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Gratulanter, brudepar og fødsler legges
inn på sb.no, også til papiravisen.
Materiellet må legges inn senest kl 14 to
dager før innrykk i avisene for tirsdag
– lørdag. Til mandagsavisen er fristen
torsdag kl 14. Bildet må være et portrett
av god teknisk kvalitet.
NB! Fullt navn og adresse til den som
gratuleres. Bilder bør stemme overens
med alder. SB forbeholder seg retten til å
endre manuskriptet. Prisen er 99 kroner.
l Jubilanter som ønsker å reservere seg
mot å få sitt navn i avisa, må henvende
seg til SB senest to virkedager i forveien.

TIPS OSS!

sekretar@sb.no

retningslinjer
for minneord
Minneord må skrives slik
at de har allmenn
interesse. Unngå dikt og
du-form. Maks lengde
1.700 tegn (inkl. mellomrom). Minneord må ha
fullt navn på både avdøde
og den som har skrevet
det.

Gunnar er havets mann

OPPTATT AV SJØMILJØet: Gunnar Horn (55) trives best når han er i og rundt sjøen, og for tiden vier han mye tid på miljøsatsingen Fjorden.org. – Det er et kjempeartig
prosjekt å jobbe med, og det er noe som er i tiden.Foto: Linda Nilsen

Dagens navn
Gunnar Horn

Leder for Sandefjord Dykkerklubb.
Er en av pådriverne bak det nye
miljøprosjektet Fjorden.org.

Han brenner for miljøet, og
spesielt det som er i og
rundt sjøen. Ikke rart
Gunnar Horn (55) bruker
mye tid på Sandefjord
Dykkerklubbs nye miljøsatsing Fjorden.org.
Linda Nilsen

linda.nilsen@sb.no
936 00 737

I slutten av februar var Fjorden.org i
gang. Dette er en miljøsatsing i regi av
Sandefjord Dykkerklubb, som kort fortalt skal engasjere, skape holdninger,
samle og spre kunnskap om forvaltning
av det marine nærmiljøet – i kombina-

sjon med idrett og friluftsliv. Planen er
at prosjektet skal pågå i tre år, og dykkerklubben og de mange samarbeidspartnere skal stå for hele 8.000 dugnadstimer i løpet av disse årene. Dykkerklubben og lokale organisasjoner, spesielt ungdomsorganisasjonene, skal blant
annet drive med praktisk oppryddingsarbeid i strandsonen og under havet.
– Det er ikke akkurat rakettforskning
vi driver med. Men vi driver i en stor
skala. Tilbakemeldingene til nå er kjempepositive, så vi må bare levere, sier
Gunnar engasjert, og tilføyer at Fjorden.
org også skal jobbe med å få opp hummerbestanden i Sandefjordsfjorden.

Foretrekker dykking i Norge
Han er for tiden leder av den lokale
dykkerklubben. Den rollen har han hatt
de siste 10 årene, og han er også leder
for klubbens marine miljøutvalg.
Dykking er noe han har holdt på med
store deler av livet, og han er klar på
hvorfor han trives så godt under vannet.
– Dykking krever full konsentrasjon,
og det er veldig fysisk. Man er ute i
naturen, og det er veldig annerledes fra
mye annet, forklarer Gunnar.

– Denne hobbyen gir også ferier et veldig spennende innhold, legger han til.

Det er ikke akkurat
rakettforskning vi driver
med.

"

Han sikter til at han dykker når han er
på ferier rundt omkring. Gunnar har
dykket over store deler av verden, og det
er få steder han ikke har vært. Men han
trenger imidlertid ikke å reise langt for å
finne stedet han foretrekker å dykke.
– Det er ingenting som slår dykking på
den norske kysten. Den er så ekte. Ja, så
rå, og urørt, sier han, og smiler.
I tillegg til vervene i dykkerklubben
driver Gunnar Sandefjord Dykkeskole.
Han er i gang med sin femte sesong, og i
august drar han i gang nye kurs.

Trives med vind i seilene
Foruten å dykke har Gunnar også en
annen hobby han bruker en del tid på.
Nemlig seiling, som han har drevet med
helt siden barndommen i Stabekk.
– Familien min har alltid hatt båt, og

seiling er noe jeg alltid har drevet med.
Det er noe som gir mening med livet,
sier han, og legger til at han selv fikk sin
første seilbåt som 16-åring.
Det har blitt mange seilturer i årenes
løp, og han har også vært på en skikkelig
langtur. Fra 2011 til 2013 seilte han nemlig med familien langs ekvator.
– Vi seilte nesten hele jorda rundt,
men måtte droppe Rødehavet på grunn
av piratfaren på den tiden.

Gunnar Horn
■■ 55 år.
■■ Kommer fra Stabekk.
■■ Har bodd i Sandefjord siden 2000, og

bor i Sandefjord sentrum.

■■ Har to voksne barn.
■■ Kan skilte med en master i økonomi og

informatikk, og har det meste av sin
arbeidserfaring fra IT-bransjen.
■■ Siden 2006 har han jobbet hos NAV
sentralt i Oslo, i ulike stillinger.
■■ Er en ivrig dykker, og har vært leder
for Sandefjord Dykkerklubb de siste
10 årene. Er også leder for klubbens
marine miljøutvalg.
■■ Er engasjert i dykkerklubbens nye
miljøsatsing Fjorden.org.

