
1 
 

SOMMERGASSHUKU  
9.-12. JUNI 2022  
BÆRUM IDRETTSPARK 
 
Bærum Shotokan Karateklubb har gleden av å ønske dere alle velkommen til Bærum 

på Sommergasshuku. Her skal de fleste av dere bo på Thon Hotel Oslofjord i sentrum 

av Sandvika, mens treningene foregår i Bærum idrettspark med unntak av torsdag 

hvor treningene avholdes i klubbens flotte dojo i Gjønneshallen på Bekkestua. 

Her kommer noen tips om hva dere kan gjøre når dere ikke er på trening eller for 

familie og venner som ikke skal trene. Vi har også samlet litt praktisk informasjon på 

slutten av dokumentet. 

Sandvika 
Sandvika ligger langs E18 ca. 14 kilometer sørvest for Oslo sentrum. Sandvika ligger helt nede ved 

Oslofjorden og har flotte stier, bademuligheter og friområder så å si rett utenfor hotellet, Thon Hotel 

Oslofjord. Sandvika har et lite og kompakt sentrum med hotellet dere bor på i den ene enden og tog- 

og busstasjonen i den andre enden (kun 900 meter). Imellom finner dere Sandvika Storsenter, 

butikker, spisesteder, kino, konserthus, teater, gågater og elvepromenaden langs Sandvikselva.  
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Sandvika Storsenter og dagligvarer 
For de som liker shopping så er Sandvika Storsenter nærmeste nabo til hotellet. Sandvika Storsenter 

er et av Norges største kjøpesenter med 200 butikker og spisesteder. Senteret strekker seg over to 

hovedbygninger med en gang av butikker som forbinder de to bygningene. Det er fullt mulig å krysse 

nesten hele Sandvika via dette kjøpesenteret. 

Åpningstidene er: 10-21 på hverdager og 9-19 på lørdager. 

Hvis dere kun skal ha noe enkelt å spise, så har dere en KIWI på motsatt side av hotellet. Den er åpen 

7-23 mandag-lørdag og 10-21 på søndager.  

   

 

Kadettangen og Kalvøya 
Bare noen hundre meter fra hotellet har dere de flotte bade- og friluftsområdene på Kadettangen og 

Kalvøya. Hit må dere ta dere en tur. Dette er Oslofjorden på sitt beste og det er normalt nydelige 

badetemperaturer i juni. 

 

 

Fra hotellet går dere bare under E18 (ned til parkeringsplassen) og går så til venstre på gang- og 

sykkelstien som fører dere rett bort til Kadettangen. Det tar bare 10-15 minutter å gå. Det er så nært 

at dere kan ta et morgenbad og/eller et kveldsbad.  
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Fra Kadettangen går det bro over til Kalvøya. Her er det store friluftsområder og flere badestrender. 

Det finnes også en naturiststrand og en Tuftepark der ute, uten sammenheng for øvrig       Her er det 

flott å løpe eller bare ta en spasertur.  

Det går også sti rundt hele odden nedenfor hotellet. Da går dere til høyre noen meter på gang- og 

sykkelstien og finner stien helt nede i vannkanten på yttersiden av Bestemorskogen, som det står på 

kartet. 

 

 

Bærums Verk 
Handelsstedet Bærums Verk ligger bare 4-5 km fra Bærum Idrettspark. Her finner dere 40 butikker, 

gallerier og spisesteder. Jul i Skomakergata ble i sin tid spilt inn her. Bærums Verks historie strekker 

seg 400 år tilbake i tid. Det er verdt et besøk og det ligger i landlige omgivelser med «slottet» til eier 

Carl Otto og Lise Løvenskiold som nærmeste nabo.  

  

 

Det er flotte turstier fra Bærum Idrettspark og opp til Bærums Verk. Gå inn på UT.no og søk på 

Trilletur fra Bærums verk til Wøyen Gård. Fro de av dere som ikke skal trene, men som er følge så er 

dette en fin tur å ta de tre timene treningene varer. Ingen grunn til å sitte i salen og tenke på det fine 

turværet ute. 
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På UT.no er det mange fine turforslag i nærområdet. 
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Henie Onstad  
Henie Onstad Kunstsenter ligger rett utenfor Sandvika og vis a vis Kadettangen. Adressen er: Sonja 

Henies vei 31, 1311 Høvikodden. Senteret ligger helt nede ved fjorden i en flott, naturlig park på 140 

mål og med 30 skulpturer. Det er fine stier og strender på Høvikodden. 

Kafe Piruetten på Henie Onstad Kunstsenter serverer bakverk, friske salater og smaksrike smørbrød. 

Åpningstidene er tirsdag-onsdag kl. 11-17, torsdag 11-21 og fredag-søndag 11-17. 
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Elvepromenaden Sandvika 
Elvepromenaden er et prosjekt som ble ferdigstilt i 2020. Elvepromenaden strekker seg langs 

Sandvikselva fra Kadettangen til Løkkehaven. Her kan dere slappe av eller gå innom restauranter, 

kaféer eller bakerier.  
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Praktisk informasjon 

Adresser 
Thon hotell Oslofjord: Sandviksveien 184, 1337 Sandvika. Telefon: 67 55 66 00. 

Bærum Idrettspark: Hauger Skolevei 36, 1351 Rud. Trening fredag, lørdag og søndag. 

Gjønnes Idrettshall (Gjønneshallen): Gjønnesjordet 20, 1357 Bekkestua. Trening torsdag. 

Kollektivtrafikk 
For de av dere som ikke har booket plass på arrangørbussen, så kan dere enkelt reise kollektivt til 

treningsstedene. Last ned Ruter appen og bruk den til å planlegge reisen og betale. Akkurat som 

Skyss appen i Bergen. 

Det er et busstopp rett utenfor hotellet som heter Kjørbokollen. For å reise til Bærum Idrettspark og 

Gjønneshallen så gå på busstoppet som er på samme side som hotellet (sjøsiden). På returen hopper 

dere av på motsatt side. 

Til Bærum Idrettspark 

Reisen med buss tar 29 minutter og dere må bytte buss på busstasjonen. Bare følg instruksjoner på 

Ruter. 
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Til Gjønneshallen 

Reisen med buss tar 22 minutter og dere må bytte buss på busstasjonen. Bare følg instruksjoner på 

Ruter. 

 

 

 

For de som ønsker å gå hjem fra treningen på torsdagen, så er det en nydelig tur på ca. 5 km. 
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Parkering 
Det er store parkeringsområder både ved Bærum Idrettspark og Gjønneshallen. Det er gratis 

parkering begge steder. 

Bærum Idrettspark (fredag, lørdag og søndag): 

Sett GPS på Hauger Skolevei 36, 1351 Rud. 

 

 

Gjønneshallen (torsdag): 

Sett GPS på Gjønnesjordet 20, 1357 Bekkestua. Det er en del parkeringsplasser utenfor hallen, men 

det er enda flere parkeringsplasser ved Gjønnes stasjon bare 100 meter unna. 
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Gjønnes stasjon: 

 

 

Bærums idrettspark svømmehall  
I Bærum idrettspark er det også en helt nyåpnet svømmehall. Åpningstidene er på fredager 06.30-

20.00 og på lørdager og søndager 10.00-16.00. 

 

 

Det er også flere fotballbaner på området til Bærum idrettspark + en rulleskibane. Her er det nok å 

finne på mens man venter på de som trener. 
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Tog fra Flyplassen 
Det går flytog fra Gardermoen hvert 20. minutt til Sandvika. Vær obs å ikke hoppe på de togene som 

bare går til Oslo S. Dere skal forbi Oslo S. Togene går 10, 30 og 50 minutter over hel time. Flytoget har 

egen app hvor dere enkelt kan finne reise og kjøpe billett. 

Det går også vanlige rutetog med VY fra Gardermoen til Sandvika som er billigere enn Flytoget, men 

de tar litt lengre tid. Her bruker dere Ruter app for å sjekke rutetider og betale billett. 

 

 

Noe raskt å spise nær hotellet 
Hvis dere trenger mat raskt, så har dere flere muligheter: 

Burger King ligger bare 100 meter fra hotellet ved inngangen til Sandvika Storsenter. Åpningstidene 

er de samme som for Sandvika Storsenter. 10-21 på hverdager og 9-19 på lørdager. 

Domino pizza ligger 400 meter fra hotellet og adressen er: Jongsåsveien 2 A, 1338 Sandvika. Dere tar 

gata opp ved Kiwi og fortsetter 2-300 meter til dere kommer til en rundkjøring. Åpningstidene er 11-

23 alle dager. Dere kan bestille på nettet før dere henter. 

Hvis dere rekker åpningstidene til Sandvika Storsenter så er det mange muligheter for et raskt måltid 

der. 

Spørsmål??? 
Hvis det er noe mer dere skulle lure på, så ikke nøl med å ta kontakt med sekretariatet i 

Gjønneshallen på torsdag eller i Bærum Idrettspark på fredag, lørdag og søndag. Vi kan også nås på e-

post: admin@baerumkarate.no. 

 

Velkommen til Bærum på Sommergasshuku       

 

2. juni 2022, 

Hilsen styret i Bærum Shotokan Karateklubb 

mailto:admin@baerumkarate.no

