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Jan Akerholt

MILAN-SPEIDER

Ser etter
norske talenter
SPORT side 14

Andrea Valdinoci

HELGE ABRAHAMSEN A/S

Expert Stokke nyåpner i morgen
etter ombygging!

STOKKE TLF 33 33 64 21

Se hovedannonse bak 
i avisen for tilbud du ikke kan gå glipp av!Hof fengsel pusser opp, utvider fengselsområdet, lager flere

enerom og skal bruke penger på å øke trivselen for de innsat-
te. Staten har bidratt med 35 millioner kroner, blant annet til
en ny verkstedshall. side 20

Fengsel pusses opp for 
35 millioner kroner

I morgen er det premi-
ere på Queen-forestil-
lingen «The Show
Must Go On»  med Åge
Sten Nilsen på Ose-
berg kulturhus. Med
over 4.000 solgte bil-
letter har arrangørene
allerede sikret seg en
solid andel av som-
merpublikummet. 

KULTUR
side 2 og 3 del 2

HAR SOLGT
OVER 4.000
BILLETTER

Ombuds-
mannen
for Forsva-
ret, Kjell
Arne Bratli
fra Horten,
er bøtelagt av Øko-
krim. Boten får han for
medvirkning til kor-
rupsjon i forbindelse
med Siemens-saken.

side 13

ØKOKRIM-
BOT TIL
BRATLI 

Thomas Kristoffersen (til venstre) og
Jacob Fürst Aune har det gøy i vannet
på Fjærholmen. Stranden når nesten til
topps i Tønsbergs Blads store strand-

test. Vi har testet ti strender, og det er
Dulpen i Holmestrand som stikker av
med seieren i år. Finn stranden som pas-
ser deg best på side 6 og 7

Terning-
kast i
sanden

Foto: Thomas Larsen

Den
store 
strand-
testen
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side 2

DEN STORE
DAGEN FOR
PRISHOPP

«FØLTE MEG SOM JUDAS»

Har tilgitt datterens
drapsmann

side 3
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Ja takk, begge deler!
Lekepark og bade-
strand for alle.

På land: Stort gressområde
utnyttet til det fulle, mange
benker og offentlige griller.
Sandstrand med noe steiner og
litt grums i kanten, men fin
størrelse. Området er godt
skjermet fra veien.
Til vanns: Grovkornet bunn
med litt steiner, ikke lang-
grunt. Flytebrygge med stupe-
brett.
Lekemuligheter: Masse! Fin
lekeplass på stranden, med
blant annet snurre, husker og
dumpe.
Treningsmuligheter: Sand-
fotballbane og to volleyball-
nett.
Parkering: Mange muligheter,
både gratis og mot betaling.
Toaletter: Kjempenærme
vannkanten. Helt greie, ligner
litt på turbuss-toaletter, men
rent. Handikaptoalett.
Handikapvennlig? Fin rulle-
stolrampe med ett gelender,
samt asfaltert vei over sanden. 
Sikkerhet: Ingen synlige til-
tak. Skilt med livredningsin-
strukser er borte.
Kiosktilbud: Kiosk og gate-
kjøkken ved plenen, samt ser-
vering på Holmestrand Fjord-
hotell.

Dulpen i
Holmestrand

5Stranden for alle aldre.
Vær synlig, eller gjem deg

bort.
På land: Stor gressplen og fin
sandstrand med noe skjell, bar-
nevennlig. Mye svaberg med lig-
gemuligheter. En ekstra, liten
bukt bak svaberg.
Til vanns: Sandbunn med små-
steiner. Langgrunt. Stupetårn på
flytebrygge og badesteder med
stige.
Lekemuligheter: På gresset er
husker, dumpe, klatrestativ med
sklie, samt noen flere apparater. 
Treningsmuligheter: Sandvol-
leyball og fotballbane på gresset.
Parkering: Stor parkeringsplass.
Toaletter: Nogenlunde rene. Lig-
ger litt langt unna stranden.
Handikapvennlig? Egen «avde-
ling» adskilt fra hovedstranden,
tilrettelagt med rampe.
Sikkerhet: Skilt med livred-
ningsinstrukser og nødnummer.
Kiosktilbud: Supert utvalg til ki-
osk å være. 

Fjærholmen 
på Nøtterøy

FJÆRHOLMEN: Barnevennlig
strand med campingplass, et
stykke unna Nøtterøys biltrafikk.

5God boltreplass, stapp-
fullt på solskinnsdager.

På land: Bred og lang strand
med finkornet sand. 
Til vanns: Sandbunn og lang-
grunt, lite tang. 
Lekemuligheter: Stor og flott le-
kepark ved strandinnkjørselen,
men ute av syne fra stranden. 
Treningsmuligheter: Sandvol-
leyball. Mulighet for jogging
langs stranden, den er testens
lengste.
Parkering: Mange plasser, men
vær tidlig ute.
Toaletter: Litt skitne, svak belys-
ning. Flere båser. Ikke handi-
kapp-toalett, da denne er brukt til
lagringsplass.
Handikapvennlig? Lett å ferdes
til gressplenen, men dyp og
uframkommelig sand. Ingen syn-
lig rampe.
Sikkerhet: Flere livbøyer.
Kiosktilbud: Handel i luke med
soft-is. Godt utvalg av vanlige ki-
oskvarer. 

Ringshaug i
Tønsberg

RINGSHAUG: Stor strand med
flott sand, rimelig kort vei fra
Tønsberg sentrum.

4Ringshaugs lillebror er et
alternativ: Minus folk og

pluss leker.
På land: Masse gress og finkornet
sandstrand. Usjenert fra veien. Litt
lite vedlikeholdt, mye tang. 
Til vanns: Sandbunn og lang-
grunt. Flytebrygge.
Lekemuligheter: Gode, blant an-
net husker, sklie og liten klatre-
vegg. Kun få meter fra vannet.
Treningsmuligheter: Basketball,
nytt volleyballnett og flere fotball-
mål.
Parkering: Langs veien, greit med
plass.
Toaletter: To separate toalettbyg-
ninger: En nyoppusset, flislagt, og
et gammelt og slitent.
Handikapvennlig? Ingen tilrette-
lagt vei, men jevnt gress. Svært løs
sand. 
Sikkerhet: Godt synlige livbøyer.
Kiosktilbud: Må krysse veien og
gå inn på campingområdet. Kose-
lig, med fint utvalg. Åpen strandki-
osk på gode besøksdager.

Skallevold i Tønsberg

SKALLEVOLD: Stranda i Tøns-
berg har superfin sand, hvis ikke
det hadde vært for tangen.

5Sjarmerende strand inn-
hyllet i flotte svaberg.

På land: Fin, liten og oversiktelig
sandstrand med tilhørende
gressplen. Mange, store svaberg,
gir mulighet for en «privat» plass,
et stort pluss.
Til vanns: Grovkornet sandbunn,
litt stein og tang.
Lekemuligheter: Stupebrett, el-
lers må egen fantasi utfordres.
Treningsmuligheter: Volley-
ballnett.
Parkering: Koster 30 kroner ved
campingområdet. Gratis litt leng-
re unna.
Toaletter: Rene, men litt slitte.
Handikaptoalett.
Handikapvennlig? Ingen ram-
pe, ujevn mark og ingen sti til
stranden. 
Sikkerhet: Ingen tiltak. Ubetjent
Røde Kors-hytte på stranden.
Kiosktilbud: Meget godt utstyrt
«landhandel» et steinkast fra
stranden, har blant annet blader i
fleng.

Mostranda på Tjøme

MOSTRANDA: Svaberg i skjøn-
ne omgivelser utenfor camping-
turisters dør på Tjøme.

Den store strandsjekken 
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DULPEN: Årets vinner er en
strand tilrettelagt for alle, 
ved jernbanen i Holmestrand.

3Pen, rolig og romslig
plass, men ta med ba-

deskoene.
På land: Romslig, fin gress-
plen, tilsvarende bak fjellet.
Steinete strandkant, men sand.
Finere, liten bukt bak fjellet. 
Til vanns: Gjørmete og seig
bunn med steiner. 
Lekemuligheter: Husker og
lekestativ, ellers godt med bol-
treplass.
Treningsmuligheter: Sand-
volleyball, samt et fotballmål
på gresset.
Parkering: Sammen med bå-
teiere, men  brukbart med plas-
ser.
Toaletter: Ikke helt rene, litt
gamle. 
Handikapvennlig? Ingen
rampe, dermed ingen bademu-
ligheter. 
Sikkerhet: Ingen tiltak.
Kiosktilbud: Ingen. Nærmeste
er i Stokke sentrum.

Bogen i Stokke

GOD PLASS: Nesten på gren-
sen til Sandefjord trenger du
ikke å kjempe om plass på
stranden.

4Koselig badeområde, men
veien til biltrafikken er

kort. 
På land: Stort gressområde. Fin
sandstrand, men med litt tang og
annet rusk. Et stort tre skygger for
vannkantens sol deler av dagen.
Ytterligere en strand synlig fra
åstedet. Stupebrett.
Til vanns: Klart vann, men litt be-
grodd og steinete bunn.
Lekemuligheter: Huske og gynge
på gresset.
Treningsmuligheter: Volleyball.
Parkering: Godt med plasser rett
ved stranden, samt ved Åsgård-
strand hotell.
Toaletter: Eldre inventar, men luk-
ter friskt og er rent.
Handikapvennlig? Rullestolram-
pe, litt sliten. Jevnt terreng på om-
rådet.
Sikkerhet: Ingen bøye på stranda.
Kiosktilbud: Kiosk i luke, med
strandvarer og noe varmmat.

Badeparken i
Åsgårdstrand

BADEPARKEN: Rullestolrampe
på stranden og litt lekeapparater,
alle kan ta turen til Åsgårdstrand.

3Koselig, liten bukt, men
ta med nødvendige le-

ker og lektyre.
På land: Fin strand med litt
skjell, samt romslig gressplen. 
Til vanns: Vannet blir fort
dypt, og bunnen er litt steinete.
Lekemuligheter: Her må fan-
tasien settes i sving, ingen ap-
parater. 
Treningsmuligheter: Volley-
ball.
Parkering: Ok med plasser,
bra i forhold til strandas stør-
relse.
Toaletter: Nye og fine toalet-
ter. Ikke helt nyvasket, med
overfylte søppelbøtter. Handi-
kaptoalett.
Handikapvennlig? Ingen
rampe, men lett å komme seg
til stranden over gresset, samt
litt hard sand.
Sikkerhet: Livbøye tilgjenge-
lig.
Kiosktilbud: Minimalt utvalg,
vanlige kioskvarer. Men bruket
er nytt, god hylleplass til flere
varer.

Sandsletta i Re

SANDSLETTA: Rolige og
oversiktelige omgivelser i Re.

2Testens minst innby-
dende og barnevennli-

ge strandkant.
På land: Smal strand full av
skjell og steiner, spiker og
knuste flasker, med romslig
gressplen tilhørende camping-
plassen hånd i hånd. 
Til vanns: Litt synlig sandbunn
under skjell, steiner og tang.
Grunt.
Lekemuligheter: To huskesta-
tiv
Treningsmuligheter: Fotball-
mål på plenen og turmulighe-
ter, kryssende kyststi ved
stranden.
Parkering: Gruslagt og gode
parkeringsmuligheter. 
Toaletter: Rent og stort sani-
tærhus. Handikaptoalett.
Handikapvennlig? Nei, ingen
rampe og vanskelig terreng ut i
vannet.
Sikkerhet: Ingen tiltak.
Kiosktilbud: Kun litt kolonial-
varer, ikke særlig utvalg. 

Ørastranda på
Nøtterøy

ØRASTRANDA: Knuste flas-
ker var en del av campingtu-
ristenes strand.

3Ta med badminton og ball til
barna, grøntfeltet må utnyt-

tes.
På land: Kjempestor gressplen,
men knøttsmå sandflekker. Betong-
trapp ned i vannet, i tillegg til stiger
fra brygge.
Til vanns: Sand med steiner og
skjell, ikke spesielt langgrunt. 
Lekemuligheter: Underholdnings-
artikler må foregå på egen regning,
ingen apparater.
Treningsmuligheter: Volleyball.
Parkering: Greit med plasser, hvis
ikke stranden fylles fullstendig av
soltørste.
Toaletter: Lukter friskt, men gamle
toaletter uten doring. 
Handikapvennlig? Ingen rampe.
Store steiner ligger mellom gress og
strand, men flatt landskap ned mot
sjøen.
Sikkerhet: Ingen tiltak.
Kiosktilbud: På campingplassen et
stykke unna, med tradisjonelle kios-
kvarer. Ingen blader.

Rørestrand 
i Horten

RØRESTRAND: Liten sandstrand,
men allikevel mulighet for utfol-
delse på gressplenen i Horten.

TØNSBERG: Hopp i havet! 
Nå kommer sola og varmen
igjen, med temperaturer på
over 20 grader.  

Elisabeth Hvitsten
975 13 978
elisabeth.hvitsten@tb.no

Sommeren står endelig for døren,
og ifølge Meteorogisk Institutt vil

gradestokken i dag krype opp mot
22 grader i Tønsberg. 

Men bruk godværet de nær-
meste dagene – til helgen kan det
igjen skye over.

Dulpen til topps
Tønsbergs Blad har igjen testet
dine nærstrender, lik sjekken som
ble gjennomført for tre år siden. 

Dulpen ved Holmestrand
Fjordhotell stakk av med høyest

terningkast på strandsjekken, ett
hakk opp fra forrige sjekk. En
strand som er der for alle, med bra
tilgjengelighet og tilrettelegging.
Hele familien kan kose seg i Dul-
pen en varm sommerdag.

Knuste flasker
Testens taper, ned ett poeng, ble
Ørastranda på Nøtterøy. Knuste
flasker og annet skrot som ikke
hører hjemme i en strandkant re-

sulterer i et lite barnevennlig om-
råde. 

Alle testens strender har ben-
ker og søplekasser nær sitt opp-
holdsområde. Gode turmulighe-
ter er det stort sett i hele Vestfold,
se etter skilt merket Kyststi. Les
testen og finn badeplassen som
passer deg og dine kriterier.

Ô Se værvarsel på 
siste side

andsjekken 




