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Navn i dag 
Kristin Hammer 
anviK
Initiativtaker til og arrangør av 
Jentene på Kyststien som i år 
har 10-årsjubileum. Årets mål 
er 2.500 deltakere.

Fra den spede begyn-
nelsen i 2006 har 
deltakelsen i Jentene 
på Kyststien økt hvert 
eneste år. 6. juni går 
den 10. turen av sta-
belen og årets mål er 
2.500 deltakere.
roger w. sørdahl
roger.sordahl@op.no
992 03 709

– Da vi startet planleggingen i 
2005 foran det første arrange-
mentet, drømte vi om 150 del-
takere. Det trodde vi var mye, 
men det kom 247. Overvelden-
de syntes vi den gangen.

Det sier Kristin Hammer An-
vik som står bak suksessen som 
i år altså feirer 10-årsjubileum. 
Den 10 kilometer lange jentetu-
ren fra torget i Stavern, gjen-
nom Fredriksvern verft og ut til 
gårdsbutikken på Anvik har 
blitt en suksess av de helt store. 
Her går en gjennom et kultur- 
og naturlandskap nesten uten 
sidestykke og for hvert eneste 
år har deltakelsen økt.

– Året etter, altså i 2007, måt-
te vi stoppe forhåndspåmeldin-
gen da vi passerte 1.100. Hvor-
dan i all verden skulle vi skaffe 
sitteplasser og mat til flere på 
gårdsbutikken? Men det har 
gått det også. Vi har fått tak i 
mye selv og vi har leid benker 

og bord fra speiderne i Stavern. 
Dermed har vi kunnet ta imot 
atskillig flere enn de 1.100. I fjor 
var det for eksempel over 2.300 
som meldte seg på og vi håper 
altså på 2.500 i år. Allerede nå er 
det faktisk 400 som har meldt 
seg på til sommerens arrange-
ment som går av stabelen 6. 
juni.

i Branding larvik-ånd
Til Jentene på Kyststien kom-
mer det kvinner fra hele landet. 
Fra Vadsø har man for eksem-
pel en fast gjeng og det samme 
fra Troms. Til Brunlanes vil de 
og Kyststien vil de gå.

– Det er et arrangement i bes-
te Branding Larvik-ånd, dette. 
Stadig vekk får vi høre at «dette 
landskapet er jo helt utrolig. Hit 
kunne jeg tenke meg å flytte», 
og slikt er moro. Jeg er jo inn-
flytter selv og har blitt kjempe-
forelsket i landskapet langs 

Kyststien. Her får deltakerne en 
naturopplevelse av de sjeldne 
og også en kulturopplevelse når 
de vandrer gjennom det fantas-
tiske Fredriksvern verft, sier 
Kristin Hammer Anvik.

trim og folkehelse
I år er det Friluftslivets år og 
hvor viktig det er med trim og 
mosjon, blir poengtert hver dag 
hvert eneste år. I denne sam-
menhengen føyer Jentene på 
Kyststien seg ypperlig inn.

– Og det fine med arrange-
mentet er at det ikke er noen 
konkurranse med tidtaking, 
kun en flott rusletur i et even-
tyrlig terreng der fellesskap og 
naturopplevelse sitter i høyse-
tet. Vi ønsker å favne alle – ung 
og gammel – uten at de skal 
måtte ha en nummerlapp på 
brystet og en tidtaker som står 
der år de kommer i mål. Det tror 
jeg jentene setter pris på, selv 

om en naturligvis må være litt i 
form når en skal gå 10 kilometer 
i til dels ulendt terreng. At så 
mange kommer igjen år etter år, 
viser at vi har truffet noe. Det 
tyder da også de mange gode 
tilbakemeldingene vi får hvert 
eneste år på.

reker og underholdning
Når de 2.500 mer eller mindre 
slitne jentene kommer fram til 
gårdsbutikken på Anvik gård, 
blir de møtt av mat, drikke og 
underholdning. Den tradisjo-
nelle rekebuffeen har blitt be-
rømt og det har etter hvert un-
derholdningen også.

– I fjor spilte Brothers og det 
ble såpass vellykket at vi satser 
på dem i år også. Og rekene er jo 
alltid populære. Over et tonn 
kjøper vi inn og det er i det hele 
tatt litt av en logistikk som skal 
til for å ta imot 2.500 jenter. 
Men moro er det.

Håper på 2.500 jenter
På Kyststien: Forhåndspåmeldingen til Jentene på Kyststien er allerede godt i gang og hittil har 400 meldt seg på. – Men vi håper på 2.500 deltakere i jubileumsåret, sier 
Kristin Hammer Anvik. arKivfoto
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ansgar og asgeir: 
I dag, 3. februar, kan Ansgar og Asgeir 
feire navnedag. Ansgar er tysk og betyr 
gud + spyd. Asgeir er norrønt og betyr 
det samme.
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