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President Arne ønsket velkommen til 17 fremmøtte denne kvelden og spesielt ønsket han Otto 

Galleberg fra Sande Sportsklubb velkommen som kveldens foredragsholder. 

Arne fortalte først at Sande Rotaryklubb var presentert i bladet Rotary Norden med en stor artikkel 

og bilde fra utdeling av midler til prosjektet Alle skal med. Morsomt med en slik profilering. 

Deretter var det Trond sin tur til å holde et 3 minutt og hvor han da presenterte litt nytt fra mitt yrke. 

Eirik Olaussen som driver Sande Trafikkskole ga deretter alle oss medlemmer et eksklusivt tilbud om 

å delta på et glattkjøringskurs til vinteren. Dette vil han komme nærmere tilbake til i et senere 

program. 

Resten av møtet var viet Sande Sportsklubb ved hovedstyrets leder Otto Galleberg. 

Hovedstyret i Sande Sportsklubb består av leder, nestleder, økonom, sekretær, alle gruppeledere (for 
tiden 11).  Klubben har i dag ca. 1200 medlemmer, herav ca. 800 er under 19 år.                                  
Aktive grupper er: Fotball (inkl. egen gruppe for funksjonshemmede: Team Sande), ski (langrenn og 
hopp), turn, judo, sykkel, orientering, tennis, allidrett (allsidig tilbud for barn 5 – 8 år) Klubben har en 
egen gruppe «Alle skal med» som ledes av Tove Ryggetangen Teien som vi kjenner fra tidligere besøk 
hos oss. Utfordringer fremover er snøforhold, lysløype Lersbrygga, Skafjellåsen m/skileikanlegget, 
Lysløypa Vestskogen. Turløypenettet Vestskogen, Skianlegg Vestskogen, Start- og målområde 
Klubbhytte Vestskogen under oppføring.  Fotballbaner: Gressbanen Dyegata ved fuktig vær. 
Gressbanen Lersbrygga ved tørke.  Kunstgressbanen Sandehallen nytt dekke nå. Ny 7-er 
kunstgressbane Lersbrygga kommer og Kunstgressbane Selvik skole 

Klubben hadde i 2016 Omsetning på 5,3 mill og et Resultat på -300 tusen. Egenkapital er 5 mill. som 
viser at dette er en veldrevet og solid økonomisk klubb. Otto kunne opplyse oss om at årsaken til 
dette underskuddet var innkjøp av en ny og kostbar løypemaskin. 

Sande sportsklubb drives for det meste på dugnad men ansatte en daglig leder i september 2016 og 
da i en 50% stilling. Denne ble utvidet til 60% i sommer da vår vaktmester/utleieansvarlig gikk av med 
pensjon. Årsaken til at klubben måtte ansette en daglig leder va økende krav til dokumentasjon og 
formaliteter rundt alle søknader og annet ved den daglige driften av klubben. 

Klubben ble stiftet 26 januar 1918 og har Jubileumsår i 2018 med feiring og diverse arrangementer 
og en jubileumsbok vi ser frem til å lese. 


