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Endelig, drømmen fra 70-tallet er nå blitt virkelig. Det er 
nesten så vi må klype oss i armen når vi kommer opp i 
Vesterøya Idrettspark og ser Sandarhallen ligge der perfekt 
plassert i terrenget. 

Siden 2009 har styret i Sandar IL holdt fast på en 
dugnadsbasert organisering og drift av idrettslaget. 
Driftsmodellen fungerer og Sandarhallen er betaling 
for utallige dugnadstimer der overskuddet går til 
anleggsutvikling i Vesterøya Idrettspark. Jeg opplever at 
Sandar-folk er stolte over å kunne bidra til varige verdier for 
fellesskapet gjennom dugnadsinnsatsen. 

FLEKSIBLE PÅ TID, MEN IKKE PÅ KVALITET OG PRIS har 
vært motto for prosjekt Sandarhallen. Nettopp det at vi har 
kunnet bruke tiden og gjøre grundig arbeid i alle prosjektets 
faser tror vi er hovedgrunnen til at vi har kommet i 
mål med et resultat langt over forventet og innenfor de 
budsjettrammer vi hadde. 

Vår oppgave nå er å etablere en sunn drift av Sandarhallen 
og at den er i bruk mest mulig gjennom året. Det vil alltid 
være en innkjøringsperiode når man tar imot en idrettshall. 
Vi har planlagt å drifte Sandarhallen på dugnad, men å 
kjøpe tjenester som renhold. Takket være mange ildsjeler 
har vi løst de utfordringene som har dukket opp så langt. 
Vi håper å se dere alle i Vesterøya Idrettspark og Sandarhal-
len, kom innom og ta en kopp kaffe med en Sandar-vaffel 
og opplev ekte idrettsglede!

Husk hilseplikten på Vesterøya!
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Vellykket Sandarcup for 40. gang 

Alt går, ikke lenger bare på skinner, men nå også på skjermer og linjer. Cupgeneral Johnny Larsen har full oversikt.

Seniorer kan også brukes. Martin Hansen,  
mangeogsyttiår, tro til med kjøkkentjeneste.

Jubileumsutgaven ble en suksess, sier cupens leder 
Johnny Larsen. Cuplederen gledet seg over flere ting ved 
årets cup. Blant annet lanseringen av en ny arena. Andebu 
IL var med som samarbeidsklubb for første gang, og det 
gikk over all forventning. Andebu som arena var en kjemp-
ehit, konstaterer Larsen. For øvrig var det ikke noe trøbbel 
og bråk verken på arenaene eller skolene, logistikken 
fungerte godt og regnværet uteble. Han påpeker også at 

små detaljer som utdeling av vegetarmat og veganermat, 
gikk på skinner. Alle som hadde bestilt maten, fikk den.

Til slutt sier Johnny Larsen at det i år var 781 påmeldte 
lag, 74 baner på 16 arenaer, 23 skoler var i bruk. Cupen 
hadde 10 500 deltakere, 1500 frivillige og alt i alt 15 000 
besøkende. 
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Gir ly til hjemløse dyr 
Tine Sollund er 23 år gammel, 
samboer med Andreas og bor på 
Buer på Vesterøya. For to år siden 
ble hun kåret til årets dyrevenn av 
Dyrebeskyttelsen Sandefjord-Larvik.

I en reportasje i Sandefjords Blad 
tidligere i år forteller hun at hun bor 
sammen med fire egne katter og er 
fostermor for to voksne katter og seks 
kattunger. I tillegg har hun tre hunder, 
to undulater, to minigriser og 40 
marsvin for omplassering.

Sammen med samboeren driver 
de Sandefjord Zoo. Hittil i år har vi 
omplassert 25 marsvin til nye og varige 
hjem, så det er tydelig at det er behov 
for tjenesten de tilbyr, forteller Sollund. 
Jeg gjør alt jeg kan for at alle dyr skal 
få et godt hjem, avslutter hun.

Mailadressen er post@sandefjordzoo.no
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Sandarcupen legger som kjent beslag på mange fotballbaner rundt om i Sandefjord og nærmeste kommuner, men cupens 
hjerte og mest folksomme arena er Vesterøya Idrettspark. Og der er parkeringsplasser en knapphetsfaktor, men nede hos 
Jotun på Vindaljordet er det mye plass som Sandarcupen velvilligst får benytte denne cuphelga. Avstanden og stigningen opp 
til Kariåsen er litt mer og lenger enn mange setter pris på, og her har en god og nyttig hjelper trådt til; Frivillighetssentralen 
med sine minibusser kjører i ustoppelig skyttel hele helga. Uvurderlige hjelpere, her representert ved tre gode og blide 
sjåfører under en fortjent hvile- og spisepause i klubbhuset på Kariåsen.  

   
   

   
   

   
   

   
   

    
    

    
    

    
     

     
      

        
                                                                                                                                                                                                 

Fra v. Trygve Gjerstad, Anne-Liv Hynne og Harald Hynne

 

Frivillighetssentralen - 
Sandarcupens  
hjelpere
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Sandarhallen er topp for fotballen 
Torkild Myhre, Trenerkoordinator/Baneansvarlig i Sandar IL

G09 i 

trening

Mandag 29. januar 2018 flyttet vi inn i hallen. De første 
som trente der inne var SF's G19 lag. For Sandars del har 
overgangen fra små gymsaler som Framnes og Vesterøya 
skoler vært helt supert. Det er jo mye hyggeligere å spille 
fotball på kunstgress i oppvarmet hall enn på et tregulv i 
en gymsal. Vi har lagt opp til at alle lag, unntatt de aller 
minste, skal trene to ganger i fotballhallen pr uke. Vi trakk 
inn i starten av oktober og er inne frem til slutten av mars. 
Så treningsfasilitetene til Sandar er nå helt tipp topp. Vi har 
en  del leietakere selvfølgelig, og vi har satt onsdagene til 
utleie dag. Vi har pr nå ni faste leietakere i uka, bla NFA, 
Bedriftsidretten, SF, Jotun og Løkka Sportsklubb, og det 
blir flere etter jul. Vi skal arrangere turneringer i hallen i 
vinterhalvåret, med bla Tropo Cup 1.-2. desember. Dette er 

en turnering for 8-11 åringer. Det vil også bli turneringer 
for eldre aktører på nyåret.   

Fotballhallen er stort sett fylt opp fra 15.30 til 22.00 alle 
ukedager når våre egne lag nå etterhvert har flyttet inn. 
Men det finnes fortsatt timer i helgene man kan leie. Hele 
kalenderen ligger på nett, så det er enkelt å finne ut når 
det er ledig. http://sandaril.no/sandarhallen-kalender-
fotballhall/

Vi i Sandarfotballen er i hvert fall meget fornøyd med 
å kunne drive aktivitetene våre hele året uten å måtte 
tenke på snø og kulde. Vi gleder oss til å ta fatt på ett nytt 
vinterhalvår i Sandars nye storstue.

Sandar signerte eksklusiv avtale 
Midt under Sandarcupen signerte arrangørklubben en ny 
samarbeidsavtale med NIKE og XXL. Fra 1. januar 2019 
får dermed klubben verdens største utstyrsprodusent 
innenfor sport og Norges største sportskjede som 
samarbeidspartnere.

Det ene er at vi i Sandar får best mulig utstyr til en god 
pris, men dette kan også gjøre at vi tar de nødvendige 
stegene for at Sandarcupen skal fortsette å utvikle seg, 
sier styreleder Helge Krossøy.

Noe av det som er viktig for klubben, fortsetter Krossøy, 
er at avtalen som er inngått for fem år bidrar til at det blir 
en forutsigbar framtid for både styret og medlemmer i 
klubben.
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Firmaet som driver campingplassen heter Langeby Camp-
ing AS og består av Stein Larsen, Synnøve Lahr, Karianne 
Fjøsne Grankel og Ole Fjøsne Grankel. Langeby camping 
eies av Sandefjord kommune. Det er ca 110 plasser 
til campingvogner/bobil/telt pluss 12 helårs 
utleieleiligheter. Campingsesongen er fra 
1. mai til 1. september.

Etter å ha oppdaget en artikkel i 
Sandefjords blad hvor de søkte 
etter drivere til Langeby camping, 
bestemte vi oss får å sende inn en 
søknad. Etter noen nervepirrende 
måneder ble vi 1. mars utnevnt til 
de nye driverne. Det var en gle-
delig nyhet, blandet med litt frykt; 
da det kun var to måneder til 
campingsesongen startet 1. mai.

Vi gikk i gang med å legge en plan 
for hvordan vi skulle gå fram får å 
rekke å være klare til 1 mai. Vi bestemte 
oss straks for å holde åpent i påsken, for 
å gi de som bor på Vesterøya kjennskap til 
campingen og oss som nye drivere.

Sommeren på Langeby har denne sesongen hatt rekord-
mange soldager, høy temperatur i vannet og særdeles 
mange hyggelige gjester! Vi har møtt mange utfordringer, 
lært utrolig mye, hatt noen «mageplask», men fått særde-

les mange gode tilbakemeldinger fra gjestene våre.  Våre 
seks ungdommer som jobbet for oss i sommer, gjorde en 
kjempeinnsats og var viktige bidragsyter til vår fantastiske 

sommer.

Det har vært spennende å møte så 
mange forskjellige mennesker fra for-

skjellige nasjoner; spesielt mange 
fra Nederland og Tyskland. Det har 

vært hyggelig å ta tilbake gamle 
tradisjoner på Langeby som St. 
Hans feiring med bål og gjen-
nomføre «Langeby-dagen». 
Det har gjestene og lokalbe-
folkningen på Vesterøya satt 
stor pris på.

Med en sesongs erfaring satser 
vi på å gjøre neste sesong enda 

bedre. Vi øker med over 20 nye 
faste sesongplasser for camp-

ingvogner, og har mange ideer om 
aktiviteter for både campinggjester og 

dagsbesøkende. Vi opplever gjennom gode 
tilbakemeldinger fra våre gjester at vi er på rett 

vei, og vi skal fortsette å jobbe for at Langeby skal bli et 
klart førstevalg for alle familier som foretrekker camping 
ferie og alle familier som liker en hyggelig badestrand på 
sine dagsbesøk.

Tidenes sommer på  
Langeby Camping! 
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Tekst og bilder: Ole Fjøsne Grankel 
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Tekst og foto: Stein Henning Larsen

60+ - det er fortsatt restverdi  
i gamle fotballguttær! 

Her er noen betraktninger vi har gjort i forhold 
til treningen til 60+, sier Rune Johansen og Ivar 
Johannessen.

Vi begynte i det små i fjor høst med fra 4-8 som møtte opp 
på trening. Vi var da 14 mann på listen. Da vinteren kom 
og banen på Kariåsen ikke ble brøytet, fikk Magne Olsen til 
en avtale med Store Bergan som gjorde at vi fikk trene på 
deres bane som de selv holder snøfri.

Hadde ikke dette skjedd så ville nok alt ha stoppet opp. En 
stor takk til Magne for det!

Så ble Sandarhallen åpnet på nyåret og plutselig strømmet 
det til spillere fra hele byen via kjentes kjente, og så var 
vi raskt oppe i 30 mann. Nå er vi fra 10-17 som møter på 
trening. Pr. i dag er vi 28 mann.

Vi vet at flere tidligere Sandar-spillere nærmer seg 60, så 
vi holder av noen plasser for disse.

Dette har blitt en ubetinget suksess!

Skudd og dragninger sitter ennå,
selv om farta er slow motion.
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Johan Hansen representerer Sandar i 
byggekomiteen og følger opp prosjektet på 
vegne av idrettslaget

Tekst og foto: Stein Henning Larsen

Sandarhopper gjør  
seg bemerket

Det ble en fin dag i Hasselbakken i Skien i siste del 
av september. Været var optimalt, oppdriften i bakken 
var fin og tilskuerne koste seg i sola. Sandarhopper 
Brage Stensland-Larsen gjorde sine saker meget bra 
og hoppet 34,5 meter i første omgang og 36,5 meter i 
finaleomgangen. Brage deltok også i den største bakken, 
HS 67, og hevdet seg godt i klassen 13-15 år der han fikk 
en sjetteplass da han satte personlig rekord med 51 meter 
i sitt siste hopp.

Og fra den ene bakken til den andre:

Brage vant sin klasse, gutter RC C i K40, da Kollen-Hopp 
arrangerte renn i Midstubakken lørdag 13. oktober.

Han hadde et relativt svakt hopp i første omgang med 31 
meter, men i finaleomgangen leverte han et av sine aller 
beste hopp og hadde konkurransens lengste svev på hele 
42 meter. Med gode stilkarakterer ble dette en soleklar 
førsteplass, hele 36,3 poeng foran nr to.

Dette var gøy og lover godt for vinteren som har mange 
spennende utfordringer og konkurranser.

Brage har trent godt og var i høstferien på treningssamling 
med Flying Team Vikersund i Sczcyrk, Polen. Dette var 
en kvalitetssamling med mye hopping, bra trenere og et 
fantastisk hoppanlegg. 
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Historisk tilbakeblikk

Som alle andre idrettslag i landet, ble også Sandar Idrettslag av 
våre makthavere under krigen 1940-45 underlagt en forordning 
som sa at alle idrettslag ville bli tilsluttet Norges Idrettsforbund 
med plikt til å følge forbundslovene fastsatt av Departementet 
for Arbeidstjeneste og Idrett. 

Lagets styre den gang, under ledelse av senere æresmedlem Ivar 
Gulbrandsen, innkalte til møte i juni 1941. Her ble det fastslått at 
«Sandar Idrettslag har alltid vært upolitisk og vil også i fremtiden 
forholde sig politisk nøytral», og at det der  ikke ville bli drevet 
aktiv idrett. Av 42 tilstedeværende var det 41 som stemte for, 
og 1 mot, og dette ble meddelt i brev til den nye idrettsledelsen, 
underskrevet av alle som stemte for.

Etter dette fikk laget skriv tilbake om at styret var satt ut av 
funksjon, og at ny leder ville bli utnevnt av de nye makthaverne, 

og at alle lagets midler, regnskaper og eiendommer skulle 
overleveres til den nye leder.

Og i mars 1942 avholdt Sandar Idrettslag, etter forordning av 
Departementet for Arbeidstjeneste og Idrett, sitt årsting med 45 
medlemmer til stede. Der ble det stemt over forslaget om laget 
skulle drive aktiv idrett eller ikke. Det var 1 som stemte for idrett, 
40 som stemte mot idrett,  3 blanke stemmesedler.

Da uttalte den tilstedeværende representant for de nye 
makthavere at valg av nytt styre ville ikke ha noen fornuftig 
løsning, og han meddelte at lagets styre var avsatt på grunn av 
udugelighet.

Og deretter lå idrettslaget i ro til krigen var over i 1945.

Fra
arkivet
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Firmaet Norconsult har på oppdrag fra hovedutvalget 
for oppvekst og kunnskap vurdert antall barneskoler i 
Sandefjord kommune.

I nedslagsfeltet til Sandar idrettslag er det fem skoler med 
over 1200 elever.

Norconsult foreslår å legge ned barneskolene Framnes, 
Ormestad, Vesterøy og Gokstad. I tillegg foreslås nedlagt 
Helgerød, Unneberg, Byskolen og Sande. Et av forslagene 
innebærer å bygge ny skole for Ormestad, Vesterøy og 
Framnes. Videre foreslås det å bygge ny skole for Sande, 
Helgerød og Unneberg.

Leder for hovedutvalg for oppvekst og kunnskap, Anne 
Strømøy (H), er ikke overrasket over at det anbefales færre 
skoler i Sandefjord i og med at flere av dem har få elever og 

standarden ikke er god nok.

Ved Varden ungdomsskole har rektor Torhild Svalestuen 
368 elever, mens Ormestad barneskole med rektor Hilde 
Grankel har 158 elever. Rektor Rolf Peder Lund ved Gokstad 
barneskole har 312 elever, Framnes barneskole med rektor 
Hans Christian Nystad har 229 elever, og det er 138 elever 
på Vesterøy barneskole der Tom A. Dreng er rektor.

Svært mange av disse elevene er allerede engasjert i en 
eller annen aktivitet i Sandar idrettslag. Men med den nye 
hallen er det godt grunnlag for å rekruttere mange flere!

Vi får vente å se hva som skjer videre i den politiske 
prosessen. Sannsynligvis er det langt fram til det endelige 
resultatet i og med at prosjektet fra Norconsult har et 
tidsperspektiv for perioden 2018-2040!

Vi har mange  
gode skoler på Vesterøya 

Gokstad skole

Ormestad skole med rektor Hilde Grankel

Vesterøy skole

Framnes skole Varden ungdomsskole
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Gravearbeider
Sjøarbeider
Vann og avløp
Hyttetomter

Dykkearbeider
Bryggebygging
Mudringwww.arneroed.no

RING
33 48 30 9090 11 30 90

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.

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
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Vellykket 
Vesterøyadag

Et aktivt foreldreutvalg fylte 
nok en gang Vesterøy skole 
og skolegården med elever, 
foreldre, besteforeldre og 
andre interesserte da årets 
Vesterøyadag ble arrangert 
en lørdag i september. En stor 
lørdagsskoledag og dugnad med 
aktiviteter for store og små. Mange var

møtt opp 
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Vellykket 
Vesterøyadag

Skolens elever underholdt

Elevene fikk stolt vise fram det de har jobbet med, 
og leker, musikk som juniorkorpset til Framnes 
Musikkorps sto for, salg av gårdsprodukter fra 
øyas landbruk, kaker, vafler og mer, sang og 
underholdning av skolens elever, taler, applaus 
og alt som hører med til en slik skoledag, 
gikk unna med liv og lyst. Fiskedam, lotteri og 
ansiktsmaling var også inntektsbringende og 
morsomme aktiviteter. Og når sola også gjorde sitt 
for bokstavelig talt å kaste glans over dagen, og 
handelen ga gode inntekter som ble delt mellom 
barnehjemmet «My Home» i Sierra Leone og 
TV-aksjonen til Kirkens Bymisjon, ja da må dagen 
kunne betegnes som særdeles vellykket.

Framnes Musikkorps’ kommende  
stjerner underholdt
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Tlf. 33 42 62 50

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

BLIKKENSLAGERARBEIDER   |    FASADEARBEIDER   |    TAKTEKKING   |    VENTILASJON    

Sa
ga

 g
ra

fis
k 

as

Trafikkskole – Bil – MC – Moped
Lastsikring – Hengeropplæring
Nettbutikk – Mopeder – Utstyr

Bobilutleie - Varebilutleie

Tlf: 33 47 56 00  
www.eianstrafikkskole.no

Peder Bogensgate 6A
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Stor aktivitet i Sandar håndball

Vi er godt i gang med ny sesong og har lag i alle klasser 
fra 6 til  16 år på jentesiden. 

Damelaget i 4. divisjon har fått en ny vår med Stig Lindgard 
som trener. Spillergruppa teller nå opp mot 25 damer 
i alder fra 18 til 40+. På guttesiden har vi har vi lag i 
klassene 6-12 år.

Det er stor aktivitet i den nye hallen som vi er veldig godt 
fornøyd med.

I juli arrangerte vi Håndball-camp med Bjarte Myrhol. 
Sammen med Andy Schmid (kåret til beste spiller i tysk 
Bundesliga fem ganger viste landslagskapteinen øvelser 

og treningsmetoder. Om lag 130 barn og 15 trenere fra 
Sandar og samarbeidsklubbene deltok.

Denne sesongen arrangerer vi syv aktivitetsturneringer for 
barn i hallen. 6-8 åringene spiller på små baner som vi har 
plass til 4 av, og 9-10 åringene spiller på full banestørrelse.

Datoer for disse turneringene var 22. september, 21. 
oktober, 18. november. Heretter 8. desember, 9. desember, 
13. januar og 31. mars.

Ellers gleder vi oss til å få på plass tribunen som skal 
bygges i vinter, avslutter Thor Arne Holme.
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Galleri Flood 
venter på deg 

Fra besøksdagens produksjon

Idyllisk beliggende i Vesterøyveien 501, 800m etter 
busstoppet på Tveitan, finner du på venstre side Galleri 
Flood. Her har Maja Flood Jønskog sitt keramikkverksted, 
og butikk hvor hun også har en rekke andre varer fra ven-
ner og kjente. Selve galleribygget ble oppført av henne og 
hennes mann i 2009. Hun forteller at det først og fremst 
er i påsken og i sommersesongen galleriet er åpent. Det 
er kun keramikk hun jobber med og produserer. Hun er 
utdannet pottemaker. Etter to år som lærling studerte hun 
i tre år i England og fikk en bachelor i keramikk.

Hun er stolt over at det hun produserer blir solgt. Hun har 
også et nært samarbeid med Galleri Slåen i Folldal. Dette 
gjør at utstillingene er varierte og mangfoldige.

Her ute kan man i skjønn forening oppleve mye fin kunst i 
lyse, trivelige lokaler, og en lys og åpen natur rett utenfor 
dørene.
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Er ei trapp  
bare ei trapp?  

Ei trapp kan foruten å være ei trapp, også være et blikkfang 
og noe som pynter opp sine omgivelser. Veien ned til 
C-banen er bratt, i tillegg var den gamle tretrappa rett og 
slett både vanskelig og farlig å gå i, så beslutning ble tatt: 
Her må noe gjøres.

Og se så flott det ble etter at vår hjelpende entreprenør 
Arne Rød & Co AS fikk et oppdrag, og brukte noen timer og 
sine kreative ideer. Denne fotograf og skribents ører fanget 
opp mange fine kommentarer om den flotte trappa og dens 
nære omgivelser under årets Sandarcup, fortjent honnør 
for utførelsen!
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Skilt  -  Messer - Profilering - Design

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

expoteket.no - Tlf. 33 47 05 60

Vårt  

fokus er  

gode løsninger  

og design til  

riktig pris.

ØNSKER DU Å STARTE OG TRENE?
ELLER BARE PRØVE?

Sjekk www.sandaril.no for 
kontaktinformasjon.

Din prosjekt-
partner!

Tlf: 906 55 100
murhusetas.no
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ÅRET rundt!
Foto: Tore Kielland


