
IDDE-AVISA
En informasjonsavis utgitt av Idd Sportsklubb april 2019

Ørsjødilten 
feirer 40-års-

jubileum

PLanlegger løp og 
ritt gjennom  

hele året

Juniorlaget sikter 
mot serie- 

mesterskap



VELKOMMEN TIL 
ÅRETS IDDE-AVIS!
Våren er virkelig i anmarsj og utendørs-
aktivitetene nærmer seg med stormskritt 
for alle i og rundt Idd Sportsklubb. Allerede 
har A-laget spilt en historisk kvalkamp til 
NM på Risum kunstgress. Selv om vi måtte 
tåle et forsmedelig 1-2-tap mot Sparta Sarps-
borg, så var en slik NM-kvalkamp en mile-
pæl for klubben, og vi hadde 100 betalende 
tilskuere på Risum lørdag 16. mars. 

Juniorlaget ser veldig lovende ut og har 
store sportslige ambisjoner denne sesongen. 
I år igjen blir det fantastiske Norgescupritt 
i terrengsykling på Nyborg, med deltagere 
fra hele norden. 

Som vanlig skal Monolittløpet arrangeres, 
i tillegg til Monolittstafetten, som så dagens 
lys i fjor. Stenhoggerrittet gleder mange 
seg til 1. juni. Den lørdagen skal også po-
pulære «Klubbens Dag» arrangeres. Mens 
på høsten har tradisjonsrike Ørsjødilten 
40-årsjubileum. I årets utgave av Idde-avisa 
får du som leser blant annet bli mye bedre 
kjent med sentrale enkeltpersoner i klub-
ben, og igjen presenterer vi gledelig mange 
sponsorer og støttespillere, som vi er utrolig 
takknemlige for å ha med på laget. Vi er helt 
avhengig av våre flotte sponsorer! 

Svært stolte er vi også av å trekke frem 
våre yngste, som er fremtiden til klubben. 

Det er betryggende at på årsmøtet i vinter 
så klubbet vi frem et fulltallig hoved- og 
ungdomsstyre.

Da ønsker vi dere riktig god lesning og et 
godt nytt idrettsår.

Med vennlig hilsen 
 
Geir-Atle Strøm, redaktør og sportslig leder
Max Marius Brynildsen, journalist og speaker

Forord

Idd Sportsklubb
www.iddsk.no · Postboks 7 Risum · 1761 HALDEN

Idd Sportsklubb ønsker alle fremtidige med-
lemmer og utøvere hjertelig velkommen!

Kontaktperson Barneidrett fra 3-6 år og Fot-
ball fra 2005-2014: 

Sara Langbråten · tlf. 41570957

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

Sportsklubbens styre har brettet opp ermene og gleder seg 
til nye utfordringer, prestasjoner og idrettsgleder!

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 2019.

Stenhoggerrittet arrangeres 1. 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!

Styret i IDD Sportsklubb

Iddegranitten 2019

Bak f.v.: Geir-Atle Strøm, Mari Elisabet Brække-Fjeldseth, Peter Forsth-Svensson,  
Ida Renate Karlsen, Hampus Pettersen. Foran f.v.: Hege Valseth, Thomas Nordenhaug, Benny Strøm.
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Klubbens Dag arrangeres på Nyborg 
lørdag 1. juni. Dette blir en dag hvor 
alle medlemmer og interesserte kan 
komme og ta del i ulike aktiviteter. I 
år arrangeres klubbens dag samtidig 
med Stenhoggerrittet. Knottehogger-
rittet for barn er en del av arrange-
mentet, og alle i alderen 3-12 år er 

velkommen til å bli med. Knottehog-
gerrittet har en snill løype som passer 
for alle, og selvfølgelig er det premie 
til alle som stiller til start.

Klubbens Dag arrangeres av Idd 
Sportsklubb ved styreleder Thomas 
Nordenhaug. 

Velkommen til klubbens dag



 
 

 

▪ Grunn og VA-arbeider 
▪ Hage- og parkarbeider 
▪ Park- og lekeutstyr  
▪ Rådgivningstjenester 

 
✓ Solid mesterbedrift med lang erfaring     

 
✓ Effektiv gjennomføring og stor kapasitet 
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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!

PLANLEGGER LØP OG SYKKELRITT HELE ÅRET
27. april i år arrangeres Monolittløpet for syvende året på rad. I tillegg den dagen skal Monolittstafetten 

gå av stabelen, som så dagens lys i fjor. Deretter blir det jevnlig med sykkelritt utover året, før Ørsjødilten 
runder av sesongen på høsten.

Det er mye som skal klaffe, for at 
arrangementene skal fungere så 
optimalt som de gjorde i fjor. 

– Vi føler ting ble gjennomført 
veldig bra i hele 2018, og vi har 
fått veldig gode tilbakemeldinger 
på både Monolittløpet, Monolitt-
stafetten, Stenhoggerrittet, Nor-
gescuprittene og Ørsjødilten. Jeg 
og Peter planlegger egentlig litt 
hele året. Stort sett hver gang vi 
møtes så snakker vi om disse store 
arrangementene, men det er først 
når mars kommer at vi virkelig 
begynner å planlegge intenst, sier 
Benny Strøm. Og får samtykkende 
nikk fra sidemannen Peter For-
sth-Svensson i det. 

For det er ikke akkurat få timer 
disse to gutta legger ned for Idd 
Sportsklubb i løpet av et år. Slik 
det er for Geir-Atle Strøm under 
fotballsesongen. 

MONOLITTLØPET FOR ALLE
Monolittløpet ble arrangert for 
første gang i 2013, og løypa er 9 
kilometer lang. I meget historiske 
omgivelser. 

– Selv om terrenget kan være 
krevende, så er det også veldig 
spennende. For meg og Benny er 
det særdeles viktig at det vi arran-
gerer er noe som alle skal kunne 
delta på. Man trenger ikke å løpe 
Monolittløpet. Man kan gå, og få 
en fantastisk opplevelse. Starten 
går ved velodromen på Ystehede, 
og deltagerne møter det Halden 
har å by på av fjord og fjell. Man 
opplever historisk grunn langs 
Iddefjorden og stenbruddene. 

Dette er en fin tur for alle, forkla-
rer Peter. 

STAFETTEN FORTSETTER
Lørdag 27. april skal også Mo-
nolittstafetten arrangeres, og det 
gikk fint i sitt debutår i fjor. Her er 
logistikken viktig, for deltagere for 

de ulike lagene som starter et styk-
ke unna, blir fraktet rundt i busser 
som Idd SK leier inn for dagen. 

– Denne dagen er vi avhengig 
av 30 frivillige. Vi hadde strålende 
vær i fjor og håper selvsagt på det 
samme i år. 100 deltagere deltok i 
det individuelle løpet og også 100 

deltok i stafetten. Noen slo til og 
var med på begge, og det er fullt 
gjennomførbart siden de ulike 
etappene ikke er spesielt lange, 
utdyper Benny.

KONKURRERER PÅ SYKKEL
Når sommeren virkelig nærmer 
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seg så er det tid for Stenhogger-
rittet. Datoen i år skal være lett å 
huske; 1. juni. Som også er på en 
lørdag. I fjor ble dette rittet arran-
gert på ”Klubbens Dag” og over 
100 ryttere var med, tar vi med 
barneløpene. Også denne dagen 
var værgudene med arrangøren, 
og undertegnede, som fikk gleden 
av å være speaker, husker godt at 
Peter la våte håndklær på nakken 
til deltagerne etter at de hadde 
kommet i mål. Noe de satte stor 
pris på. 

– Under Stenhoggerrittet hadde 
vi deltagere fra steder som Lil-
lehammer, Oslo og Vestfold. Det 
synes vi er utrolig artig! Nærmere 
50 frivillige må hjelpe til på en slik 
dag. Vi trenger 15 personer bare 
til trafikken. Erling Knutsen er tra-
fikksjef. Vi føler løypa er veldig va-
riert og den er 46 kilometer lang, 
opplyser Peter Forsth-Svensson.

– Også her går rittet gjennom 
gamle stenhoggertraseer. Det er 
mye flott å se på når det gjelder 
fjord, fjell og hav. Nå kommer det 
også noen nye stipartier som det 
skal sykles i, og det kommer fort-
satt til å bli utfordrende bakker på 
slutten. I år blir det den sjette ut-
gaven av rittet, sier Benny Strøm.

TRADISJONSRIKE ØRSJØDILTEN
Når høsten kommer er det tid for 
tradisjonsrike Ørsjødilten. I år har 
dette arrangementet jubileum, for 
da arrangeres det for 40. året på 
rad. Det har aldri vært ett års pau-
se for Ørsjødilten, som er meget 
populært. I fjor var det totalt 150 
deltagere som løp, noe som var 
rekord, og i år bør antallet ikke bli 
noe mindre. De frivillige har også 
her en særdeles viktig rolle, men 
under dette arrangementet har 
det holdt med 20 ildsjeler. 

– Hvilke ulike distanser kan man 
melde seg på i? For dette er jo en 
høstdag for både barn, ungdom og 
voksne.

– Ja, det er det så absolutt. For 
barna så har vi distanser på 500 
meter, 1 kilometer og 2 kilometer. 
Mens alle kan delta på 5- og 8-ki-
lometersløypene. De mest garvede 
løper halvmaraton denne dagen, 
som vil si hele 21 kilometer, sva-
rer Strøm. 

– Hva kjennetegner den lengste 
løypa?

– Den kjennetegnes ved at det 
er grus og sti. Det er kanskje ikke 
den hardeste halvmaraton, for 
løypa er forholdsvis flat. Men det 
er klart det er alltid tøft å løpe så 
langt. Starten går på Prestebak-
ke, og videre derfra går løypa til 
Hakelund, Elgklev og så tilbake 
langs Ørsjøen. I 2018 var vi utro-
lig heldige med været også under 
dette arrangementet og det var 
topp stemning. Even Løvås og 
Tessa Frenay knuste løyperekor-
dene, forteller en engasjert For-
sth-Svensson.

UNIK BAUTA-VINNER
De to kameratene blir intervjuet 
på Torino Pizza på Risum. De me-
ner naturlig nok at det er på sin 
plass å trekke fram ei jente som 
imponerte stort i løpet av fjoråret. 
Karin Selma Larsen er født i 2002 
og var den eneste som klarte å få 
den prestisjetunge Iddebautaen. 
Iddebautaen får man om man 
har gjennomført Monolittløpet, 
Stenhoggerrittet og Ørsjødilten 
innenfor visse tidskrav. Gratulerer 
så mye til Selma! Mens den gjeve 
Iddegranitten oppnås ved å ha 
gjennomført de tre arrangemente-
ne uten at det er stilt tidskrav. 

Benny og Peter poengterer igjen 

Mer informasjon og påmelding 

www.monolittlopet.no

Lørdag 1. juni 2019
www.stenhoggerrittet.no

at det er særdeles viktig for dem 
at det de arrangerer gjennom året 
skal være noe for alle. Det er deres 
fanesak!

NORGESCUP PÅ NYBORG
Under et slikt intervju er det noe 
det er umulig ikke å snakke om. 
Nemlig Norgescuprittene i ter-
rengsykling på Nyborg. Karl XII-lø-
pene i rundbane og sprint, som 
arrangeres sammen med Halden 
Cykleklub og med bistand fra Nor-
ges Sykkelforbund. I 2017 og 2018 
har Idd Sportsklubb og Halden Cy-
kleklub høstet enormt med ros fra 
forbundet for gjennomføringen 
av rittene. I fjor fikk Karl XII-rit-
tene også såkalt UCI-status. Union 
Cycklist International - kategori 3. 
Peter forklarer at når deltagerne 
sanker UCI-poeng (verdenscup-po-
eng), så sanker de poeng for å 
delta i andre store løp og ritt. I fjor 
var det avslutning for Norgescu-
pen i terrengsykling på Nyborg, og 
pokaler og medaljer ble delt ut i 
klubbhuset søndag ettermiddag. 

– Denne helga er utrolig moro 
å være med på. Det er mange 
eliteryttere med. Vi har fått veldig 
mange gode tilbakemeldinger, så 
jeg føler virkelig at dette arrange-
mentet er med å sette Idd Sports-
klubb på kartet. Vi har deltagere 
fra hele Norge, til og med fra Alta 
og Bergen, og ryttere fra Finland, 
Sverige og Danmark. Vi arran-
gerer jo dette med HCK så det er 
godt for oss at oppgavene blir for-
delt på flere. Det er bra. Ole Jakob 
Ottestad er rittsjef, mens Anders 
Stenbock-Haakestad bidrar meget 
som arenaansvarlig. Her er det 
også på sin plass å fremheve To-

mas Andresen og Marius Grødahl 
Andresen. De er løypesjefer og 
utviklerne av Norgescup-løypene, 
forklarer Benny. Og Peter legger til:

– Det kreves hele 60 frivillige 
gjennom denne helga. Bare i løy-
pevakter er det 25 personer som 
bidrar. Vi har mange som står i 
kiosken, og som lager lapskaus og 
vaffelrøre disse dagene, og parke-
ringsvakter må også til. I fjor had-
de vi nydelig vær på lørdag, men 
måtte tåle regnvær på søndag. 

TAKKER YDMYKT
Benny Strøm og Peter For-
sth-Svensson vil gjerne på vegne 
av klubben få takke ydmykt for all 
hjelp og støtte fra sponsorene, fra 
grunneierne og fra de frivillige. 
Uten disse hadde det ikke vært 
mulig å arrangere de nevnte løpe-
ne og rittene. 

– Hva betyr disse løpene og ritte-
ne for Idd SK økonomisk? 

– Norgescuphelga krever mye 
og der går vi cirka i null, men 
Monolittløpet/Monolittstafetten, 
Stenhoggerrittet og Ørsjødilten 
betyr mye. Inntektene går til det 
store fellesskapet i klubben, og 
mye til barne- og ungdomsavde-
lingen. Vi har også investert mye i 
moderne teknisk utstyr, som vi nå 
er avhengig av, svarer Benny. 

Når Benny ikke er på jobb på 
Saugbrugs liker han å holde seg i 
form med løping og sykling. Mens 
Rødsberg-lærer Peter elsker å jak-
te på småvilt på fritiden.

Tekst: Max Marius Brynildsen.
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Mer informasjon 
iddsk.no

Ørsjødilten med jubileum
Ørsjødilten er distriktets mest tradisjonsrike terrengløp. I år gjennomføres løpet for 40. gang, og det er all 

grunn til å ta del i lokal løpshistorie denne høsten.

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 10 km 
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 løpes i 
distansene 500 m, 1 km og 2 km, 5 
km, 8 km og 21 km. 

Den nye ordningen ble godt 
mottatt av løperne etter at noen 
først hadde uttrykt 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 
har vært en suksess i alle år, 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 sees på 
startstreken!
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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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gleder seg til cup-spill

I vinter har laget trent inne på Øberg skole, 
og målet er alltid å ha det gøy med fotball. 
Foreløpig har ikke laget deltatt på noen 
kamper, men i løpet av våren og sommeren 
vil de delta på flere minicuper. Dette gleder 
de seg til! I tillegg til fotball har laget også 
gått nissemarsj og vært i festningen og akt 
sammen.

Sara Langbråten, Eve-
lyn de Flon-Asonganyi, 
Julia Grøndal, Oda So-
fie Uldalen. Bak Øivind 

Harridsleff. 
Foran: Håkon Har-
ridsleff, Erik Myhre 

Nielsen, Sverre Lang-
bråten,Ann-Charlott 

Uldalen 

2013-laget startet opp i fjor vår, og vi er elleve 
spillere på hver trening.
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Halden Auto AS

Vår erfaring – din trygghet!

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

www.haldenauto.no - tlf 69 17 29 70

Lucas Holt Berger, Isak Dutu Bjørk, Linnea Cecilie Dutu Bjørk, Alvin Valseth Fuglevig, Edvin Furuvarp 
Grøndal, Marwin Bjerregaard Gunneng, Didrik Émil Spange Heltorp, Lars Philip Moen, Alexander Phak-

deesri Norderhaug, Ludvig Ørnelund Uldalen, Lukas Ulseth, Johannes Bergstrøm,  
Eivind Prikk Haldorsen, Leon Alexander Kingsrød Sandtorp, Varg Isak Møllerop Nomel

Sprudlende gjeng

I gjennomsnitt på treningene har vi vært 
9-10 spillere hver gang. Vi har trent hver 
torsdag ute på Risum kunstgress kl. 17:30 
når været har tillatt det. Når kulda og snøen 
var på sitt sterkeste i starten av 2019 trente 
vi inne på Øberg skole torsdager kl. 18:15. Vi 
skal utover sesongen starte med å hospitere 
spillere til 2011-laget for å gi de som ønsker 
enda større utfordringer.

KLARE FOR MINIFESTIVAL
Vi er i år meldt på Minifestivalen og vil 
dermed prøve oss på flere fotballcuper.  Vi 
er inne i vårt siste år med 3v3 spill så vi ser 
oss ut hvilke cuper som passer best. Vi skal i 
hvert fall være med på Fredriksten cupen i 
regi av Kvik Halden FK. Denne er som regel 
i starten av mai. Vi skal også se oss ut noen 
Eat-Move-Sleep-cuper som blir arrangert av 
diverse lag i Østfold. 

Med dette som utgangspunkt ser vi for oss 
at læringskurven fra i fjor bare skal fortsette 
oppover.

Trener: Nils Håkon Furuvarp Grøndal

Vi har 15 spillere i stallen dette året. Det har vært noen utskiftninger for de som først 
ville prøve ut fotballen, men nå som Kongeveien skole er ferdig har gruppa vært temmelig 

konstant med en fin grunnstamme med spillere. 

2012-laget
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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

Fra venstre: Maximillian Kristiansen (2011), Adrian Greaker-Stenberg (2010), Fredrik Bokerød (2011), 
Knut Olander Bakke (2011), Noah Duesund Arnesen (2011), Sander Tunem (2011), Filip Grønås (2011).

Sammen som et lag

På mandager trener laget innendørs i Ri-
sumhallen kl. 17:20-18:45, mens det på tors-
dager er utetrening på Risum kunstgress i 
kl. 17:20-19:00. Guttene spiller seriespill mot 
fem andre fotball-lag i Østfoldregionen.

SUKSESS MED CUP
I mars deltok laget på Remmen Cup. Gutta 
storkoste seg i Remmenhallen, og alle fikk 
vel fortjent premie etter fullført innsats. 
Det er også planer om å delta på ny cup i 
mai, samt 1-2 cuper på sensommeren eller 
høsten. Det sosiale er viktig for laget, og det 
er flere planer om sosiale aktiviteter. Det 
kan være å ha overnatting med spillkveld på 
Nyborg, og kanskje dra på Klatring på Gren-
sen med grilling.

MÅLSETTING
Målsetningen til laget er å ha det gøy med fot-
ball og gjøre forskjellige øvelser med og uten 
ball. Selvfølgelig er det også et mål å spille 
mye fotball! Vi setter stort fokus på at vi er et 
lag. Det betyr å hjelpe hverandre og sørge for 
at hvert enkelt barn skal glede seg til neste 
fotballtrening.

Gutter U8 består av spillere født i 2010 og 2011. Laget trener to 
ganger i uken, og jobber mye med å bygge en sterk lagfølelse.
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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

Bak fra venstre: Isak Houmsmoen, William Værnes, Ruben Houmsmoen, Filip Jurecki, Tristan Olsen,  
Matheo Bach Storberget, Tobias Nordenhaug, Casper Bjerknes

Ser frem mot første sesong  
med 7’er-fotball

2009-laget består av ni gutter 
som har vært en ivrig gjeng 
på trening gjennom høst- og 

vintersesongen. 

Etter en lang treningsvinter skal det bli godt 
for laget å komme i gang med sesongen. Laget 
håper på at flere spillere finner veien til Ri-
sum og Idd Sportsklubb i løpet av sesongen.

KLARE FOR STØRRE BANE
Etter en fin gjennomføring av Remmen-cup 
samt en god sesongoppkjøring gleder 
2009-laget seg til å endelig komme i gang 
med sesongen og ikke minst 7’er fotball.
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Rema 1000 Risum

Iddeveien 29, 1769 Halden
Telefon: 69 18 85 66 

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

Bak fra venstre; Andre Klipper, Didrik Klipper, 
Vincent Schølin Støtzer, Oliver Gloslie, Ask 

Eriksen Sandoo, Ole Henrik Haugene Hansen, 
Jimmy Granholt, Mathias Pedersen, Magnus 
Andreasen, Noa Nystrøm, Ayub Torp, Elias 

Støtzer Karlsen, Even Kaurin, Alexander Berg 

Ivrig gjeng  
som vet å bite fra seg

Godt rekrutteringsarbeid har gitt et stabilt 
lag med 15 spillere på plass. Laget har gjen-
nomført en håndfull treningskamper og de 
har bevist at de vet å bite fra seg på banen. 
Laget har spilt veldig godt sammen og de 
skal bli meget spennende å følge med på i 
løpet av sesongen.

05/06-laget har virkelig satt seg, 
og fasit er et veldig godt lag med 

en god miks av ferdigheter.



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!

HUSK  

TORSDAGSTILB
UD  

HVER UKE!



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

Knivsøveien 8, 1788 Halden – tlf. 40 64 40 40
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Juniorlaget vil vinne serien i år!

Frank er en tistedøl som elsker Idd. Han spilte 
også flere år for Aspedammen da han var ak-
tiv. I slutten av august i fjor kom han til bygde-
klubben som trener, etter å ha trent 01-laget 
til TTIF sammen med Hans Holt siden guttene 
der var sju år gamle. Nå er han altså hoved-
trener for G19-juniorlaget til Idd Sportsklubb 
sammen med Per Willy Signebøen. Med seg 
har de hjelpetrener og oppmann Tore Hansen.

– I fjor sommer følte jeg at jeg hadde gjort 
mitt i TTIF. Da kom det en forespørsel fra Per 
Willy. Jeg slo til, og tok med meg min sønn 
Henrik over til Idd. Jeg stortrives, sier Frank 
Jacobsen. Som for øvrig er Manchester Uni-
ted-supporter, i likhet med nevnte Signebøen 
og Hansen. 

Etter at 53-åringen ble en del av juniorlagets 
trenerteam ble laget mer offensive og tapte 
kun to kamper hele høstsesongen. Men han er 
rask med å påpeke at Per Willy hadde lagt et 
glimrende fundament da han kom. Han synes 
gutta på laget er flinke til å trene.

– Gjennomsnittlig har vi 15 mann på tre-
ningene. Det er 23 gutter i troppen, så vi har i 
vinter vært litt plaget av sykdom og skader. 

HATER Å TAPE
– Hvordan vil du beskrive deg selv som trener?
– Jeg er en type som hater å tape. Jeg tror det 
Aspedammen-laget jeg spilte på var det laget 
som besto av de desidert dårligste taperne. Vi 
hatet det! Jeg må innrømme jeg aldri har vært 

en stor fan av Drillo-fotballen. Jeg vil at laget 
vårt skal være et spillende lag, som liker å hol-
de ballen på bakken. Vi skal være offensive og 
alltid gå for seier, svarer Jacobsen. Og legger til:

– Jeg mener vi har et godt nok lag til å vinne 
serien i år. En serie som består av åtte lag. 
Vi vil få meget tøff motstand av Selbak som 
vanlig, men det skal bli spennende å se om de 
beste juniorene der prioriteres til A-lagskam-
pene. Skjeberg blir sterke. De var svært gode i 
fjor og nå har de forsterket laget. Vi skal også 
se kraftig opp for Begby, som spiller meget 
fysisk. Vi spiller i avdeling 1, Østfold.

BRED TROPP
Nå består G19-elitelaget av et par 00-spillere, 
20 stk 01-spillere, mens backtalentet Sivert 
Bakke Eidissen er den eneste 2002-gutten i 
troppen. 

– Det flotte med vår yngstemann Sivert er at 
han gjør ting enkelt og viser fotballforståelse. 
Forhåpentlig forbedrer han fysikken på sikt 
også. Markus Andersen viser svært gode takter 
og kan brukes både på midtbanen og som 
spiss. Han har jeg stor tro på. Mathias Wang 
Karlsen hospiterte i flere kamper på A-laget i 
fjor og er et stort talent. Jeg har også veldig tro 
på forsvarskjempen Viktor Mathisen og min 
egen sønn Henrik Jacobsen. Dessverre er vår 
keeper Bjørn-William Lauritzen skadet akku-
rat nå. Da har Didrik Nomell, som er angreps-
spiller, måttet stå i mål for oss i vinter. Didrik 

kom fra Berg. Mens Bjørn-Williams fetter 
Johan Lauritzen er også på laget vårt. Vi vil 
merke at Sebastian Lilleby har blitt for gam-
mel for oss, og vil ønske ham masse lykke til på 
A-laget, sier Frank. 

Hampus Pettersen (sønnen til Haldens 
velkjente artist og trubadur Thore Pettersen), 
Casper Johnsen og Sivert Bakke Eidissen er 
ungdomsrepresentanter i hovedstyret, og de 
samme tre sitter i ungdomsstyret, med Ham-
pus som leder. Det liker Frank svært godt, som 
synes det er viktig at de unge blir hørt!

– Bjørn Killingrød, mer kjent som kun Bosse, 
skal styre B-laget i 7. divisjon i år og der håper 
jeg våre juniorer får mye matchtrening denne 
sesongen. Men samtidig skal jo det laget også 
bestå av A-lagsspillere som skal kjempe seg inn 
på 4. divisjonslaget i den tøffe Amedialigaen. 
Det er viktig at alle spillerne på Idd også viser 
stor vinnervilje på B-laget. Jeg misliker halv-
hjertet innsats, utdyper juniorlagets hovedtre-
ner.

Til slutt er det verdt å nevne at Frank Jacob-
sen er lykkelig gift med sin Hilde. De kan nå 
feire sølvbryllup, og sammen har de tre barn. 
Velkjente Per Kaurin er Franks trenerforbilde. 
I tillegg til Sir Alex Ferguson, selvsagt. 

Tekst: Max Marius Brynildsen

Idd Sks juniorlag er en meget sosial gjeng, som har det bra sammen både 
på og utenfor banen. De har også en rimelig aktiv Instagram-profil. Trener 

Frank Jacobsen har store sportslige ambisjoner med laget.

Bak fra venstre: Johan Lauritzen, Jens Andreas Hansen, Bjørn William Lauritzen, Henrik Jakobsen, Stian Hoffstrøm, Hampus Pettersen, Viktor 
Mathisen, Tobias Leander Fjellstad, Yassir Errahali, Mathias Wang, Kristoffer Andersen, Christian Rosell Marthinsen. Foran fra venstre: Emil Torp 

Rognehaug, Mats Tobias Signebøen, Ole Andreas Hansen, Fredrik Breistein Lund, Martin Løken, Sivert Bakke Eidissen, Truls Johannesen, Simen 
Signebøen, Casper Johnsen, Didrik Nomel, Markus Foss Andersen og Albin Salihu.
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HJEMMEBANEN VÅR SKAL VÆRE ET FORT
Idd SKs A-lag overrasket mange som nyopprykket lag i fjorårets tøffe 4. divisjon, og i år 

spås avdelingen å bli enda tøffere.

Trener Roar Hagens disipler be-
seiret mange lag på Risum kunst-
gress i 2018. Blant annet TTIF, som 
måtte ta turen ned i 5. divisjon. 
Laget kan være ekstra stolte av at 
de hadde sju seiere, én uavgjort 
og null tap, i en periode på åtte 
hjemmekamper på sommeren. 
Dette er meget sterkt av et nyopp-
rykket lag, og da lå laget en stund 
helt oppe på 8. plass på tabellen, 
blant 14 lag.

Foran årets sesong har flere 
gode lag rykket ned fra 3. divisjon 
og de som har rykket opp fra nivå 
6 har ambisjoner. Dermed spås 
avdelingen å bli enda tøffere i år. 
Selv om Sarpsborg 08s suverene 
andrelag rykket opp i fjor høst. 
Fredrikstad sine rekrutter, Sprint/
Jeløy og Råde vil igjen bli å se på 
Risum-matta i år. 

Et usikkerhetsmoment for Idd 
er at spiss Sondre Kirkeng Rørmyr 
kanskje ikke kan bidra like mye i 
år. Siden han jobber mye i Oslo nå 
og også bor i hovedstaden. I fjor 
satte han inn hele 24 mål i serien. 

Så de blå håper å kunne bruke 
ham så mye som mulig. 

FORSTERKNINGER KLARE
Av forsterkninger så har A-laget 
klart å hente lillebroren til kaptein 
Adrian Overvik. 22 år gamle Eskil 
Overvik virker veldig lovende og 
er venstrekant. Nicolai Johansen 
er også en solid forsterkning. Nico-
lai er allsidig og kan brukes over 
hele sentrallinja. Per Morten Elnes 
har skiftet beite fra Rakkestad til 
Idd SK. Han kan brukes på høyre 
kant og sentralt på midtbanen. I 
tillegg er klubben svært tilfredse 
med å ha hentet den talentfulle 
angrepsspilleren Henrik Olsen 
Ingerø fra Berg. I 2017 scoret han 
hele 24 mål i 6. divisjon og nå får 
han enda bedre medspillere rundt 
seg. Sebastian Lilleby er i skriven-
de stund på en lang reise rundt i 
Sør-Amerika, og når han kommer 
tilbake utover våren så er også det 
en spiller med et uforløst poten-
siale. Løpssterk og seriøs! Svært 
gledelig er det også at «Bosse» 

har fått med sin talentfulle sønn 
Jørgen Killingrød over til de blå 
fra Kvik HFK.

NY HJELPETRENER
Arild Johansen er lagets nye 
hjelpetrener. I 2013 førte Arild og 
Svend Egil Torp Idd til opprykk fra 
6. til 5. divisjon. I år har A-laget 
igjen med seg viktige Ole Martin 
Signebøen som oppmann, og opp-
mann skal også Bjørn Killingrød 
være. Mer kjent som Bosse. Bosse 
skal ellers ha ansvaret for B-laget i 
årets 7. divisjon, hvor to av mot-
standerne er Aremark og Kvik 3. 
Geir-Atle Strøm fortsetter i den 
viktige jobben som sportslig leder 
og kontaktperson.

Vi håper å se mange tilskuere 
på Risum kunstgress i år. Ta med 
dere familiemedlemmer, venner 
og bekjente! Gutta setter stor pris 
på deres støtte! Gledelig var det 
at det var 100 betalende tilskuere 
i den historiske NM-kvalkampen 
hjemme mot Sparta Sarpsborg 
16. mars. Det ble et forsmedelig 

1-2-tap, etter at laget slapp inn 
mål i det 93. spilleminutt. Like før 
ekstraomgangene som publikum 
ventet på. Allikevel var denne kam-
pen et langt steg i riktig retning fra 
vinterens treningskamper.

Tekst: Max Marius Brynildsen.

Bakerst fra venstre: Emil Torp Rognehaug, Tormod Hammerstad, Pål Espen Staal, Bjørn Henrik Ekeli, Vegard Svendsen, Øyvind Henriksveen, Trym 
Thon, Hampus Pettersen, Adrian Overvik, Henrik Olsen Ingerø. 

Foran fra venstre: Bjørn William Lauritzen, Espen Møllerop, Espen Brække Grønberg, Petter Kjelvik, Lars Petter Ahlsen, Eirik Havnes Løken, Oscar 
Aam, Emil Lintho, Daniel Olsen, Martin Farstad Løken, Simen Signebøen, Jørgen Killingrød. 

Årets trenerteam
Hovedtrener 
Roar Hagen 

Hjelpetrener 
Arild Johansen 

Oppmann 
Bjørn Killingrød

Oppmann 
Ole Martin Signbøen

Sportssjef 
Geir-Atle Strøm
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En ekte idde-gutt

Den ubestridte kapteinen

Undertegnede treffer en spent 
Ekeli i hans flotte leilighet på Ha-
rekas, ovenfor barnehagen. Dette 
er dagen før han og samboeren 
Vanessa Wegne Henriksen får vite 
kjønnet på barnet de venter i juli. 

– Vi blir selvsagt lykkelige uan-
sett hva det blir, men siden Polly 
og Oscar venter gutter, så hadde 
det jo vært gøy om vi rekrutterte 

en gutt til den årgangen vi også, 
gliser mannen, som blir 28 år 
gammel i juni. 

Dagen etter kom svaret: Det blir 
en gutt som kommer til sommeren!

ELSKER LIVERPOOL
I likhet med Adrian Overvik så 
elsker Bjørn-Henrik Liverpool, og 
hans forbilde er Steven Gerrard. 
Mens kapteinen har Ringenes 
Herre-trilogien som sine favoritt-
filmer, så holder Ekeli en knapp 
på Hobbiten-trilogien.

Den offensive midtbanespille-
ren til Haldens nest beste fotbal-
lag, han har spilt i Idd i over 20 år 
nå, og er meget stolt av det. 

– Ja, jeg er utvilsomt en ekte 
Idde-gutt. Vi har det så utrolig fint 
sosialt. Støtteapparatet er veldig 
bra. Alle som bidrar for klubben 
er positive og hyggelige mennes-
ker. På A-laget er vi gode venner, 

og møtes også mye utenfor banen. 
Men når jeg blir far så blir det nok 
mindre tid til det. Livet blir nok al-
dri det samme igjen. På en positiv 
måte. Nå blir det ikke jeg som er 
viktigst lenger, forteller en åpen 
Ekeli til Idde-avisa.

I dag jobber han som faglærer 
på 1. trinn på Gimle skole, og 
stortrives der. På spørsmål om 
han angrer på at han ikke satset 
hardere på fotballen da han var 
yngre, så er svaret ja.

– Jeg var 16 år og fikk en seri-
øs henvendelse fra Kvik Halden. 
Jeg var ikke villig til å trene seks 
dager i uka, som kreves på det ni-
vået. Jeg har en veldig god fysikk. 
Det har jeg alltid hatt. Men moti-
vasjonen for å legge ned så mye 
trening var ikke til stede den gan-
gen. Dessverre! Hadde jeg vært 
16 år i dag hadde jeg helt sikkert 
satset, sier Bjørn-Henrik. 

– Hva må til for at Idd SK skal bli 
et stabilt topplag i 4. divisjon?

– Vi må først og fremst slippe 
inn mye mindre mål. Unngå disse 
enkle baklengsmålene som vi 
slapp inn i fjor. Det gror godt på 
juniorlaget nå. Ingenting er mer 
gledelig enn det, men det er viktig 
at vi ikke legger for stort press på 
dem når de hospiterer på A-laget. 

– I fjor leverte vi bedre enn 
det folk forventet av oss, og vi 
matchet alle topplagene utenom 
suverene Sarpsborg 08s andrelag. 
Jeg håper vi får mer flyt i år, og 
det hadde vært deilig å slå Sparta i 
NM-kvalet på Risum, avslutter den 
blodekte Idde-gutten. Som håper 
på mange tilskuere på Risum den-
ne sesongen.

Tekst: Max Marius Brynildsen.

– Det beste med å være Idd-spiller vil jeg si er 
kameratskapet. Jeg elsker å være en del av et 
lag. Vi har et veldig bra samhold i gruppa, og 
vi har et flott støtteapparat. Man føler seg godt 
ivaretatt, for ting er som regel alltid på stell. 
Det er mange flotte folk både på og utenfor 
banen i denne klubben. Vi har Risum, men vi 
har også Nyborg. Jeg føler absolutt at jeg har 
kommet til en klubb med sjel, sier midtstoppe-
ren og høyrebacken fra Alta. 

ROCKY ER FORBILDE
Adrians sterke sider på banen er ifølge ham 
selv duellspillet og den krigerske innstillin-
gen. Hans store forbilde er Rocky Balboa. Som 
Rocky er Overvik snill og varm utenfor banen, 
og setter familien over alt. På banen er de 
begge uredde, tåler harde smeller og er aldri 
redd for å gi det lille ekstra. Det ligger i blodet. 
Men trebarnsfaren var ikke helt fornøyd med 
hva han selv presterte i serien i fjor, og lover 
en enda bedre sesong i år. 

– Fra jeg var 16 til 24 så spilte jeg ikke fot-
ball. Alt handlet om å utvikle seg i håndball. I 
hardtsatsende Halden Topphåndball. Det var 
svært givende at hovedtrener Jonas Liberg 
Wille så på meg som et stort håndballtalent. 
Etter hvert følte jeg ikke at jeg utviklet meg 
videre sportslig, og kampen om spilletid ble 

svært tøff. Jeg gikk lei, innrømmer trebarnsfa-
ren. Som nå har full fokus på fotballen, barna 
og forloveden Christina Sætermo Vikran.

SER FREM TIL NY SESONG
Den svorne Liverpool- og Rosenborg-supporte-
ren, som jobber med fiberutbygging for Nitral, 
gleder seg veldig til en ny sesong i den blå 
drakta i 4. divisjon. 

– I 2019 ønsker jeg at vi skal bli bedre enn 
i 2018. Vi må utvikle spillet videre. Det er en 
fysisk hard avdeling. Det er alfa omega at flest 
mulig trener til enhver tid. I fjor ble det ofte 
mye ansvar på uerfarne juniorspillere når 
A-lagsgutta meldte forfall. All honnør til junio-
rene som bidro i fjor. De tok ansvar, men vi ble 
sårbare. I år er det igjen innstilling, tæl og guts 
som må ligge i bunn hos alle. Det er det liten 
tvil om, utdyper kapteinen. 

Han kan glede seg over at i år skal han spille 
med sin lillebror Eskil Overvik, som er en me-
get lovende venstre kantspiller.

Ellers er det virkelig verdt å nevne at Adrian 
Overvik er fetteren til verdensmester på 5000 
meter skøyter; Sverre Lunde Pedersen. Sverre 
skrev selv til Adrian etter sin triumf, at det er 
trening og atter trening som gjelder. 

Tekst: Max Marius Brynildsen.

Bjørn-Henrik Ekeli er Idd Sportsklubbs offensive drivkraft på banen. Både som indreløper, 
offensiv midtbanepiller og spiss, gjør han ofte motstanderne svimle og frustrerte.

Finnmarkingen Adrian Overvik (28 i april) kom til Idd Sportsklubb i 2016. Han ble kaptein 
med en gang, og den rollen har han bevart siden. 

A-laget



Din leverandør av  
takstoler, bjelkelag,  

precut og veggelementer

Egen Truck Lounge inkl. 
dusjer og toalettfasiliteter.

Vi har 6 ladestasjoner for el-bil!

Svinesundsparken 9, 1788 Halden, Tlf: 69 19 33 33, 
E-post: Halden-E6@essostasjon.no, Åpningstider: 06.00-23.00 (08.00-23.00)
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Alle tilbud gjelder t.o.m. 31.05.2019. Eff. rente 4,06 % ved lånebehov kr 150.000 o/5år, etableringsgebyr kr 2.724,-. Totalt kr 165.674,-. Forutsetter 35% kontantandel og finansiering i 
Volkswagen Financial Services. Renten er subsidiert i tre år, for deretter å bli justert til normal produktrente.** Priseks. privatleasing inkl. termingebyr. Startleie/etableringsgebyr  
kr 47.440,-. Totalpris kr 155.080,-. 3 års bindingstid, kjørelengde: 45.000 km. Avtalen har flytende rente. *** Pris gjelder bil ferdig levert fra forhandler inkl. frakt og leveringsomkostninger. 
Strømforbruk bl.kjøring e-Golf fra 15,9 kWh/100km. CO2-utslipp fra 0 g/km. Drivstofforbruk blandet kjøring og CO2-utslipp Tiguan: 5,3-5,4 l/100km og 140-143 g/km. T-Roc: 5,1 -6,8 
l/100km og 116-155 g/km. Med forbehold om endringer og trykkfeil. Avbildet modell kan avvike. 

Dahles Auto
Halden
Dyrendalsveien 13. Tlf. 69 17 81 00. halden.volkswagen.no - www.dahles-auto.no

Åpningstider:
Man - ons - fre: 09:00 - 17:00
Torsdag: 09:00 - 19:00
Lørdag: 10:00 - 14:00

**** Den 6. desember 2018 kåret Motor e-Golf til  
årets beste bilkjøp. Testen finnes på www.motor.no.

Årets beste  
bilkjøp 2018!****

Helelektriske e-Golf med rekkevidde på inntil 229 km (300 km NEDC)

 fra kr 299.900,-***

Leasing fra kr 2.990,-** pr mnd  
inkludert vinterhjul og serviceavtale 

Tiguan Exclusive R-line 150 TDI DSG 
4MOTION fra kun kr 530.600,-***

Leveringsklar T-Roc SUV fra kr 304.700,-*** 

Spar kr 25.000,- Spar inntil kr 89.300,- 

Tiguan R-Line Exclusive leveres med omfattende utstyrspakke:

• R-Line eksteriør
• Progressiv styring
• Skinninteriør Vienna
• Transportpakke (hengerfeste, 
 nettingvegg, parkeringsvarmer)
• Easy Open-pakke  

• Businesspakke (Discover Media,
 komforttelefon med  
 induksjonslading, ryggekamera)
• Trafikkskiltgjenkjenning
• Variabelt bagasjeromsgulv
• Sikkerhetspakke  

T-Roc leveres med blant annet følgende standardutstyr:

• 16’’ Chester lettmetallfelger,  
• App-Connect
• Symmetrisk delt og nedfellbart           
   baksete, 
• Slektrisk justerbare og  
  oppvarmede utvendige sidespeil
• Fotgjengerregistrering
• Pre-Crash proaktiv  
• Passasjerbeskyttelse 
• Bakkestartsassistent 
 

• Tretthetsvarsling 
• Front Assist med City- 
  nødbremsfunksjon 
• Girspak i skinn  
• Lane Assist, 
• LED kjørelys og LED-baklykter 
• Lys- & Sikt-pakke 
• Radio Composition Media
• Skinnratt  
• Sorte takrails.

Nå er det vårdager hos Volkswagen med ekstra gode tilbud!
  

Kjøper du ny Volkswagen før 31.05.2019  
får du 1 måned Volkswagen Forsikring 
med på kjøpet.1.99%*

 rente fra Volkswagen Financial Services

Vi har leveringsklare biler! Ta kontakt for mer informasjon.
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69 21 32 00
Vi har åpent 24 timer i døgnet,  

365 dager i året!

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 

Rørt, stolt og ydmyk
Torbjørn Torp feiret 70 fylte år i fjor, da hans kjære Idd SK feiret 90 år. Da han mottok 
æresprisen på årsmøtet tidligere i år, som den ellevte i klubbens lange historie, ble han 

svært rørt, og det var en ydmyk ildsjel som holdt takketale.

- Det er helt sikkert flere som gjør 
mer enn meg for denne klubben, 
men jeg har i hvert fall bidratt i 
drøye 60 år nå. Så lenge jeg har 
bein som fungerer, skal jeg bidra 
på dugnader de neste årene også, 

og selvsagt heie på gutta. Jeg er 
rørt. Tusen hjertelig takk, sa det 
ferske æresmedlemmet da han ble 
hyllet på Nyborg.

Det er ikke bare Idd Torbjørn 
Torp følger med argusøyne. Han 

er alltid å se i 
Halden ishall, 
på Halden stadi-
on og også Tiste-
dal stadion. Han 
synes i tillegg 
det er svært stas 
med et eliteseri-
elag i håndball 
her i byen. Han 
er bestefaren 
til A-lagskee-
per Emil Torp 
Rognehaug. Stolt 
er han også over at Idd Sports-
klubb nå gjennom Norges Fotball-
forbund er en sertifisert kvalitets-
klubb. 

På årsmøtet, hvor 49 personer 
møtte opp, så fortalte Torbjørns 
mangeårige kamerat Per Depui et 
par røverhistorier. Den ene røver-
historien lød slik:
– Jeg var så lei av at Torbjørn etter 
nesten hver trening og kamp sa 
han hadde glemt hårsjampoen. En 

dag helte jeg rett og slett motorol-
je (!) i sjampoflaska. Da Torbjørn 
spurte om å få låne litt da han 
skulle dusje, så sa jeg selvsagt ja. 
Litt etter hørte vi alle et enormt 
skrik inne fra dusjen. Etter den 
dagen så tok Herr Torp med sin 
egen sjampo, fortalte Per Depui, 
mens hele forsamlingen gapskrattet.

Tekst og foto:  
Max Marius Brynildsen.

Her er Torp avbildet med klubbens nye leder, Thomas Nordenhaug.
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Selger julenek i bygda 

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

Forvent mye, få mer!

Prozo Norge AS
Tuneveien 10, 1710 Sarpsborg

Telefon 69 15 39 00
www.prozo.no

Kvalitet og service 

Total leverandør til en rekke 
idrettslag, foreninger og bedrifter. 

Ta kontakt med oss for et tilbud, 
og for oss er ingen kunder for 
små og ingen for store!

• Arbeidsutstyr
• Verneutstyr
• ldrettsbekledning
• Eget trykkeri
• Brodering
• Supporterutstyr

• Firmagaver
• Giveaways
• Roll-up
• Flagg
• Vimpler
• Premier

Hvert eneste år farter de rundt på 
Aspedammen, innover Ørsveien 
og nedover til Herrebøkasa og 
Bøklevene, og gjerne også innom 
Fagerholt, med julenek.

Bilen er full av nek som Idd 
Sportsklubb har kjøpt av Jørn Sno-
pested. Og salget det går veldig bra.

– Julen 2018 solgte vi samtlige 
200 nek. Så til neste år bestiller vi 
100 til. Da skal vi altså selge 300, 
sier Torbjørn Torp som synes det 
er trivelig å kjøre rundt å selge 
julenek.

STARTET MED KAY
Det var ildsjelen over alle ildsjeler, 
Kay Hafsrød, som startet med salg 
av julenek for Idd Sportsklubb for 
en del år tilbake. De første årene 
solgte han alene. Etter hvert ble Ter-
je Johansen med for å hjelpe til.

Da Kay Hafsrøds helse begynte 
å svikte, steppet Torbjørn Torp inn 

som hjelper. Thorolf Nilsen har 
også hjulpet til med juleneksalget.

– Det er mange som synes det er 
rart at Kay er borte etter alle disse 
årene, sier Torp.

Han synes det er fint at de 
kan føre tradisjonen med å selge 
julenek videre i klubben. Og det 
er ingen tvil om at det er mange 
som venter på et besøk av dem i 
førjulstiden. Mange har pengene 
liggende klare når de ringer på 
dørklokka.

– Det gjelder å treffe på rett 
tidspunkt. Vi må ikke komme for 
tidlig, men heller ikke for sent. For 
da risikerer vi at de har kjøpt an-
dre steder. Siste uken i november, 
er et bra tidspunkt å selge på, sier 
Terje Johansen. 

VERDIFULL INNSATS
Benny Strøm, kasserer i Idd 
Sportsklubb, er veldig glad for den 

dugnadsinnsatsen de to karene 
legger ned.

– De gjør en viktig jobb for klub-
ben. Salget av julenek bidrar til 
kjærkomne kroner i klubbkassa. 
Jeg vet at det er mange som venter 
på at de skal komme innom i før-
julstiden. Jeg håper de vil bidra i 

mange år til, sier Strøm.
Og Terje og Torbjørn har ingen 

planer om å gi seg med det første.
– Så lenge vi er friske og raske 

så skal vi selge julenek for Idd 
Sportsklubb, sier Torbjørn Torp.

I ukene før jul er det mange i bygda vår som venter på besøk av disse to blide karene, 
Terje Johansen og Torbjørn Torp.



22 Barneidrettsskolen

E I E N D O M  A S

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

UTLEIE · NYBYGG · UTVIKLING

OSTBYEIENDOM.NO

VI HAR LEDIGE LOKALER PÅ 
HØVLERIET

Klubbens mest allsidige gjeng!

Barneidrettsskolen er et variert aktivitets-
tilbud hvor barn får prøve ulike idretter i 
flere miljøer, for eksempel i sal, i skogen, på 
løkka, på snø eller is. Det legges vekt på å ut-
vikle en god grunnmotorikk gjennom lek og 
aktiviteter tilpasset barnets utviklingsnivå. 
Barneidretten er helt fri for press og fokus 
på resultater, og har utelukkende fokus på 
idrettsglede, mestring, motorisk utvikling og 
sosiale relasjoner.

Barneidrettsskolen har treninger hver 
uke, og årets gjeng, som består av 15 barn 
i alderen 3-6 år, har stått på skøyter, akt, 
syklet og løpt orientering. Når vi er utendørs 
tenner vi ofte bål. «Hjemmet» vårt er likevel 
gymsalen på Idd Skole, hvor vi har de fleste 
øktene. Der har vi hinderløyper, turn, fot-
ball, innebandy, karate, ulike leker, stasjons-
trening og mye mer! Ny

Jens Kristian Borge 
Trener barneidrettsskolen

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 aktiviteter som fremmer idrettsglede, samt det 
sosiale samværet med andre barn og voksne.

Bakerst: Trener Jens Kristian Borge.
Bak f.v.: Melvin Elders Magnussen, Olaf Lian Borge, Evelyn De Flon Asongyani og Henrikke Ernstine Rokita.
Foran f.v.: Villemo Hagen Løvhaug, Elise Furuvarp Grøndal, Alette Svendsen og Lars Olav Brække-Fjeldseth.



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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Sjekk også ut nettbutikken vår på veng.no

Vi i IDD SPORTSKLUBB vil ha 
deg med på laget, og inviterer til 
treninger HVER TORSDAG I MAI 
og frem til skolens ferier.  
 
Treningene vil vare i 1 TIME, 
STARTE KL 17:30 og bestå av 
mange morsomme ballaktiviteter.

BLI MED Å 
SP

FØDT I 2014 OG  
GLAD I FOTBALL?

Har du spørsmål?
Ta kontakt med Daniel Olsen 
(oppstartsansvarlig) på:  
 
TLF:  
46 63 68 61



Velkommen!
McDonald’s Halden Svinesundparken

Åpent alle dager fra 07:00 - 01:00 - Hjertelig velkommen!


