
IDDE-AVISA
En informasjonsavis utgitt av Idd Sportsklubb april 2018

A-laget klare  
for 4. divisjon

Monolitt- 
stafetten for 
første gang

Hvem klarer 
IDde-bautaen i år?



En klubb med 
noe for alle!
Noe av det mest spennende med å få ha 
ansvar for å sette sammen den årlige 
Idde-avisa, er å kunne ta del i alle de store 
og små aktivitetene som Idd Sportsklubb 
tilbyr hvert eneste år. Fra en gledelig vekst 
i fotballgruppa, med fokus på både presta-
sjoner og idrettsglede, til de utfordrende 
rittene og løpene som gjennomføres er det 
alltid noe for alle i Idd Sportsklubb.

Med våren i full anmarsj trekker mange 
lag og aktiviteter utendørs. Samtidig er det 
en flott anledning for oss å i enda stør-
re grad kunne vise oss frem til alle som 
måtte være interessert i alt vi har å tilby. 
Her kommer også Idde-avisa inn, og vi er 
stolte av å også i år kunne vise oss fram 
i egen avis. Det er mye arbeid som ligger 
bak denne avisa, og det er veldig mange 
å takke. Men de viktigste er sponsorene 
våre, uten deres samarbeidsvilje hadde 
det ikke vært mulig å få til denne avisa. 
Bruk sponsorene våre! 

Takk også til alle som har bidratt med 
innspill og innhold. God fornøyelse!

Geir-Atle Strøm, redaktør

Forord

Idd Sportsklubb
www.iddsk.no

Postboks 7 Risum
1761 HALDEN

Iddegranitten er en trippel arrangert av Idd Sportsklubb, 
og består av Monolittløpet, Stenhoggerrittet og 

Ørsjødilten.
Monolittløpet går av stabelen i slutten 
av april, og hvis du deltar her har du 
med Stenhoggerrittet og Ørsjødilten 
gode muligheter til å hente hjem Idde-
granitten for 2018.

Stenhoggerrittet arrangeres 2. juni, 
og er et krevende, men morsomt syk-
kelritt i historiske omgivelser. Du kan 
lese mer om Stenhoggerrittet lenger 
bak i denne avisa. Siste del av trippe-

len er Ørsjødilten, som er distriktets 
mest tradisjonsrike løp. Primærdis-
tansen er et halvmaraton på 21 km, og 
fullfører du alle disse tre arrangemen-
tene kvalifiserer du til Iddegranitten. 
Hvis du gjennomfører arrangemen-
tene innenfor egne tidskrav, kan du 
i tillegg smykke deg med den høyt-
hengende Iddebautaen. Vi sees på ritt 
og løp!

Din leverandør av  
takstoler, bjelkelag,  

precut og veggelementer



Gi din grasrotandel til Idd SK
Grasrotandelen fra Norsk Tipping er et viktig tilskudd til økonomien i sportsklubben.  

Det beste av alt er at det er enkelt å komme i gang!

Grasrotandelen er en ordning fra Norsk 
Tipping, som enkelt lar deg gi 7 prosent 
av det du spiller for direkte til klubben i 
ditt hjerte. Det finnes flere måter å knytte 
spillerkortet ditt til Idd Sportsklubb på, men 
uansett hvordan du velger å gjøre det vil 
bidraget ditt komme til veldig stor nytte! For 
å bli grasrotgiver til Idd Sportsklubb kan 

du enten si i fra hos kommisjonæren hvor 
du leverer spillene dine, du kan gå inn på 
nettsiden grasrotandelen.no og velge Idd 
Sportsklubb som mottager der, eller du kan 
sende en SMS med innholdet  
«GRASROTANDELEN 883927842»  
til nummer 2020.

VELKOMMEN 
TIL VÅR FLOTTE 
MØBELBUTIKK 
PÅ HØVLERIET!

Fagmøbler Halden
Walkers gate 12, 1771 Halden
Tlf.: 400 03 457 · www.fagmobler.no
Åpent: Man – fre 10-19, lør 10-16

Alle medlemmer i Idd Sports-
klubb får 15 % på alle ordinære 
priser uansett når de kommer og 
handler!



4 Monolittløpet

Løp i ditt eget tempo 
i monolittens fotspor

Monolittløpet byr på den perfekte kombinasjonen av blodslit og mestring i fantastisk natur. Lørdag 21. 
april kan du igjen få opp pulsen i Monolittens fotspor.

Monolittløpet har for mange ruk-
ket å bli en tradisjon allerede, og 
det er ikke uten grunn. Siden løpet 
første gang ble arrangert i 2013 
har både haldensere og besøkende 
fått oppleve 9 km i krevende, men 
naturskjønt terreng langs Idde-
fjorden.

MESTRING I DITT EGET TEMPO
Du velger selv om du vil løpe, jog-
ge eller gå Monolittløpet. Starten 
går ved velodromen på Ystehede, 
og målgang er i indre havn i Hal-
den sentrum. Uansett tempo du 
tar sikte på fra start, må du være 
klar over at traseen innebærer 
mye stigning, og enkelte veldig 
bratte partier. Men en god na-

turopplevelse vil du få, uavhengig 
av hvor godt du innfri dine egne 
forventninger!

I MONOLITTENS FOTSPOR
Traseen til Monolittløpet går gjen-
nom områdene der råstenen til 
Vigeland-skulpturen Monoliteen 
ble hugget ut. Dette området i Hal-
den er kjent for sin flotte granitt, 
og stenindustrien var en viktig 
næring for svært mange mennes-
ker på starten av 1900-tallet og 
utover. Når du løper gjennom den 
vakre naturen kan du jo også ofre 
en tanke til alle menn, kvinner og 
barn som hadde disse omgivelse-
ne som sitt levebrød.

Mer informasjon og påmelding 

www.monolittlopet.no
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Samle troppene og bli med på 
Monolittstafetten

For første gang kan du i år bli med på Monolittstafetten. Opplev det beste fra Monolittløpet kombinert med 
alt en stafett innebærer, og du har oppskriften på Monolittstafetten.

Ta med vennegjengen, samle kol-
legene eller dann et lag med vilt 
ukjente. I Monolittstafetten spiller 
det ingen rolle, det viktigste er 
å ha det gøy! Med start og mål-
gang på torget i Halden går de 10 
etappene i Monolittstafetten både 
langs fjorden og rundt Hovsfjellet 
i flott natur.

FINN DIN ETAPPE
Hver av de ti etappene har varier-
ende lengde, stigning og vanske-
lighetsgrad. Det er derfor ingen 
grunn til å måtte ha et topptrent 
lag for å kunne løpe inn til et godt 
resultat! På samme måte som 
Monolittløpet passer Monolittsta-
fetten for alle.

HYGGE VED MÅLGANG
Vi setter opp buss som tar med seg 
deltagere tilbake til torget etter 
veksling langs løypa. På torget vil 
du finne et mat- og serveringstelt, 
hvor dere kan kjøpe mat og godt 
drikke etter vel gjennomført sta-
fett.

JA TAKK, BEGGE DELER!
Skulle man ha ekstra overskudd 
på løpsdag lørdag 21.4, er det 
godt å vite at arrangement gir deg 
mulighet til første å løpe Monolitt-
løpet, før du deretter fullfører en 
etappe for laget på stafetten. Kom 
sammen og bli med på en fanta-
tisk opplevelse langs Iddefjorden!

Mer informasjon og påmelding 

www.monolittlopet.no

2018
Stafett

Vi leverer trykkavløp for alle formål. 

Kontakt oss på: 69 19 33 35
Mail: post@areanlegg.no



6 Stenhoggerrittet

Kom til Comfortrørlegger’n!
Hos oss treffer dere sertifiserte fagfolk for alle typer rørleggerarbeider bl.a…

• Totalrenovering av bad
• Utvendig og innvendig sanitær

for nye boliger og hytter
• Vannbåren varme
• Sprinklerarbeid

Åpningstider: Mandag, tirsdag, onsdag, fredag: 09-16.30 Torsdag: 09-17 Lørdag: 09-13

Jernbanegata 10, 1767 Halden – Tlf. 69 17 86 10

2. juni kan du igjen  
bli med på  Stenhoggerrittet

Også i år har du muligheten til å teste utholdenhet og sykkelferdigheter i historiske omgivelser. 
Stenhoggerrittet er et populært ritt både for haldensere og tilreisende, og lørdag 3. juni arrangeres 

Stenhoggerrittet 2017.

Løypa til Stenhoggerittet har start 
og målgang ved Idd Sportsklubbs 
lokaler Nyborg på Aspedammen. 
Traseen er vakker, vill og va-
riert. Løypa starter på grusvei, 
før den fortsetter videre på sti 
langs Ørsjøen. Etter å ha rundet 
Ørsjøen ved Prestebakke tråkker 
man innover i skogen og fortset-
ter ned mot Iddefjorden. Derfra 
går den på stenhoggerstier langs 
Iddefjorden, før man begynner på 
stigningspartiet. Gjennom gamle 
stenbruddsteder går traseen opp 
fra fjorden og gjennom skogen til 
man er framme ved mål igjen.

HISTORISK LANDSKAP
De rike forekomstene av granitt 

gjorde Iddefjorden til et stenhog-
gereldorado i årene rundt 1900. På 
både svensk og norsk side langs 
fjorden er sporene etter en even-
tyrlig, men kortvarig stenhogger-
industri mange. Det er få fjellsider 
som ikke bærer preg av stenbrudd 
og hardt arbeid.  

PÅMELDINGEN HAR ÅPNET
Stenhoggerrittet er allerede åpen 
for påmelding og det er mulig å 
melde seg på helt fram til en halv 
time før start. Idd Sportsklubb 
håper at Stenhoggerrittet skal 
bestå i mange år og bli et fast ritt 
for rytterene i Østfold og omegn. 
Velkommen!

Mer informasjon 
 og påmelding 

www.stenhoggerrittet.no
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Berg Bil AS
Knivsøveien 8, 1788 HALDEN – Tlf. 40 64 40 40

Mer informasjon 
iddsk.no

Ørsjødilten 2018
Ørsjødilten er distriktets mest tradisjonsrike terrengløp, med gjennomføring i 38 år uten avbrudd!  

Søndag 30. september i år går løpet av stabelen for 39. gang!

Løpet startet som et samarbeid 
mellom Paulsbo IL og Aspedam-
men IL. Man løp den 19 km lange 
traseen rundt Ørsjøen fra Preste-
bakke til Aspedammen det ene 
året og snudde løpet det andre 
året. Alt i samarbeidets ånd! 

I de første årene var det bare 
herrene som løp 19 km og kunne 
ta napp i vandrepokalen. Damene 
løp 10 km, men dette er selvfølge-
lig endret slik at også damene nå 
løper den lengste distansen. 

Det var også den gang 10km 
som startet på Ør og løp henholds-
vis mot Aspedammen eller Preste-
bakke. Kortere mosjonsløyper har 
det også hele tiden vært slik at 
alle skulle kunne delta etter egne 
forutsetninger. 

FLERE LØYPER
I 2011 gjorde klubben en ganske 
stor endring i løypetrassene. Vi 
hadde nå vært en klubb i en del 

år og motivet for vekslende start 
og mål område var ikke lenger de 
samme. Vi hadde gjennom alle år 
fått god hjelp av buss selskapene 
og sjåfør Kjell Plassen til å trans-
portere løperne fra Aspedammen 
til start på Prestebakke, og om-
vendt alt etter løpsretningen. Vi 
så for oss at i framtiden ville slik 
transport bli kostbart og søkte 
etter nye løyper. Medlemmer av 
løypekomiteen fant fram til en god 
21 km rundløype med utgangs-
punkt på Prestebakke. Det er også 
lagt inn 3, 5 og 8km løyper samt 
barneløyper fra 500m. 

Den nye ordningen ble godt 
mottatt av løperne etter at noen 
først hadde utrykt at det var trist å 
endre en så lang tradisjon. 

Våre egne løpere har selvsagt 
deltatt med vekslende resultater 
i årenes løp. På damesiden har 
Tove Olsen vunnet vandrepokalen 
og på herresiden fikk vi den første 

seieren for Idd Sportsklubb i 2013 
da Magnar Wium vant. 

Vi håper han og andre medlem-
mer i årene framover vil bidra til 
flere seire, men det viktigste for 
oss som arrangør er at så man-
ge som mulig deltar i distriktets 
eldste mosjonsløp! Arrangementet 
i 2015 ble en suksess med yrende 
liv og mange barn i løypene.

DEL AV TRIPPELEN
Husk Iddegranitten og Iddebau-

taen! Haldens eneste trippel som 
består av Monolittløpet, Stenhog-
gerrittet og Ørsjødilten. Vi ses på 
startstreken!



*Prisen er veil. levert Dahles Auto inkl. frakt og lev.omk. Årsavgift kommer i tillegg. Drivstofforbruk blandet kjøring: 5,1 – 6,8 l/100km. CO2-utslipp: 116 – 155 g/km. 
Avbildet modell kan ha ekstrautstyr.

Born Confident.

Nye Volkswagen T-Roc hos Dahles Auto
Endelig er den her! Volkswagen T-Roc er et nytt medlem av Volkswagen-familien, en kompakt og kompromissløs SUV med 
tøff ”crossover”-design i mange ulike fargekombinasjoner. Den er overraskende romslig og kommer selvfølgelig med det 
nyeste innen førerassistentsystemer. Du kan også få T-Roc med 4MOTION slik at du virkelig får utnyttet SUV-egenskapene. 
Bilen står nå klar i vår butikk, velkommen kom innom for en kikk på vår nyeste SUV og en hyggelig bilprat! 
Volkswagen. Innovasjoner du har bruk for.

Nye Volkswagen T-Roc fra kr 287.500,-*

Velkommen til prøvekjøring av Norges råeste SUV 

Volkswagen T-Roc

Åpningstider:
Man-fre   09.00-17.00
Torsdag   09.00-19.00
Lørdager 10.00-14.00

www.volkswagen.no

Vårkupp 
hos Dahles Auto!

 

* Veil. levert Dahles Auto inkl. leveringsomkostninger. Årsavgift kommer i tillegg. Drivstofforbruk blandet kjøring: 4,2l /100 km. 
CO2-utslipp 100 g/km. Alle tilbud gjelder t.o.m. 31.05.2017. Avbildet modell kan avvike. 
Pr. mnd inkl. mva og termingebyr. Priseks. Startleie/etableringsgebyr kr 55.300,-. 
Totalpris kr 112.864,-. 3 års bindingstid, kjørelengde: 45.000km. Avtalen har flytende rente.

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil.

 

KOMPLETT
UTSTYRT

BIL

Leasing fra kr 1.599,-

Kjøpspris fra 220.600,- *

Volkswagen Polo 95 TSI DSG  - automat

(begrenset antall)

Inkludert følgende ekstrautstyr: 
• Lys & sikt pakke
• Parksensorer foran og bak
• Ryggekamera 
• Adaptiv cruisecontrol m/frontassist
• Tonede vinduer bak
• Multifunksjonsratt skinn

Trygghetspakke: 
• Vinterhjul på aluminiumsfelg
• Serviceavtale 3 år / 45.000 km
• Lastekantbeskyttelse
• Terskelbeskyttelse
• Bagasjeromsmatte



9Norgescup Rundbane

Klart for ny Norgescup på Nyborg
I fjor var Idd Sportsklubb i samarbeid med Halden CK vertskap for Norgescup i terrengsykling. 

Samarbeidet fortsetter med ny Norgescup i terrengsykling 15.-16. september i år, og denne gangen får 
avslutningen på Norgescupen UCI-status. 
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10 Gutter 2008

Skikkelige fotballgutter 
på nystartet 2008-lag

Hittil siste tilskudd blant Idd SKs mange aldersbestemte lag er Gutter 2008.  
Det er liten tvil om at både vilje og evne er til stede hos spillerne.

Nytt av året er 2008-laget vårt. Her 
har vi jobbet hardt med rekrutte-
ring i form av åpne treninger og har 
hatt fin dialog med både TTIF og 
Kvik-Halden. Laget er nå en blanding 
av egne gutter og noen nye og vi 
teller i skrivende stund 8 spillere. 

GOD START
Starten på 2018 var veldig god 
og laget viste både i et par tre-
ningskamper og i Remmen-Cup at 
de vet å bite fra seg.  Dette er en 
gjeng med skikkelige fotballgut-
ter som det blir spennede å følge 
utover våren i G2008-serien.

BLI EN DEL AV LAGET
Laget trener på Risum kunstgress 
tirsdager og torsdager kl 17.30 - 
19. Kontaktperson er Dag Erland 
Olsen.

Bak f.v.: Simon, Erlend 
Cantona, Benjamin, Dag 

Erland, 
Foran: Trym, Andreas & 

Elias.
Ikke tilstede: Lucas, Adrian

Halden Auto AS

Vår erfaring – din trygghet!

Bilsalg - Verksted - Bilutleie - Deler/tilbehør - 
Dekkhotell - Karosseriverksted

www.haldenauto.no - tlf 69 17 29 70
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69 21 32 00
Vi har åpent 24 timer i døgnet,  

365 dager i året!

Sammensveiset gjeng med humør og 
konkurranseinstinkt

En godt sammensveiset gjeng fra 3. klasse på Idd skole som har spilt sammen i over 3 år.

2009-laget består av ni gutter, og 
her er både humøret og konkur-
ranseinnstinktet på plass! Laget 
fullførte serien med fin stil og 
storspilte i serieavsluttningscupen 
i oktober. Etter fine treninger inne 
i vinter var det godt å komme ut 
igjen. 

SER FRAM MOT SERIESPILL
Remmen-Cup ble en fin erfaring og 
et par treningskamper ble det også. 
Vi gleder oss til å ta fatt på våren og 
seriespill i G2009-serien! Laget tre-
ner på Risum Kunstgress tirsdager 
og torsdager kl 17.30 - 19.00. Trene-
re er Andreas Gustav Houmsmoen 
og Thomas Nordenhaug.

Gutter 2009

Bak f.v.: Thomas, Simon, Filip, Isak, 
Matheo, Andreas, Tobias, Ruben, 

Sigve & William. Ikke tilstede: 
Casper



A-laget

ESPEN BRÆKKE GRØNBERG SEBASTIAN LILLEBY SONDRE KIRKENG RØRMYR

SIVERT THØGERSEN JENSEN EMIL LINTHO ADRIAN OVERVIK

HENRIK MOLTZAUBJØRN OLAV BLOMSTRØM

PETTER KJELVIKEMIL TORP ROGNEHAUG ØYVIND HØVIKTORMOD HAMMERSTAD

EIRIK HAVNES LØKENVEGARD SVENDSEN

TOTTO SUNDT NORDENHAUG

NILS HÅKON GRØNDAL



A-laget A-laget

LARS-PETTER AHLSEN

VEGARD STÅHLMAGNUS ANDREASEN

ØYVIND HENRIKSVEEN

CHRISTOFFER MOEN STÅHLBJØRN HENRIK EKELI

PÅL-ESPEN STAAL

DANIEL OLSENSEBASTIAN ERIKSEN

TRYM GUMMESEN THON

ROAR HAGEN 
HOVEDTRENER

JON OLA JOHNSEN 
HJELPETRENER

GEIR-ATLE STRØM
SPORTSLIG LEDER

OLE MARTIN SIGNEBØEN
OPPMANN

OVE VERPESDAL

OSCAR AAM



14 A-LAGET

Jubelscener da a-laget  
sikret opprykk til 4. divisjon

Det ble en fantastisk avslutning på fotballsesongen for A-laget i fjor høst. Da kunne nemlig champagnen 
sprettes i feiringen av et etterlengtet opprykk til 4. divisjon.

Det var flere som hadde stor tro 
på laget og sammensetningen 
før sesongen startet, men få som 
hadde turt å håpe på et så godt 
resultat som ble tilfellet.

HARDT ARBEID
Opprykket kom ikke av seg selv, 
men var resultatet av hardt arbeid 
gjennom hele sesongen. Spesielt 
positivt var en seiersrekke på hele 
sju kamper på rad uten at det kom 
inn baklengsmål. 

NYE UTFORDRINGER VENTER
Troppen fikk behørig feiret 
opprykket etter siste seriekamp, 
men 4. divisjon byr på nye, tøffe 
utfordringer for de blåkledte. Vi 
gleder oss til å følge dem gjennom 
sesongen!
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Gratis PT-TIMER ved start (2 stk)

Gratis FROKOST

Gratis SOLARIUM

Gratis KAFFE & TE

Gratis WI FI 

Gratis HÅNDKLESERVICE

Gratis MASSASJESTOLER

Gratis VAFLER

Gratis PARKERING opptil 5 timer

Gratis BARNEPASS
Gratis HENGERUTLEIE

- og selvfølgelig dyktige og hyggelige instruktører

Som medlem hos oss, får du følgende fordeler: 

✔ ✔

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Velkommen innom for en uforpliktende treningsprat!

Meld deg inn innen 16. mai og få 
fri trening frem til 20. august
(Gjelder ved 12 mnd avtale)

Meld deg inn innen 22 april og få fri tre-
ning frem til 20 august.
(gjelder ved 12 måneder avtale)

Kom å test Halden største løperom!!

Kom og test
 Haldens største 

løperom!

Tista senter, tlf. 69 19 78 00
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Vi utfører alt innen . . .
                 •  NYBYGG
                 •  REPARASJONER
                 •  OMGJØRINGER

Medlem av Norges største rørleggerkjede
www.Bademiljo.no

Mandag – fredag 9.00 – 16.30
Torsdag                9.00 – 18.00
Lørdag                 10.00 – 13.00

NEDRE BANKEGT. 34, 1771 HALDEN

TELEFON 69 19 07 00

firmapost@kolaaseftf.no
www.bademiljo.no

Rørleggerfirma

fin Gjeng som gleder seg til å få  
gress under knottene

Etter en utfordrende sommer hvor laget ble trukket fra spill i G2010-serien, reiste de seg igjen utover 
høsten og hadde en fin avslutning på året med kanonspill i Lervik 3v3-cup i november. 

Dette har vokst seg til å bli en 
flott gjeng med fotballgutter som 
gleder seg til å få gress under 
knottene igjen etter en vinter inne 
sammen med 2009-laget og et par 
2010-gutter. 

KLARE FOR SERIESPILL
Dette har vært en fin matching 
og flere av guttene hospiterte i de 
siste kampene i serien hos 2009. 
Laget teller 13 gutter og er meldt 
på i både G2010 og G2011-serien. 
De koste seg veldig i Remmen-Cup 
og beviste tydelig at de er klare!

Laget trener på Risum Kunst-
gress tirsdager og torsdager kl 
17.30 - 18.30

Trenere er Glenn Duesund 
Fossengen, Petter Bjerke Falch og 
Knut-Harald Bakke.

Bak f.v.: Petter, Fredrik, 
Mads, Noah-André, Julian, 
Ludvig, Simon, Felix, Max, 

Noah & Knut-Olander. 

Ikke tilstede: Elias, Leon-
André, Hallgrim, William
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I Iddsportsklubb har vi barnidrett skole. Den foregår på Iddevang og Prestebakke skole. Det er en gruppe på Iddevang for førskolebarna samt 1 
klasse. På Prestebakke er det to grupper, en for 1-3 trinn og en for 4-7 trinn. Her på barneidretten har vi det gøy, med å utforske mange idretter. 

Vi er innom for eksempel innebandy, sykling, fotball, ski, skøyter og svømming.
Skog og mark er også en arena vi liker å utnytte. En gang i året har vi overnattingshelg på Nyborg med tur til Liseberg for 4 trinn og oppover. 

Vi er en glad gjeng med ca 60 barn og 7 voksne. Her er det rom for alle som vil være med. Info om tider og sted finner dere på vår hjemmeside 
www.iddsk.no

Barneidrett skolen

Stor gruppe prestbakke med Malin som trenger Camilla tok bilde å slapp unna 
heheh

Liten gruppe prestebakke med trenere Annie merethe og Kåre

 Iddev 35 
 1769  HALDEN 
 Telefon:  69185793 
 Telefaks:  69180481 
 Epost:  firmapost@kiwi.no

ÅPNINGSTIDER:
Hverdager	 09:00-23:00
Lørdag	 09:00-21:00
Søndag	Stengt

I Iddsportsklubb har vi barnidrett skole. Den foregår på Iddevang og Prestebakke skole. Det er en gruppe på Iddevang for førskolebarna samt 1 
klasse. På Prestebakke er det to grupper, en for 1-3 trinn og en for 4-7 trinn. Her på barneidretten har vi det gøy, med å utforske mange idretter. 

Vi er innom for eksempel innebandy, sykling, fotball, ski, skøyter og svømming.
Skog og mark er også en arena vi liker å utnytte. En gang i året har vi overnattingshelg på Nyborg med tur til Liseberg for 4 trinn og oppover. 

Vi er en glad gjeng med ca 60 barn og 7 voksne. Her er det rom for alle som vil være med. Info om tider og sted finner dere på vår hjemmeside 
www.iddsk.no

Barneidrett skolen

Stor gruppe prestbakke med Malin som trenger Camilla tok bilde å slapp unna 
heheh

Liten gruppe prestebakke med trenere Annie merethe og Kåre

 Iddev 35 
 1769  HALDEN 
 Telefon:  69185793 
 Telefaks:  69180481 
 Epost:  firmapost@kiwi.no

ÅPNINGSTIDER:
Hverdager	 09:00-23:00
Lørdag	 09:00-21:00
Søndag	Stengt

ÅPNINGSTIDER

Hverdag:  07:00 - 23:00
Lørdag:  07:00 - 23:00
Søndag:  Stengt

Kiwi Risum
Iddeveien 35 • 1769 Halden

Tlf.:  69 18 57 93
Fax: 69 18 04 81

2012

Klubbens yngste spillere  
er en Flott og fartsfylt gjeng

2012-laget ble startet opp på forsommeren 2017 og ble fort en bra gjeng som trente ute på Risum en dag i 
uka før de trakk inn i gymsalen på Idd skole for vinteren.

Gjengen på 13 gutter og jenter er 
skolestartere til høsten. De har i 
vinter hatt treninger sammen med 
de eldste barna på barneidretts-
skolen. For midlene vi var så hel-
dige å få fra Nye Brukten ble det 
kjøpt inn en 3’er bane og t-skjorter 
til barna. Det var en stolt gjeng 
som mottok sine første trenings-
medaljer på Nyborg i oktober og 
avslutningen ble markert med 
nissemarsj og grøt på Prestebakke. 
Laget skal ikke spille i seriespill 
før i 2019, men skal blant annet 
delta i Fredriksten Cup i mai. Før 
den tid gleder vi oss til å komme 
ut på gresset igjen!

Laget trener på Risum Kunst-
gress torsdager kl 17.30 - 18.30. 
Trener er Nils-Håkon Furuvarp 
Grøndal.

Bak f.v.: Nils-Håkon, Alvin, Alexander, Emma Josefine, Kim-Nikolai, Melissa Kristin, Ludvig, Linus Olìver, Linnea 
Elisabeth, Leon-Alexander, Johannes, Edvin. Ikke tilstede: Tryggvi, Dennis



18 Barneidrett

Nyåpnet Esso Deli De Luca med alle rettigheter!
Vi har 6 ladestasjoner for el-bil!

Egen Truck Lounge inkl. dusjer og toalettfasiliteter.

Svinesundsparken 9, 1788 Halden, Tlf: 69 19 33 33, 
E-post: Halden-E6@essostasjon.no, Åpningstider: 06.00-23.00 (08.00-23.00)

Et godt grunnlag for et aktivt liv
Idd sportsklubb har siden midten av 90-tallet hatt et tilbud om idrettsaktiviteter for barn. Gjennom 

barneidrettsskolen har barna fått lov til å utfolde seg i mange forskjellige idretter og aktivitetsøvelser som 
fremmer idrettsglede, samt det sosiale samværet med andre barn og voksne. 

Her skal de føle seg trygge, skape 
vennskap og føle mestring. Ved 
bruk av morsomme og lekende 
øvelser har også barna fått trent 
sine koordinative egenskaper og 
sine sansemotoriske egenskaper 
som er viktige grunnsteiner for 
barns utvikling. I dag har Idd 
sportsklubb fortsatt dette tilbudet 
gående med barneidrett både på 
Prestebakke skole og Idd skole. 
Men antall barn minker. Grunner 
til dette kan være at det er mange 
flere idretter/idrettsgrener å velge 
imellom i Halden by, flere interes-
sefelter/hobbyer og bruke tiden på 
eller at det er en oppfatning om 
at en må starte med å spesialisere 
seg i en idrett tidlig og dermed 
velger bort «allidrett». Det siste 
punktet kan være en fallgruve for 
å holde barn i idretten. 

Norges idrettsforbund sier at 
«…å drive med flere idretter er 
gunstig både med tanke på å erfa-
re mange ulike bevegelsesmønstre 

og ferdigheter i ulike miljøer, samt 
beholde motivasjonen og unngå å 
bli lei.»… Barneidrettsskolen er en 
god plattform for barn å utvikle 
seg i riktig retning. Ikke bare for 
barns kroppslige utvikling, men 
også for å utvikle barns sosiale 
kompetanse.

Barneidrettsskolen har tre-
ninger hver uke, med faste be-
givenheter som nissemarsj ved 
juletider og grillsamlinger rundt 
sommertider. Med muligheter for 
svømming, bruk av skøytebanean-
legg, og andre utendørsaktiviteter 
har Idd sportsklubb alltid hatt et 
bredt tilbud klart for barna. Jeg 
håper at dette kan fortsette i tiden 
fremover også, og vil minne om at 
barna har rett til idrettsaktivitet, 
rett til å velge idrett, og rett til å 
velge hvor mange idretter de vil 
delta i. 

Nils Håkon Furuvarp Grøndal

Idd sportsklubb arrangerer Barneidrettsgrupper på Idd/Risum og  
Prestebakke skole.

Her er den flotte gjenden på Idd skole, alder 3-5 år:
Bak fra venstre: Liam, Kim-Nikolai, Olaf, Linnea, Evelyn

Foran fra venstre: Patricia, Lars Olav, Henrikke, Torkil, Elise og Ella
Ikke tilstede da bildet ble tatt: Tim Henrik



BRATTÅS

Lokalt initiativ
Grunneiere Helge Stumberg 
og GG Gruppen AS står bak 
selskapet Brattås Halden AS. 
Når hele området er ferdig 
utbygd vil det bestå av ca. 160 
boenheter, og av disse er det 
satt av plass til 50 tomter til 
eneboliger.

Nært naturen
På Brattås har man utsikt ned 
mot Iddesletta, men man har 
også nærhet til naturen rundt. 
Boligområdet er utviklet med 
ekstra hensyn til nettopp na-
turen, og mye av den naturlige 
vegetasjonen i nærområdet er 
bevart. 
 
Livskvalitet på Idd
Tomtene på Brattås har ulik 
utforming og størrelse, men 
har alle det til felles at de gir 
muligheten til å bygge og leve 
på Idd. Vi er stolte av å kunne 
bidra til Idd Sportsklubb og 
årets Idde-avis!

Brattås Halden AS

Velkommen til Brattås,  
et helt nytt boligfelt på Idd
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Tegnforklaring

Reguleringsplan PBL 2008
§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg

Boligbebyggelse-frittliggende
småhusbebyggelse (1111)BF01 - 12

Boligbebyggelse-konsentrert
småhusbebyggelse (1112)BK1 - 7

Energianlegg (1510)E1 - 3

Vann- og avløpsanlegg (1540)VA1 - 2

Miljøstasjon (1550)M

Lekeplass (1610)L1 - 7

Boligbebyggelse - konsentrert
småhusbebyggelse/Barnehage
(1800)

BK/B

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og
teknisk infrastruktur

Kjøreveg (2011)V1 - 9

Fortau (2012)F1 - 5

Gang-/sykkelveg (2015)GS

Annen veggrunn - grøntareal
(2019)AV

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur
Naturområde - grønnstruktur
(3020)N1 - 3

Turdrag (3030)T1 - 5

§12-6 - Hensynssoner

Frisikt (140)H140_1 - 16

Gul sone iht. T-1442H220_1-7

Linjesymbol

RpGrense

RpFormålGrense

Regulert tomtegrense

RpSikringGrense

RpStøyGrense

Byggegrense

Regulert senterlinje

Frisiktlinje

Regulert kant kjørebane
Punktsymboler

Avkjørsel

o_            Offentlig areal
f_            Felles areal

Detaljreguleringsplan Brattås

PlanID G-666
Halden kommune

Brattås Halden AS

Helge Stumberg
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Velkommen til  

Østfold Trafikkskole AS
 

Vi underviser i klassene AM 146 (moped), A1, A2, A,  
traktor, B, B96 og BE. Vi holder til i nabolokalene til  

Halden Klubb. Kom gjerne innom for en hyggelig prat eller 
ring oss på: 

917 72 010
Vi er også på Facebook!

GOD SESONGOPPKJØRING  
for et spennende JUNIORLAG

Samhold og spilleglede er to stikkord som virkelig preger årets juniorlag i Idd Sportsklubb!

Bak f.v.: Hovedtrener Per Willy Signebøen, Frode Murtnes, Viktor 
Mathisen, Johan Lauritzen, Emil Torp, Hampus Pettersen, Tobias 
Fjellstad, Sebastian Lilleby, Mads Tobias Signebøen, Jens Andreas 

Hansen og Assistenttrener Magnus Andreasen. 

Foran f.v.: Mathias Wang, Sindre Bergstad, Simen Signebøen, Mar-
tin Løken, Sander Bergstad, Truls Johannesen, Fredrik Breistein, 

Jørgen Jahnsen, Casper Johnsen og Jørgen Gulli

Denne sesongen har vi et helt nytt 
juniorlag i Idd Sportsklubb. På 
kort tid har gutta allikevel skapt 
en fantastisk garderobekultur, og 
det er veldig morsomt å se gle-
den gutta viser sammen både på 
og av banen. Vi har hatt en god 
sesongoppkjøring så langt, spesielt 

i vårcupen der vi har slått Trosvik 
5-0 og Tistedalen 3-2 som de to 
store høydepunktene så langt. 
Målet denne sesongen er topp 3 i 
vår avdeling. Vi har en fantastisk 
gjeng som har vist de vil gå langt 
får å vinne, så dette blir en super 
sesong. 



Rema 1000 Risum

Iddeveien 29, 1769 Halden
Telefon: 69 18 85 66 

Åpent fra 07:00 til 23:00
mandag til og med lørdag

BILDELER

PRISGARANTI
Dersom du skulle finne en identisk 

bildel i Norge (samme varemerke 

eller orginaldel) til en lavere pris 

innen 14 dager etter innkjøpsdato, 

tilbyr vi deg produktet til en 10% 

lavere pris hos konkurrenten

Åpent:  
Man-fre 08-17 
Lørdag 10-14

Følg  
vengbutikken 
på facebook 

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

VENG BILVERKSTED,  
vi reparerer alle merker.

Stor avdeling med  
BILPLEIE fra Meguiars  
og Turtle Wax.

Bremsedeler og lysutstyr  
til tilhengere, alle merker.

Skog og hage  
avd. Husqvarna og Honda.

Thule lastestativ,  
sykkelholdere og skibokser.

VENG NORGE AS  

– Haldens ledende leverandør av bildeler
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E I E N D O M  A S

VI HAR LEDIGE LOKALER PÅ 
HØVLERIET

Walkersgate 10, 1771 Halden - Tlf 90 17 99 00 – trond@ostbyeiendom.no

UTLEIE · NYBYGG · UTVIKLING

Vi ønsker DEG 
som grasrotgiver
Gjennom Grasrotandelen kan du støtte Idd 
Sportsklubb når du spiller hos Norsk Tipping.

Flax, Extra og Belago inngår ikke i Grasrotandelen.

Støtt oss i dag, gi din grasrotandel slik:
– Hos kommisjonæren
– Via grasrotandelen.no
– Norsk Tipping mobilspill
– SMS, send Grasrotandelen 883927842 til 2020 



Sykdom og skade eller  
perioder med inaktivitet? 
• Vi tilbyr spesialsisert rehabilitering i trygge omgivelser!

• Vi fokuserer på mestring og motivasjon slikat du kan 
oppnå bedre funksjonsnivå, forebygge tilbakefall og 
redusere plager

• Selvbetalende eller søknad fra sykhus/fastlege 

DYENE GRUSTAK
Tlf 69 18 58 10 

• Støpesand
• Pussesand
• Kabelsand 

• Kuller
• Singel
• Hagesteiner 

Iddeveien 94

NORDBY  
GÅRDSBARNEHAGE
Barn i samspill med dyr, jordbruk,  
skogbruk og natur!

Byggmester  
Jon Stabekk
Rute 503, KnegteRød 

1765 Halden

90 86 64 79

ALT INNEN PROSJEKTERING, RÅDGIVNING OG 
UTFØRELSE AV ELEKTRISKE INSTALLASJONER
• Nemko-sertifisert for el. kontroll Bolig.
• Nemko-sertifisert Termografør
• Nybygg – Rehab – Internkontroll Elektro
• Prosjektering – Tegning – Utførelse
• Enøkrådgivning

B U S T E R U D K L E I VA  5 4  •  T E L E F O N  6 9  1 8  0 5  6 7  •  W W W. E L I S E N B E R G E L E K T R O. N O



 
 

 


