
Ukebrev uke 50. Referat fra møte 19.9.2017.  
 
Dagens møte ble avholdt i det fine kurslokalet som Sande Trafikkskole har i sentrum og vi ble servert 
både julekake og kaffe til dette møtet. 
 
Innkommende president Trond åpnet dagens møte da president Arne lå hjemme med influensa. 
Trond orienterte litt omkring salg av julenek på torvet kommende lørdag og Per Roar og Odd Ivar 
meldte seg til tjeneste med salget. 
 
Resten av kvelden var avsatt til egoforedrag med Eirik Olaussen. 
Eirik ble født 2 juli 1962 i Hammerfest og ga til kjenne at han var stolt av hjembyen sin. Han tråket 
sine barne- og ungdomsår i denne byen og fortalte om mange små episoder og gjøremål i sine yngre 
dager i hjembyen før utferdstrangen tok tak i ham.  
Maken til mangfold av arbeidserfaring som Eirik er i besittelse av skal man lete lenge etter. Etter sin 
ordinære skolegang ville Eirik satse på et yrke som bilmekaniker slik som mange andre unge gutter 
ville den gangen. Den planlagte yrkes karrieren som bilmekaniker ble avsluttet før praksistiden var 
ferdig da det var så mye annet som også fristet. Det kan her nevnes at han har jobbet innenfor 
elektrobransjen, mc-butikk, solstudio, kjørt lastebil og buss før han havnet innenfor trafikk 
opplæringen. Han har også erfaring som ungdomsleder i heimevernet. 
Etter en noen tid traff han sin nåværende kone Siv, som for øvrig er Sande jente fra Holm, og de ble 
lykkelig gift og har i dag to flotte barn sammen. Siv og Eirik startet i 1996 Sande Trafikkskole som nå 
er godt etablert som bygdas kjøreskole og hvor Siv holder orden både på Eirik og arbeidsplassen. 
De er i dag 7 ansatte som alle er resurspersoner innenfor sitt fag og blir derfor mye benyttet som 
dette på trafikkstasjoner og i NAF systemet. 
Nest etter Siv og barna er nok billøp Eiriks store hobby. Han har deltatt i presisjonskjøring med trailer 
og buss, Road racing og diverse annen motorsport. Hans største mål nå er å fullføre 
langdistanseløpet VLN i Tyskland og 24 timers løpet på Nurburgring. 
 
Avslutningsvis fortalte Eirik om det kommende glattkjøringskurset som skal avholdes under trygge 
kjøreforhold på Gol i februar. Dette blir det sendt ut informasjon om til alle medlemmer. 


