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Årsberetning for 2022 for hovedstyret 

                                                             
1. Styret 
 

Leder Otto Galleberg Leder innebandy Michael 
Zakariassen 

Nestleder Knut Raastad Leder judogruppa Simon Gerhardsen 
Sekretær Åse Marie S. 

Borgen 
Leder 
orienteringsgruppa 

Otto Galleberg 

Kasserer Heidi M. Hansen Leder skigruppa Hans Gunnar 
Gravningen 

Styremedlem 
inkludering 

Tove Teien Leder sykkelgruppa Per Christian 
Rasmussen 

Leder allidrett Bjørge Aass Leder Team Sande Toril Kveine 
Leder diskgolf Eivind M. Lindseth Leder tennisgruppa Odd Erik 

Kristiansen 
Leder e-sport Ida Elise Enger Leder turngruppa Ole Ivar Berg 
Leder fotballgruppa Øyvind Nilsen Leder uorganisert 

idrett for ungdom 
Ole Ivar Berg 

  
 
 
2. Styreaktivitet  

Hovedstyret har i 2022 hatt 9 hovedstyremøter. Junimøtet ble holdt på klubbhytta på 
Vestskogen, de andre på klubbhuset Dyegata. 
 
2022 startet med fortsatt Koronarestriksjoner, men disse ble heldigvis borte på våren, slik at 
alle våre aktiviteter igjen kunne gjennomføres som planlagt og ønsket. 
 
2022 ble også et merkeår, med opptak av tre nye grupper på årsmøtet i mars: E-sport, 
innebandy og gruppe for uorganisert idrett for ungdom. 
 
Hovedstyret har i 2022 ellers behandlet følgende saker: 

• Videre arbeid og drift av klubbhytta på Vestskogen. Koronaen gjorde samtidig at vi ikke 
fikk benyttet hytte til servering som planlagt vinteren 2021/22. 

• Sluttføring av utbygging av solceller tilknyttet klubbhytta på Vestskogen og lysløypa 
der. 

• Prosjektet ”Alle skal med” har hatt sitt tiende år. 
• Videre arbeid i gruppa som ser på utvikling av idrettsanlegget i Dyegata 
• Utbygging av disk-golf-bane på Lersbrygga 
• Fordeling av moms-kompensasjon mellom gruppene 
• Rutiner for politiattester 
• Stillingsbeskrivelse for daglig leder 
• Lønnsjustering daglig leder og vaskehjelp 
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• Søknader om spillemidler til nye idrettsanlegg (utvikling idrettsanlegg Dyegata) 
 
 

3. Medlemmer 
Ved utgangen av 2022 var det registrert 1390 medlemmer i Sande Sportsklubb, fordelt på 552 
kvinner og 838 menn. Dette er 104 flere enn ved forrige årsskifte. 
 
 

4. Andre møter og arrangementer 
Representanter fra klubben stilte på årsmøte i Holmestrand idrettsråd 26. april som ble 
gjennomført i Hof. 
 
Sande Sk gikk i 17. mai-toget i Sande 
 
Leder deltatt på jubileumsfest for HK 72 den 4. juni 
 
Sande Sk deltatt på Sande-dagen 11. juni 
 
Bryggefestivalen gjennomført ved klubbhus Dyegata i august 
 
Julekalenderdugnad i november, etter to års opphør pga. Koronaen 
 

5. Økonomi og dugnader 
Hovedinntektene for klubben kommer fra medlemskontingent, treningsavgifter (i gruppene), 
offentlig støtte (kulturmidler, refusjon av noe av våre anleggskostnader og lokale 
aktivitetsmidler), dugnader, grasrotandel (fra Norsk Tipping), momsrefusjon og 
sponsorinntekter (Sande Meieri AS og Kjeldaas AS som de største).  
 
Klubbhuset Dyegata brukes mye i klubbens egen regi. Klubbhuset leies ellers ut til møter og 
andre arrangementer både i ukedager og i ledige helger. Det har ikke vært utleie i deler av året 
på grunn av Koronareglene. Klubbhuset på Lersbrygga benyttes nå som treningsrom for 
judogruppa. I.L. Sandvin er fast leietager på Lersbrygga.  
 
Det må også legges til at det aller meste av arbeidet i klubben gjøres på dugnad – gratis – av de 
mange som har verv i styrer og grupper, oppmenn, trenere og andre som hjelper til.  
 

6. Sponsorer 
Hovedstyret har i 2022 hatt samarbeidsavtaler med Sande Meieri inkl Fargerike og Kjeldaas 
AS. 
 

7. Ansatte, representasjon/andre tilhørende verv for tillitsvalgte/medlemmer 
Sven-Ove Johansen er ansatt som daglig leder i klubben i 60% stilling. 
 
Knut Raastad har fulgt opp våre to klubbhus og klubbhytta på Vestskogen sammen med daglig 
leder. De fortjener begge en stor takk. 
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Skigruppa har overtatt ansvaret for drift og eventuell utleie av klubbhytta på Vestskogen i 
vinterhalvåret. Tusen takk til de som gjennomfører dette. 
 
Andre verv: 

-Morten Gjessing, leder Holmestrand idrettsråd 
-Jon Erik Bjørg, medlem i Holmestrand idrettsråd 
-Anne Kari Heen, Kontrollkomiteen Holmestrand idrettsråd 
-Ellen Tytlandsvik, medlem i valgkomiteen for Holmestrand idrettsråd 
-Lars Sandnes, styremedlem i styret til Norges Judoforbund. 
-Simon Gerhardsen, medlem Stevnekomiteen i Norges Judoforbund. 
-Espen Eriksen, internasjonal fotballdommer fra Sande Sportsklubb. 

 
Hovedstyret takker alle for innsatsen og håper å kunne inspirere til et godt og aktivt idretts år 
også i 2023. 
 
 
For hovedstyret 
 
Otto Galleberg 
Leder 
19. februar 2023 
 


