget
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På Vesterøya, i gamle Ormestad Landhandel, ligger Gapahuken natur - og friluftsbarnehage. Her er natur og dyr i
høysetet, og her er barna ute så mye som mulig hele dagen.
Barnehagen ble etablert av nåværende eier Ronny Vegar
Bakker i 2000, og vi har i dag 7,3 årsverk. Barnehagen har
plass til 26 barn, 17 store og 9 små. De fleste som har barn
i barnehagen har bestemt seg for at de ønsker å ha barnet
sitt i en natur- og frilufts barnehage. Barnehagen er åpen
fra 07.00 – 17.00 hver dag, forteller styrer Inger Helene
Berg.
Det er læring og mestring via lek og opplevelser som gjør
dagen for alle her i Gapahuken. Området gir gode muligheter for frilufts -, sjø – og vannaktiviteter. Vi har også
faste dager på Grubesand og Auve gård vår, sommer og
høst, fortsetter hun.
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Gapahuken natur – og
friluftsbarnehage

Mestring via lek og opplevelser er til det beste for barnet.
I Gapahuken natur- og frilufts barnehage skal barna bli
møtt med tillit og respekt. De skal oppleve en barnehage
som vil anerkjenne barndommens egenverdi. Alle barn i
barnehagen skal oppleve trivsel og glede i lek og læring, og
være en del av et utfordrende og trygt sted hvor fellesskap
og vennskap er grunnleggende i hverdagen. Barn bruker
sansene sine aktivt ved å lukte, lytte, smake, og høre, føle
og sammenligne erfaringer ved vannet, i skogen og i enga.
Gapahuken natur- og frilufts barnehage ønsker å gi barna
de gode naturopplevelsene som sitter igjen i hukommelsen
når de blir voksne.
Her i Gapahuken har vi egen båt som barna elsker å være
med i, men foreløpig har det vært så kaldt og mye vind at vi
har ikke fått brukt den, men snart blir det forhåpentligvis
varmere, og da er vi klare.

Ønskes kontakt med barnehagen så finner du styrer Inger
Helene Berg på mail: post@gapahuken.info eller på mobil
930 19264.
Og vi kan følges på Facebook@gapahukennaturbarnehage
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Simen Hem er
altmuligmannen
i Sandar

Simen Hem er altmuligmannen
i Sandar IL
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I 2015 fikk jeg en forespørsel om å bli sommervikar i
Sandarcupen, forteller Simen. Det å bli satt pris på og få
lov til å holde på med Sandar Idrettslag, er utrolig stas. Jeg
går nå inn i min 3. sesong i styret i Sandarcupen. Så jeg må
sende en stor takk til hovedstyret i Sandar for å få lov til å
drive med dette, sier han videre.

I 2011 fikk jeg beskjed om at jeg var alvorlig syk, og fikk
diagnosen ALL (Akutt Leukemi), forteller Simen videre. Det
ble en veldig tung og vanskelig periode, men noe av det
første jeg tenkte var å komme tilbake på fotballbanen så
fort som mulig. Behandlingstiden var på hele 2 ½ år som
var veldig tøffe.

Når det gjelder mine roller i klubben, så har jeg aldri hatt
noen konkrete roller før i 2015-2016. Men jeg har vel i veldig
mange år vært den personen som har sagt JA til alt og alle.
Jeg stiller opp på det som er av arrangementer på Vesterøya Idrettspark enten om det skulle være å stå i kiosken
eller rydde søppel. De fire siste årene har jeg også vært
involvert i skolecupen, og har fått lov til å være speaker nå
de siste årene. Det er moro, forteller han.

I denne perioden så var virkelig Sandar Idrettslag det
som holdt meg oppe. Laget mitt Sandar 1996 var en stor
støttespiller for meg og 17.september 2012 fikk jeg mitt
”comeback” på fotballbanen borte mot Tønsberg FK med
nettopp Sandar G96. Dette er et av de største øyeblikkene i
mitt liv så langt. Jeg hadde fått beskjed fra leger at det ville
ta lang tid å bygge seg opp igjen, men dette følte jeg at jeg
motbeviste.

Han startet i klubben som 4-åring med barneidrett, og
startet opp med fotball sammen med årskullet som er et år
eldre. Da mitt årskull startet opp i Sandar tok jeg da turen
over til det som ble Sandar G96. Denne gjengen spilte jeg
sammen helt frem til 2012, da noe virkelig uventet dukket
opp.

Avslutningsvis forteller Simen at han tar en økonomi/
markedsutdanning på Bakkenteigen i Horten.
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Gravearbeider
Sjøarbeider
Vann og avløp
Hyttetomter

Lokal sjømat i over 100 år

Dykkearbeider
Bryggebygging
Mudring

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.

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

Sandefjord · Telefon 33 48 30 40 www.brodreneberggren.no
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Fortsatt sportslig aktivitet på
Sandarbanen
De amerikanske ballsportene baseball og softball har
inntatt den gamle stolte arena, og de entusiastiske initiativtakerne i Sandefjord Vikings håper at tilbudet blir godt
mottatt. Det meldes om allerede stor interesse og oppmøte
på treningene tirsdager og onsdager.
Eldre Sandarmedlemmer har gode minner fra Sandarbanen
på Vestre Rød i som ble innviet i 1951. Og ikke minst om alle
konkurranser i friidrett med Sandarstafetten som den store
årlige hendelsen, om skøytebanen som ble sprøytet mange
vintre, og de utallige herlige fotballkamper helt opp til
anlegget ble for trangt og flyttingen til Vesterøya Idrettspark
skjedde i 1981.
Sandarbanen ble deretter brukt til bl a bedriftsfotball i
mange år, så har det vært stille der i endel år, og nå ser vi
til vår glede at banen er i bruk igjen.

Sånn har banen ligget mer eller mindre i år.

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
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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

Tlf. 33 42 62 50
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FASADEARBEIDER |

TAKTEKKING |

VENTILASJON
Saga grafisk as

BLIKKENSLAGERARBEIDER |

Pindsleveien 5B - 3221 Sandefjord - Tlf 33 42 04 80 - E-mail: post@vkb.no - www.vkb.no

TØFT VÆR KREVER
TØFF MALING

I DRYGOLINVÆR ER DET DRYGOLIN SOM HOLDER

18

Tlf: 33 48 20 00

E-post: firmapost@maxbo.sorhaug.no
Hegnasletta 15
3217 Sandefjord
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Jeg klarer meg med et lite hull. Enkelt og
rimelig!
En stor hall som dere bygger må da koste
mye?

Gaver og kronerulling
Ja, vår hall koster kr 50 mill, men vi er veldig
mange som løfter i flokk, og da får vi
det til.
Kommunalt tilskudd, spillemidler og
egenkapital fra Sandar finansierer
det hele. Sandars andel skal være
kr 12 mill, av det har vi kr 7,5 mill på
bok, resten må vi skaffe ved gaver og
lån. Og alle, både store og små, kan
være med ved å gi gaver, eller kan-
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skje kjøpe en andel av spilleflatene i
fotball- og håndballdelen av hallen?
Gå inn på www.sandaril.superinvite.
no og kjøp andel(er). Her vil du også
se at mange allerede har benyttet muligheten.
Dersom du/dere heller vil gi et
bidrag direkte, så gjøres det til konto
2480.05.11522, merk innbetalingen

Polske Bogdan fra Entreprenør Hugaas tar en pust i byggearbeidet.

