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Jeg har vært leder i Sandar Idrettslag i ti år nå, og styrets 
strategi har vært en dugnadsbasert driftsmodell uten 
ansatte der overskuddet går til utvikling av idrettsanlegg. 
Vi kan alle være stolte av idrettsanlegget vårt, og jeg tror 
mange av oss voksne drømmer om å være seks år igjen 
og ha slike anlegg å gå til hver dag.

Sandarhallen har nå vært i drift drøyt ett år. Det virker som 
alle storkoser seg i hallen, og det har vært full aktivitet fra 
dag én. Det har som ventet vært mye arbeid i innkjørings-
perioden for å drifte en så stor og omfattende idrettshall. 
Hallen er driftet på dugnad, men for å sikre en optimal 
drift jobber vi med å inngå serviceavtale med profesjonelle 
aktører for alle tekniske fag. 

Akustikken i hallen har vært største utfordring, og her 
planlegger entreprenøren Hugaas å montere lyddempende 
plater i løpet av sommeren. 

I vinter har vi bygget tribune i flerbrukshallen med ut-
trekkbare lagerskuffer i front samt gang og lagerboder til 
fotballhallen under tribunen. Det har rett og slett blitt en 
unik kombinasjon av tribune og lagerløsning. TKS Bygg har 
vært utførende entreprenør, mens Optimera har stått for 
prosjektering og leveranse av materialer. Benytter an- 
ledningen til å takke alle involverte for godt samarbeid og 
vel utført arbeid.

Sandar Awards, som dere kan lese i dette bladet, viste at vi 
har en stor bredde og mange talenter i Sandar Idrettslag. 
Tusen takk til våre ildsjeler og entertainere Torkild Myhre 
og Simen Hem som dro i gang Sandar Awards, og vi håper 
arrangementet blir en tradisjon.

Sandarcupen arrangeres i år for 41. gang. Cupgeneral 
Johnny Larsen og hans organisasjon utfører det hele på 

dugnad og gjør Sandarcupen til idrettslagets X-faktor. Nytt 
av året er både egen sang og musikkvideo for å promotere 
arrangementet. Sandarcupen inviterer for tredje gang til 
folkefest og cupshow i Badeparken lørdag 10. august. 

Jeg benytter også anledningen til å takke Thorbjørn  
Hansens stiftelse for deres gave på hele 750.000 kroner. Et 
helt avgjørende tilskudd for realisering av to beach- 
baner samt lavterskel utetreningspark som kan benyttes 
av alle som har lyst på fysisk aktivitet og styrketrening. 
Med disse apparatene bruker man sin kroppsvekt som 
belastning. Anleggene vil nå bli prosjektert, og målet er at 
disse anleggene er på plass innen ett års tid. 

Til slutt vil jeg minne dere alle på at vi sammen må ta 
ansvar for idrettsanlegget vårt. Det er ingen som er ansatt 
og får lønn for å passe på Sandarhallen, klubbhuset, fot-
ballbaner, lysløypa og alt dere ser rundt dere. Bidrar vi alle 
litt så har vi det ryddig og trivelig når vi besøker Vesterøya 
Idrettspark. 

Velkommen til Vesterøya Idrettspark.  
Helge Krossøy 
Styrets leder

INNHOLD
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Årsmøte 

Det nye styret i Sandar IL. Fra venstre: Odd Håvard Bjørklund, Harald Holtan, Johan Gran,Johnny Larsen, Thomas Thorsen,
Rune Huseby, Helge  Krossøy og Monica Jessesen

Styret i Sandar IL: Leder Helge Krossøy, nestleder Rune 
Huseby, Johan Gran, økonomiansvarlig Monica Jessesen, 
leder Sandarcupen Johnny Larsen, leder Sandar Håndball 
Thomas Thorsen, leder Sandar Senior Harald Holtan, samt 
leder Sandar Budosenter Odd Håvard Bjørklund. Følgende 
var ikke tilstede under møtet: Leder kioskgruppa Jane 
Borge, medlemsansvarlig Frøydis Bakkene Aasen, leder 
Sandar Fotball Daniel Lundquist og leder Sandar Ski Stein 
Henning Larsen. Ny, flott tribune og tilbygg til hallen

Den nye tribunen er et produkt av lokal planlegging over 
lang tid. Vårt motiv har vært å få mest mulig lagerplass til 
fotball- og håndballfolket. Den blir også en super plass for 
både foreldre og besøkende, forteller nesteleder i idrett-
slaget og dugnadsidiot Rune Huseby. Det er også satt av 
rikelig med plass rundt i hallene for bevegelseshemmede. 
Vi som lag driver på dugnad og er ganske stolte over frem-
driften og utførelsen vi får til med våre ulike prosjekter. Vi 
har med oss lokale aktører der det er mulig. Laget vårt har 
jo nå fått en hall der de fleste aktiviteter er samlet, og nå 
har vi lagerplass til hvert lag også, fortsetter Huseby.

Det neste nå vil være utbygging av en lagerhall til Sandar-
hallen. Vi har i lengre tid hatt et stort ønske og behov for 
å samle alle Sandars rekvisitter under samme tak for å 
få enda bedre kontroll på utstyr og de verdier vi besitter. 
Lageret vi har tegnet vil være bak Sandarhallen og 300 
kvadratmeter mot bakveggen på kortsiden av hallen. Den 
første store porten rundt hjørnet vil fortsatt være akkurat 
som nå. 

Lageret vil være et kaldt lager med reoler i to til tre høyder. 
I tillegg blir det en varm del som skal lagre de ting som 
trenger temperert opphold. Dette lageret vil gi oss en 
ressurs som langt på vei vil gjøre dugnadsarbeidet enda 
morsommere og givende. Vi forventer mye av dette neste 
byggetrinnet, avslutter Rune Huseby.

Flott

tribu
ne!

Sørsiden av hallen, hvor lagerplass planlegges
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40 ansatte ved hjemmetjenesten  
på Vesterøya 

Det offisielle navnet er Framnes hjemmesykepleie som 
har kontorer og holder til i Framnessenteret. Enhetsleder 
er Donate K. Aashildrød i Sandefjord kommunes Seksjon 
senter og hjemmetjenester.

Hun forteller at det er 40 ansatte ved Framnes 
hjemmesykepleie som består av enhetsleder, merkantil, 
sykepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere, ergo- 
terapeut, fysioterapeut og pleieassistenter. I alt disponerer 
de 11 biler og for tiden har de 130 brukere som får besøk 
av tjenesten.

Donate Aashildrød forteller videre at hjemmesykepleien er 
en tjeneste til dem som er avhengig av å få hjelp i sitt eget 
hjem på grunn av fysisk og/eller psykisk funksjonssvikt, 
uansett alder. Hjemmesykepleien bistår da med nødvendig 
helsehjelp. Denne hjelpen kan for eksempel bestå av hjelp/
veiledning til personlig hygiene, ernæring, medisiner og 
sårstell. Noen brukere har besøk flere ganger i døgnet, 
mens andre kan ha besøk en gang per uke. Hjelpen gis 
etter vedtak, og er behovsprøvd. Det blir gjort individuelle 
vurderinger i hvert enkelt tilfelle. 

Vi spør alle brukerne «Hva er viktig for deg» og har en 
samtale rundt dette. Målet er at brukeren selv kan ha en 
aktiv deltagelse og oppleve mestring i eget liv.

Avdelingen har et rehabiliteringsteam som består av  
ergoterapeut, fysioterapeut og pleier, som jobber  

tverrfaglig og som har fokus på at pasienten skal mestre 
hverdagen best mulig ved å sette sine egne mål og jobbe 
aktivt ut ifra en rehabiliteringsplan. 

Vi håndterer også trygghetsalarmer for brukere som har 
behov for slik tjeneste. Denne alarmen har GPS, slik at 
hjemmesykepleien også kan bistå ved alarm utenfor  
hjemmet om nødvendig, avslutter Donate Aashildrød. 

God stemning rundt lunsjbordet!  
Enhetsleder Donate K. Aashildrød står helt til venstre
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Johan Hansen representerer Sandar i bygge-
komiteen og følger opp prosjektet på vegne 
av idrettslaget

Fra møtet i Sandar Senior i mai ser vi foran fra venstre 
Bjørn Havnås, Martin Hansen, Gunnar Huseby, Kjell 
Eriksen, Harald Andersen og Per Otto Stensrud. Bak fra 
venstre Ragnar Larsen, Øistein Bjørvik, Bernd Schmidt, 
Kåre Gade, Dag Gladsø, Magne Olsen, Harald Holtan, 
Bjørn Mathisen, Michael Grosse og Leif Myhre.

Seniorene hadde i 2018 11 møter med i snitt 18 til stede. 
I møtene er den frie prat, den gode historie og det sosiale 
samvær det viktigste, samt noe informasjon om hva som 
skjer rundt i laget, forteller leder i Sandar Senior, Harald 
Holtan. 

Aktivitetsgruppa kalt 60+ er i godt driv, og er organ- 
isasjonsmessig lagt under Sandar Senior. En god gjeng 

møtes til lett fotballtrening et par ganger i uka; ute når det 
er mulig, inne i Sandarhallen når uteliv er ufyselig. De er i 
snitt ca 16-18 som møter til disse treningene.

Når det gjelder dugnad har ni mann har meldt seg og fått 
tildelt vakter for Sandarcupen 2019.

Seniorgruppa fikk også en henvendelse om, og svarte ja til, 
å føre kontinuerlig ettersyn og tømming av alle avfallsdun-
ker i anlegget vårt, samt selvfølgelig plukke det som måtte 
ha havnet andre steder enn i bøtta også, forteller Holtan 
videre og legger til at seniorgruppa er også  
Utgir to utgaver av Vesterøya Budstikke i året. 

God oppslutning om Sandar Senior 
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Gode tilbud i Barneidretten

Bente Enge Hem jobber til daglig i Veraåsen barnehage og 
er blant annet med som ansvarlig for maten i Sandarcupen. 
Hun har hatt ansvaret for Barneidretten i tre år, noe hun 
liker veldig godt å drive med.

Hun forteller at barneidretten i Sandar omfatter «Foreldre 
og barn 2-4 år» på Vesterøy skole, samt «Motorisk trening til 
musikk» som Beverly Martinsen har. Hun forteller videre at 
det er tilbud til 5-8 åringer hver tirsdag, og i år har det vært 
ca 40-50 barn fordelt på to partier. Vi startet med friidrett 
på Kariåsen, videre hadde vi håndball hvor håndballgruppa 
hadde trening med oss i den fine hallen vår. Vi har hatt  
svømming/vanntilvenning på Varden ungdomsskole og  
klatring i klatreveggen på Lillebugården.

Videre forteller Bente at de har vært et par ganger med 
Sandar Budo. Og at de avsluttet i november med dans og 
avslutning av T-skjorter.

Vi var flere ganger i gymsalen på Vesterøy skole, balllek i 
hallen og avsluttet med orientering i Korsvik og Veraåsen, 
hvor vi fikk hjelp fra orienteringsklubben. Vårsesongen ble 
avsluttet sosialt i Korsvik med grill og premieutdeling,  
avslutter Bente.

Mange spente barn  
før orienteringsløpet

Bente Enge Hem

Vi fant alle  
postene!

Fint å få

litt hjelp!
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Første lørdag i april samlet 350 festkledte Sandarmedlem-
mer i alle aldre seg til fest i Sandarhallen. 

Et nyinnstiftet arrangement som er ment å bli en årlig 
gjentakelse hvor fortjente lag, grupper og enkeltpersoner 
skal motta sine awards (på norsk: utmerkelser) for innsats 
og resultater det foregående år. Sandar ønsker å hedre sine 
helter og sine hverdagsslitere, både de som idrettslig viser 
gode resultater, likeså de som tilhører støtteapparatet og 
som gjør det hele mulig. Ingen er for store, ingen er for små.

Til musikk og med lysshow og røyk, ble mange, veldig 
mange, kalt opp på scenen for i et øyeblikk å kunne sole seg 
i glansen, og fornøyd gå tilbake med en fortjent  
påskjønnelse.

Pent dekkede bord, dempet belysning, musikk og dans fra 
Morten Vestly, Meludo og Spotlight ga den rette stemningen. 
Og da vi i tillegg fikk besøk og intervju med et par 

Initiativtakerne Simen og Torkild ble også gjort stas på Både yngre og eldre koste seg denne kvelden

Spotlight underholdt

Gjester fra SF, Enric Vallès Prat og Jesper Granlund

350 deltok på Sandar Awards!
Fotball, Gutter 2005 vant prisen Årets lag 2018

bestelagsspillere fra Sandefjord Fotball, og ikke å for-
glemme ble servert velsmakende mat og drikke, må vi 
bare takke alle dem som hadde stått på og forberedt det 
hele. Spesiell takk til Simen Hem og Torkild Myhre som 
de to sentrale, drivende krefter bak arrangementet, og 
som de utmerkede konferansierer de var.
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Imponerende aktivitet  
i Gokstad Kystlag 

Gokstad Kystlag ved Framnesveien med sine 400  
medlemmer, har en imponerende aktivitet.

Styret består av leder Jan Richard Becke, nestleder Brit 
Holm Lunde, kasserer Morten Hellemann, sekretær Ellen 
Marie Husa, husstyret består av Kaare Jansen og vara- 
representant Petter Tandberg og vararepresentant Bjørn 
Rishovd.

Arbeidslag og andre verv består av Fartøy- og kulturlaget 
ved Fred Ivar Tallaksen, Infolaget ved Børre Grønningsæter, 
Kystledlaget ved Astri Bjønnes, Modellbåtlaget ved Mathias 
Hansen, Nordre Skur & Ballast ved Randveig Berggreen, 
Seilas- og havnelaget ved Bjørn Rishovd, Verkstedlaget ved 
Per Angell-Hansen, Vevlaget ved Bjørg Skaret, Utleie/ 
selskapslokaler ved Greta og Andreas Falkenberg,  
Treffkomiteen ved Gunnar Bratli, Kystlagets representant 
i Stiftelsen Sandefjord Kystkultursenter, Kaare Jansen, og 
redaktør for Kystvakt, Yngvar Halvorsen. Dessuten er Kystla-
get med i Drivergruppa for Svenner Fyr Kystled som utfører 
vedlikehold av stedet i samråd med Kystverket.

Jarle Larsen, som jobber med sin vakre båt fra 1976. 
I bakgrunnen ser vi lokalene til kystlaget.

Kai Andersen og Mathias Hansen er nøye med byggingen av modellbåtene. Sammen med veverne holder modellbåtlaget til i 2. etasje på Søndre skur.

Kaare Jansen, Bjørn Rishovd, Jan Richard Becke pg Per Angell-Hansen med 

et knippe av gamle, men blankpussede båtmotorer  

 

Kaare JKaare J

Hektisk aktivitet bant Gokstadveverne.  
Her ser vi Anne Grete Friberg og Bjørg Skaret.
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Dersom du er en av dem som liker å trimme på sykkel, så gir 
Vesterøya deg gode muligheter. Øya vår har mange stier i en 
variert natur. Det er mange som bruker stiene på Vesterøya, 
både til turgåing og joggeturer. Og når vi alle er  
oppmerksomme og tar hensyn til hverandre, så er det også 
god plass til syklister som trimmer. 

Her kan du sykle på flate stier, du kan sykle i spennende  
bakker, i krevende skogsterreng, og du kan også sykle helt 
nede i vannkanten. Løypenettet kan gi deg en hyggelig  
kosetur, eller du kan velge en krevende treningstur på  
sykkelen din. På Kariåsen er det svært gode parkeringsmulig-
heter, så det kan være et godt startpunkt for turen. 

Det beste er å bruke en offroad sykkel. Men du kan oppleve 
mye av Vesterøyas flotte natur også ved å bruke en vanlig 
sykkel på veiene. Både Vesterøyveien og Veløyveien kan føre 
deg helt ytterst på øya, helt ut til Folehavna. Og der kan både 
offroad-syklister og vanlige syklister i klarvær oppleve å se to 
kystfyr; både Svenner og Færder. Det kan være et spennende 
mål for en sykkeltur! Og skulle det friste med en  
dukkert i løpet av sykkelturen, så kan du velge mellom 5-6 
flotte badestrender.

Kanskje en sykkeltur på Vesterøya kan være en nyttig aktivitet 
for foreldre som venter på barna sine som er på trening på 
Kariåsen – slik at dagen vil inneholde trim for både liten og 
stor?

Trimmer du på sykkel? 

Øyvind Angeltveit nyter sykkelturen,  
her på kyststien litt nord for Grubesand. 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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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.

Leder av cupen, Johnny Larsen, forteller at det ser ut til å 
bli rundt 700 lag i årets cup, en nedgang på 10%. Nedgan-
gen er til å leve med, da vi tidligere år har økt mellom 10 
og 20% hvert år, sier Larsen videre.

Kapasitetsmessig er vi rustet for å ta imot det samme antall 
som i fjor og også noen til.

Vi har nå også fått tilgang til Sem Idrettspark med tre 
baner, Brunstad i Stokke med to helt nye kunstgressbaner 

11'er pluss Mo skole. Vi har i år tilgang til over 80 baner og 
25 skoler.

Vi trengte flere baner for å opprettholde plassen til det 
antall lag vi hadde i fjor.

Årsaken er at flere 12 åringer spiller 9'er (tidligere 7'er) og 
at flere 10 åringer spiller 7'er, tidligere 5'er.

Med 700 lag er vi fortsatt suverent nest størst i Norge, 

Omtrent 700 lag i Sandarcupen 2019 
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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

Det nærmer seg Sandarcupen i august. Kiosk- 
administrasjonen har en stor utfordring med forberedelser. 
Leder av gruppa Jane Borge forteller at man legger mye 
jobb i å planlegge utsalgssteder. På Kariåsen er det til  
sammen sju utsalgssteder og 40 meter med salgsareal. 
I Badeparken er det fire utsalgssteder. I alt er det 249 
vakter for VIP-kiosk/kioskrelaterte funksjoner som søppel, 
teknisk, logistikk, klargjøring og rigging opp/ned. Og det 
er 97 vakter for VIP-arena og parkering, speaker, innsjekk, 
premiering, sanitet, bespisning, nattevakter og minibusser. 
Jane Borge forteller også at det er 103 vakter for scene- 
rigging, artistvakter, backstage, ordensvakter og innsjekk.

Det er mange roller dekket ved cupstyret og foresatte fra 
Sandar IL når det gjelder transport av mat, mat, inn/utsjekk 
skoler, dommer-oppfølging, sanitet og skoler som benyttes 
til overnatting. 

Borge forteller videre at det skal sjekkes tegninger og plas-
sering av blant annet telt, griller og frityrkokere, for å nevne 
noe. Forberedelsesarbeidet er meget omfattende for Jane 
Borge og de øvrige i kioskadministrasjonen som er Åge 
Skjerven, Tove Graf Røvde, og Susanne Bäckius.

 

Full fart i kioskadministrasjonen 

Tonje Bohlin Lea ekspederer en fornøyd håndballskiller

Alte Svanåsbakken, Bjørg Kjeilen og Erland Bø
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Framnessenteret besøker  
Sandarhallen 

Første uke i mai var det et sjeldent besøk i Sandarhallen. 
I samarbeid med Sandar Senior deltok i alt 14 beboere fra 
eldresenteret på besøket. Fem seniorer stilte med bil og 
hentet gjestene på senteret og kjørte dem tilbake etter  
halvannen times opphold i hallen. Miljøarbeider ved  
senteret, Wenche Myhre, hadde fått kjøkkenet til å lage en 
aldeles nydelig kake som sammen med kaffe fra Sandar- 
hallens nye kiosk/kafeteria ble servert rundt hyggelige 
bord.

Ildsjelene Torkild Myhre og Simen Hem sto for god informas-
jonen og flott omvisning for gjestene i den 8000 kvadratmeter 
store Sandarhallen. Likeledes fortalte de om den omfattende 
idrettslige virksomheten som hver uke foregår i hallen både 
på dagtid og kveldstid.

Ved avreise ga gjestene fra eldresenteret klart uttrykk for 
at dette hadde vært hyggelig, og de la heller ikke skjul på 
ønsket om å komme tilbake igjen.

Hele laget er på plass, og 
lagleder Wenche Myhre foran 

med ball

Simen og Torkild ønsker velkommen til Sandarhallen

H. Lollik Andersen til venstre og Ruth HansenTorkild og bestefar Åge
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Friluftsopplevelser  på 
Vesterøya 

Flott utsikt på toppen av Fjellvikåsen

Vårdag i Fruvika

Padletur og kaffe i hammocken på Grubesand, en  
nydelig april-morgen for Rune Nørgaard

På tur til Vardås, hytteturistene Gustav, Emilie, 
Mathilde, Marie og Thomas


