
Startkort 
6 Km 

 

  

Startnr.:________  
 

 

 
 
Det er ingen stempling ut– og inn på bensinstasjonen.  

Vi ønsker dere en fin og hyggelig tur i Sandefjord by og omegn.  

  
Startkontingent kr 20.00 for IVV stempel  

Betales når du stempler dine kort  

Pins med motiv av Kurbadet kr 25,-  
  
Dato………………...  

Startet kl……………. I mål kl……………...  

Deltatt i Sandefjord Byvandring for ……….gang  

Navn……………………………………………………  

Adresse ………………………………………………...  

Postnr. / Sted ………………………………………….. 

Fylke……………………………………………………. 

  



Start fra Circel K i Dronningens gate 40 
Gå rett ut fra stasjonen over gangfelt så til høyre, hold deg på venstre side ned 

Dronningens gate til du kommer til lyskryss, kryss rett over Landstads gate, 

gå så skrått gjennom Kirkeparken kontroll 1 og du kommer til Stockfleths 

gate, du får inngangspartiet til Sandefjord kirke på venstre hånd og en bauta 

over de fallende fra krigens dager. Kryss Stockfleths ga-te i venstre gangfelt, 

følg så Kirkegata ned til Kongens gate (Gågate) ta til venstre her. Gå til 

høyre på skrå over Byparken retning Bianco / Big Bok følg Jernbanealleen 

ned til McDonalds så tar du til høyre inn i Torggata. kontroll 2 Apotek 1 

Nordstjernen. Følg denne frem til Kirkegata (andre gate til høyre) ta til 

høyre opp denne til Rådhusgata. Ta til venstre, kryss Dronningens gate ved 

Da Vinci Restaurant for så å gå inn i Aagaards plass, ta så til venstre inn i 

Kvartal 19 mellom Små Gåtten og Spinn kontroll 3 i vinduet. Neste gate 

er Torggata, kryss denne og for-sett rett fram, kryss neste vei i gangfelt, gå så 

på skrå mot høyre på gangvei opp til Rådhustorvet. Du har nå kinoen på 

venstre side, rådhuset med sta-tuen av Anders Jahre på høyre side og 

biblioteket rett frem. kontroll 4 ta til venstre etter biblioteket, så til venstre 

igjen ned gangveien til Badepar-ken (du har Kunstforeningen på din høyre 

side) gå et lite stykke til venstre (ca 20 m) og så til høyre. Du får nå en dam 

med Poseidon på din høyre side, ta inn her og følg gangveien ned mot 

Hvalfangstmonumentet, kryss over gangfeltet til venstre i Jernbanealleen 

og kryss Thor Dahls gate. ( Du har nå Kurbadet i front som er motivet på vår 

pins, dette er verdt et besøk.) ta gangfeltet til høyre over Strandpromenaden 

og du får DnB på din venstre side, forsett ned mot havnen, så til venstre langs 

brygga til du kommer til Berggren Fiskeforretning kontroll 5, kryss gata 

(Brygga/Kilgata) i 

gangvei 

Kontroller: Små gule plakater med bokstav/tall kombinasjoner  
  



 

fortsett rett frem til du kommer inn i Bjerggata, følg denne til du kom-

mer til Bjerggata 34 og ta til venstre her og du er i Peter Grøns gate 

så første gate til høyre som er Museumsgata, her kommer du forbi 

Hval-fangstmuseet som er verdt et besøk, så videre opp forbi 

Rådhusgata, og Kongensgate så tar du neste til venstre og venstre 

igjen og du er på ”Christopher Hvits plass” du får Thaulows 

fontenen til høyre og Capricorn Pizzahus til venstre hvor kontroll 

6 står i vindu, hold deg på venstre side, du er nå i Storgata som du 

følger til torget forbi 17 mai statuen, kryss på skrå over torget mot 

parken, ta så til høyre over gang-feltet i Jernbanealleen og til venstre 

ned gangstien mot hvalfangstmo-numentet, gå rett fram i gangfeltet så 

mot høyre og ta første gangfeltet til høyre, høyre på gangveien, frem til 

du ser en sti til venstre, ta høyre langs båthavnen fram til du ser 

vaskehallene på bensinstasjonen til høyre for deg, gå mot disse. Du får 

Bobilplassen til venstre, etter du har pas-sert denne får du en 

miljøstasjon på venstre side kontroll 7 gå rett frem mot 

Sandefjordsveien, gå så til høyre langs Sandefjordsveien, (som du har 

på venstre side) kryss denne i nærmeste gangfelt, inn i Strandpro-

menaden og så til høyre inn i Hystadveien. Etter siste hus på din høyre 

side Hystadveien 23 tar dere til høyre, gå under veien, Holmbrua så 

første vei til venstre, du er nå i Prinsens gate, gå fram til Peugeot 

(Sentrum Auto) der dere finner kontroll 8 på siste døren i front, så 

videre til et lite torv ”Dag Solstads plass”, Rukla på venstre side, for-

sett rett fram over gangfelt, så til høyre, du er nå i Landstads gate, så 

andre vei til venstre Schanches gate så andre gate til høyre Tidemands 

gate så venstre i Dronningens gate og du er i mål igjen.  

Håper du har hatt en fin tur. Hilsen Sandefjord Turmarsjklubb 

 

  



Start fra Nybyen Servicesenter, Dronningens gate 40, 

N59°. 08 109’ E10°13.140’ 



 

Startkort 
11 Km 

 

  

Startnr.:________  
  

Det er ingen stempling ut– og inn på bensinstasjonen. 

Vi ønsker dere en fin og hyggelig tur i Sandefjord by og omegn. 

 

 
Startkontingent kr 20.00 for IVV stempel 

Betales når du stempler dine kort 

Pins med motiv av Kurbadet kr 25,- 
  
Dato………………...  

Startet kl……………. I mål kl……………...  

Deltatt i Sandefjord Byvandring for ……….gang  

Navn……………………………………………………  

Adresse ………………………………………………...  

Postnr. / Sted ………………………………………….. 

Fylke……………………………………………………. 

  



 
Start fra Circel K i Dronningens gate 40 

Kontroller: Små gule plakater med bokstav/tall kombinasjoner 

Gå rett ut fra stasjonen over gangfelt, så til venstre, litt til høyre så over gangfelt til venstre, 

kryss parkeringsplassen skrått venstre gå over jernbanelinjen, så venstre i Nedre Movei, følg 

denne til du kommer til Rosshavsgata, ta til venstre her og gå ca 200m mot Sandefjordsveien, 

følg sykkelstien rett frem over gangbroen som krysser Sandefjordsveien. Forsett videre opp 

Peder Bogens gate til du kommer til en rundkjøring. Kryss Laskenveien. Gå sykkelstien slik 

at du har Meny på din høyre side og Sandefjord videregående skole på din venstre side, du 

er nå i Kro-kemoveien. Denne følger du frem til Stadionveien, følg den rett frem til du ser 

Bugårdsdammen, gå slik at du har dammen på din venstre side hele tiden, forbi tennisbanen 

hvor du svinger til venstre. Du har fortsatt dammen på din venstre side kontroll 1. forsett å hold 

til venstre rundt dammen til du igjen er i Stadionveien som du nå tar til høyre i og forsetter ned 

til krysset hvor du tar litt til høyre for så å ta over gangfeltet mot venstre mot hvitt gjerde, følg 

dette , så mot høyre og du ser inngang A på Sandefjord videregående skole. Etter at du passerer 

inngangen, ta venstre og du ser Idrettshallen rett frem. Hold venstre for denne, så over 

jernbane-broen, kryss Skiringssalveien, gå så høyre inn i Hauanveien. Så første vei til venstre 

og ut i Lindgaards gate til høyre her og til venstre i Hageveien. Denne munner ut i 

Leikvollgata, til høyre her og følg denne frem til Pukkestadveien. Du har nå krysset både C.A. 

Larsensgate, Hans Amundsens gate, Chr. Christen-sens Plass og Wilh. Wetlesens vei. Den 

neste gaten du kommer til er Pukkestad-veien. Ta til venstre i Pukkestadveien, kryss 

gangfeltet ved butikken (Joker), så venstre mot hvitt gjerde, følg dette mot høyre, du er nå i 

Bakkegaten som munner ut i Hystadveien. Her tar du til venstre, etter siste hus på din høyre 

side Hystad-veien 23 tar du til høyre, gå under veien, Holmbrua så første vei til venstre, du er 

nå i Prinsens gate, gå fram til Peugeot (Sentrum Auto) der dere finner kontroll 2 på siste dør 

i front, så videre til et lite torv ”Dag Solstads plass”, Rukla på venst-re side, forsett rett fram 

over gangfelt, og så til høyre, du er nå i Landstads ga-te, forbi Sverres gate, du får 

Frelsesarmeen på venstre side. Kryss Dronningens gate i lyskryss, gå på skrå gjennom 

Kirkeparken kontroll 3 og du får inngangs-partiet til Sandefjord kirke på venstre hånd og en 

bauta over de fallende fra kri-gens dager. Kryss Stockfleths gate i venstre gangfelt, følg så 

Kirkegata ned til Kongens gate (Gågate) ta til venstre her. Gå til høyre på skrå over Byparken 

ret-ning Bianco / Big Bok, Følg Jernbanealleen nedover til McDonalds så tar du til høyre inn 

i Torggata, kontroll 4 Apotek 1 Nordstjernen. Følg denne frem til Kirkegata (andre gate til 

høyre) ta til høyre opp denne til Rådhusgata. Ta til venstre, kryss Dronningens gate ved 

DaVinci Restaurant for så å gå inn i   



 

 
Aagaards plass, ta så til venstre inn i Kvartal 19 mellom Små Gåtten og Spinn kontroll 

5 i vinduet, neste gate er Torggata, kryss denne og forsett rett fram, kryss neste vei i 

gangfelt, gå så på skrå mot høyre på gangvei opp til Råd-hustorvet. Du har nå kinoen på 

venstre side, rådhuset med statuen av Anders Jahre på høyre side og biblioteket rett frem. 

kontroll 6. Ta til venstre etter bi-blioteket, så til venstre igjen ned gangveien til 

Badeparken (du har Kunstfore-ningen på din høyre side) gå et lite stykke til venstre (ca 

20 m) og så til høyre. Du får nå en dam med Poseidon på din høyre side, ta inn her og følg 

gangveien ned mot Hvalfangstmonumentet, kryss over gangfeltet til venstre i 

Jernbanealleen og kryss Thor Dahls gate. ( Du har nå Kurbadet i front som er motivet 

på vår pins, dette er verdt et besøk.) Ta gangfeltet til høyre over  

Strandpromenaden og du får DnB på din venstre side, forsett ned mot havnen, så til 

venstre langs brygga til du kommer til Berggren Fiskeforretning, kontroll 7 kryss gata 

(Brygga / Kilgata) i gangfelt og fortsett rett frem til du kommer inn i Bjerggata, som du 

følger et godt stykke.  

(For deg som ønsker å besøke ”Hvalfangstmuseet” kan du ta en avstikker ned  

Peter Grøns gate så til høyre inn i Museumsgata, etter besøket forsetter du til  

høyre til Rådhusgata hvor du tar til høyre og så til venstre, du er nå igjen i  

Bjerggata.)  

Etter Bjerggata 75 (ca 50 m), kommer du til Preståsbakken. Ta til høyre opp bakken mot 

Preståsen, nyt utsikten over byen der det står en harpunkanon som ble brukt under 

hvalfangsten. Gå så videre opp bakken, før et rødt hus tar du til høyre og rett fram mot en 

sti som du følger rett fram over kryssende sti og litt nede i liten bakke tar du stien til 

venstre, følg denne over en liten fjellknatt til du igjen møter en sti, ta venstre opp bakken 

mot dammen og så til høyre. Hold til venstre rundt dammen kontroll 8 på stolpe. følg så 

gruset sti med lyktestolper følg denne til enden, så høyre og litt venstre inn i Parkveien, 

følg den et stykke og ta så til venstre i Preståsveien som munner ut i Prestegårdsveien, 

ta til høyre ned denne som munner ut i Gokstadveien. Ta til venstre mot rundkjøringen, 

kryss over gangfeltet og du får nå Sandar Herredshus i front, hold til venstre for dette. 

Du har nå Sandar kirke på din venstre side, følg veien under jernbanebro-en, kryss 

Sverdstadveien og til venstre inn i Sandarveien. (jernbanen på venstre side) Følg 

Sandarveien rett frem til du ser jernbaneovergangen til venstre, kryss denne så over 

parkeringsplassen og du er tilbake på stasjonen.  

Håper du har hatt en fin tur. Hilsen Sandefjord Turmarsjklubb 

  



 

Start fra Nybyen Servicesenter, Dronningens gate 40, 

N59°. 08 109’ E10° 13.140’ 

 


