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Det var spente revymed-
lemmer som dura av gårde 
til NM i revy på Høylandet 
en julidag i sommer.
To nummer var antatt til kon-
kurransen og jaggu kom vi ikke 
til finalen! 

For Ingrid Bjørge Auestad er 
dette tredje gang; Første gang 
med monologen «Pengekrisa» i 
2009. Da fikk hun Lornts Mørk-
veds revypris. Andre gangen 
var i 2011 med sangen «Dar 
kjem Oddvar» sammen med 
Lisa Berg Stensrud. Dette num-
meret resulterte i publikums-
prisen. 

Til Olavshallen
Else Sorkmo og Arnfinn Johan-
sen er glade for å ha med seg en 
så dreven veteran når de nå 
skal til Trondhjem siste helgen i 
november. Da spiller nemlig 
det beste av det beste fra NM i 
revy på Høylandet 2015 fore-
stilling i Olavshallen. 

Det er bare tre lag fra Vestfold 
som har klart dette kunststyk-
ket før, så det står det respekt 
av. 

Else Sorkmo er ivrig festival-
entusiast. Hun har vært med å 
arrangere Oslofjorden revyfes-

tival i Horten, sittet i juryen på 
Gapskratten i Tresfjord og har 
tråkka ned jordene på Høylan-
det sida 2009. Arnfinn «Hurra-

hei-og-hopp» Johansen er før-
stereisgutt når det gjelder festi-
valer nordover. 

Ellers så har Sanderevyen 

deltatt på både Oslofjorden re-
vyfestival og Langesund revy-
festival tidligere og er alltid 
glad i å dra rundt om i Norge for 

å få inspirasjon og faglig påfyll.

Sanderevyen

NM i revy på Høylandet:

Flatlusa trekker nordover

TIL FINALEN: Nummeret som fikk finaleplass på Høylandet, «La det gro», er et viktig innlegg i kampen for å la flatlusa leve.

TØFFEST I KLASSEN
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Japansk kvalitet og tøffest i klassen
5 års garanti - isuzu.no

*Priser eks mva levert Drammen. Frakt kommer i tillegg. Co2 192-222. Forbruk blandet kjøring fra 0,73l *Norges mest solgte 2. halvår 2015

EXCLUSIVEPAKKE
Verdi 30.000,- NÅ KUN 10.000,-
Automatisk klima • Stigtrinn • Alarm
Skinnseter • El. justerbart førersete

MEDIAPAKKE
Verdi 21.900,- NÅ KUN 11.900,-
Navigasjon • Ryggekamera • Bluetooth
DAB+ • Rattbetjening radio/cd
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TØFFEST I KLASSEN

, ,
5 tonn hengervekt - Lave driftskostnader

avt Co2 utslipp - Opptil 1 tonn nyttelast

ene om automatgir på både 2d og 4d

orsk Tectyl - El 4x4 innkobling med lavserie

ler klare for rask levering

Pick Up fra

Velgmellom Black Edition, Pick Up, Trooper, Magnum og Arctic Truck
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Black Edition PPPPPiiickkk UUUp TTTTTTTTTTTTTTTTTroooooper Magnum Arctic Truck eks mva


