
ut på tur: For første gang var jentene i KIA (Kristent interkulturelt arbeid) med og gikk «Jentene på Kyststien», de synes nordmenn alltid 
skal ut og gå tur.  FOtO: Lise reng

suksesstOg: Det var ikke ett misfornøyd ansikt å se da «Jentene på Kyststien» 
gikk av stabelen for niende gang fra Stavern Torg. Alt stemte og marsjen på litt over 10 
kilometer kulminerte i en fantastisk rekefest på Anvik gård. side 2 Og 3

2.000 jenter
inntok kysten

etterLengtet nettsus
Tobias Hem har hatt en tung tid etter beinbruddet, og en kjip 
vår med lite spilletid i Fram-drakta. Lørdag reddet han poeng.

 ● tObias Hem kOm inn Og scOret direkte side 16 Og 17

smidde HengsLer på gammeLt vis
Kaupangprosjektet var en av dem som viste seg fram under 
bygdedagen i Tjølling i går.

 ● bygdedag i tjøLLing side 14 Og 15

stene vant på 
Hjemmebane
Herman Stene gikk til topps 
i streefinalen i Larvik Open 
og sikret seg med det både 
heder og 10.000 kroner.

 ● spOrt side 18

attraksjOn 
åpner snart
I juni åpnes en oppdagel-
sesrunde med Thor 
Heyerdahl og Larvik i 
sentrum. Lørdag ble den 
nye attraksjonen prøve-
kjørt. 

 ● nyHeter side 32

skremt av 
bLOtter
En naken mann skremte to 
ti år gamle jenter på Rakke 
lørdag. Politiet dukket ikke 
opp.

 ● nyHet side 6

Her går det 
gaLt i spurten
Årets Kjoseritt fikk en 
dramatisk avslutning. Men 
endte med delt seier i beste 
sportsånd.

 ● spOrt side 20
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tiPs oss!
800 82 000 
ta kontakt! 
Vi trenger dine
innspill og tips. 

E-post: 
redaksjonen@op.no
nettavisa@op.no 

Direktenummer redaksjonen: 
33 16 31 90 

erik Werner andersen
Nyhetsredaktør
920 43 374
erik.werner.andersen@op.no

Hva mener du om... Jentene på Kyststien

kjersti dokken, helgeroa
– Jeg er med for fjerde eller femte 
gang, en tur med masse blide 
jenter og god tid til prat. Og jeg er 
stolt over å være herfra.

Wenche B. Gudem, Gui
– Det er min fjerde Jentene på 
Kyststien, og i år har jeg mobili-
sert venner til å være med. Veldig 
hyggelig tur og jentetreff.

Monica elton, oslo
– En knall tur med vakker natur, 
jeg er med for andre gang. Dette 
er virkelig sommerens vakreste 
eventyr!

linda Brenne, oslo
– Dette er helt fantastisk. Både 
det sosiale og den naturen. Jeg 
vurderer virkelig å flytte til Larvik 
etter dette.

Som et tog i ujevn takt 
trukket av masse 
latter, gikk nesten 
2.000 jenter kyststi-
en fra Stavern til 
Anvik på lørdag.
KJERSTI BACHE
kjersti.bache@op.no
934 22 733

Blå T-skjorter med «Jentene på 
Kyststien» på brystet, joggesko 

og ellers alt av aldre, fasonger 
og typer hunkjønn startet mar-
sjen fra Stavern Torg lørdag for-
middag. 

Alle med kurs for Anvik gård 
og rekebuffé. Det første strek-
ket slo vi følge med en gruppe 
fra KIA (Kristent interkulturelt 
arbeid), der jentene fra Somalia 
gikk i lange skjørt og skaut.

– Nordmenn går og går, kom-
menterte de lattermildt opp 
kneika til Minnehallen.

Vi gikk i rask gange over Rak-

ke mot Fuglevika, der de første 
troppene slo seg ned for en rast. 
Blant annet en diger gjeng med 
utspring i Ås og Drøbak.

– Vi kaller oss «Fjellrypene i 
Ås», forklarer Irene Tabone, 
som leder an.

Gjengen går Jentene på Kyst-
stien for andre gang.

Fullt hus
– Dette er helt knall, det er like 
fantastisk vær som i fjor, og nå 
ligger dette på programmet 

vårt, slår Tabone fast.
Allerede dagen før kom 

«Fjellrypene i Ås» til Jahren 
Gård, og etter rekebuffeen på 
Anvik, er det bestilt bord på 
Skipperstua.

– Neste tur går til Kroatia, så 
Fannaråken og Rjukan, oriente-
rer Irene Tabone.

Folk sitter i grupper langs 
svabergene med utsikt over 
Svenner og blått hav. Det skrav-
les og drikkes. Ned en litt 
ulendt fjellside, sukker ei av 

ei mil jentesmil og svaberg
den lykkeliGe Finalen: Endelig framme, etter en deilig tur med lattermilde stopp, feiret nesten 2.000 jenter fra store deler av landet 
med reker og drikke at turen på litt over 10 kilometer var tilbakelagt.  Foto: lise renG



3Østlands-Posten nyheterMandag 2. juni 2014

Hva mener du om... Jentene på Kyststien

Mona andersen, Vear
– Jeg for femte gang, og har med 
masse venner fra Rebecca-losjen i 
Tønsberg. Dette får oss ut og 
sammen!

Gerd Kristiansen, ski
– Nå er jeg 71 år og går for andre 
gang. Nå er jeg ganske sliten, men 
det er en så flott tur. Og alle de 
glade damene!

Merete Gundersen, stokke
– Et kjempebra arrangement. Jeg 
er med for tredje gang og går med 
en gjeng på 12 glade sangere med 
sanghefter og blomst i hatten.

Kristin daily, strømmen
– Jeg har gått Kjerringsveiven på 
Rjukan og er her for første gang. 
Råbra. Jeg har bada og hatt en 
kjempefin tur.

hanne samuelsen, rjukan
– Min tredje gang, vi kosær vårs 
og bruker lang tid på turen, vi kom 
på fredag og varmet opp på 
Tordenskjold.

ei mil jentesmil og svaberg
Lierrypene:

– Jeg skulle ikke tatt det siste 
shottet.

Helt nede i vannkanten hol-
der Anne Marit Øvrebø rast, 
sammen med ti venninner fra 
Sauda.

– Her er sjef, kolleger, venner, 
gode naboer og ex-naboer, sier 
Janne Aabø, som er en av de 
gode vennene.

Anne Marit har hytte på 
Hummerbakken, og der har 
hun fått stuvet plass til alle 

sammen. 
– Vi lurte på hvem som skal 

være med til neste år, sier Anne 
Marit Øvrebø. Vi må enten byg-
ge ut hytta eller ha inntaks-
stopp.

Før vi går får vi med oss Sau-
dasangen i flott samklang.

niende gang
Når beina begynner å bli litt 
småslitne idet vi kommer til 
Stretere camping, sitter det 
jammen en gjeng campingboe-

re med norske flagg og tar bøl-
gen.

– Vi har sittet her i fire timer, 
ler Jane Holt fra Revetal, og leg-
ger til:

– Det har vi gjort hvert år, og 
vi har ikke sett noen sure.

All verdens vakre blomster, 
glatte svaberg, blåblå horisont, 
fuglekvitter – Kyststien er en 
eneste stor Larvik-reklame. 
Som flere av jentene fra Larvik 
sa: Vi er så stolte over å være 
herfra.

Men det aller mest fantastis-
ke er nesten å høre lyden av 
dunkende musikk, gå de siste 
skrittene gjennom skogen for 
så å se gressletta på Anvik gård. 
Fylt av hundrevis av border 
med glade jenter, summingen 
av prat og latter, feststemnin-
gen, toppede tallerkener med 
reker, musikken.

– Velkommen i mål, roper en 
strålende fornøyd Kristin Ham-
mer Anvik. Midt i sitt eget ar-
rangement for niende gang. 

GiKK til sanG: Elleve jenter fra Sauda med Anne Marit Øvrebø i spissen sang «Jeg gikk en tur på 
stien» mens de gikk.

toK bØlGen: Campinggjengen på Stretere 
heiet alle fram i år som alle år tidligere.

halVVeis: Bjørn Fjeldstad, 
Per Aage Brastein og Trygve B. 
Larsen delte ut vann og banan.

sjefen sjæl: Kristin Hammer Anvik hadde full 
kontroll ved start på Stavern Torg på lørdag.


