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DET ER TRYGT Å LESE IDDE-AVISA!
Risikoen for å bli smittet av papiravisa er mini-
mal, og det er ingen grunn til å bekymre seg for at 
koronasmitte kan overføres fra aviser. Det samme 
gjelder pakker som distribueres, ifølge helsemyn-
dighetene.

Alle aviser produseres industrielt, altså av 
maskiner. De pakkes i plast på trykkeriet og er i 
plast under transport. Ingen tar i avisene før avis-
budene får dem, og de bruker hansker.

www.iddsk.no 
Postboks 7 Risum  

1761 HALDEN

SAMHOLD – TRYGGHET – STOLTHET

Idd Sportsklubb ønsker alle fremtidige medlemmer og 
utøvere hjertelig velkommen!

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 2021.

Stenhoggerrittet arrangeres 5. 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 trippelen 

er Ørsjødilten, som er distriktets mest 
tradisjonsrike løp. Primærdistansen 
er et halvmaraton på 21 km, og fullfø-
rer du alle disse tre arrangementene 
kvalifiserer du til Iddegranitten. Hvis 
du gjennomfører arrangementene 
innenfor egne tidskrav, kan du i tillegg 
smykke deg med den høythengende 
Iddebautaen. Vi sees på ritt og løp!

IDDEGRANITTEN 2021

JOURNALISTEN ØNSKER 
VELKOMMEN

Kjære lesere. Kjære sponsorer, annonsører, medlemmer og 
øvrige lesere. Velkommen til Idde-avisa 2021! 

Som journalist for avisa prøver jeg, i et 
nært samarbeid med redaktør Geir-Atle 
Strøm, å favne hele klubben. Redaktø-
ren skal ha æren for malen jeg jobber 
ut ifra, og i år kan vi si oss ekstra godt 
fornøyd med sluttproduktet. I år er 
også avisa utvidet fra 24 til 28 sider.

Jeg har blant annet intervjuet samtli-
ge trenere til alle lag i klubben, laget to 
portrettintervjuer av æresmedlemmer 
i klubben. I tillegg til intervju med to 
A-lagsprofiler, og ”kongen” av Ørsjø-
dilten; Bokerød-gutten Even Løvås. Idd 
Sportsklubb er så mye mer enn fotball 
på Risum kunstgress. Dette belyses 
ved å nøye presentere klubbens årlige 
løps- og sykkelarrangementer. Dette er 
idrettsfester som krever planlegging 
året rundt av primus motorene Benny 
André Strøm og Peter Forsth-Svens-
son. Med styret i ryggen! Sammen med 
svært mange frivillige. Det er i skriven-
de stund usikkert om Monolittløpet 
og Monolittstafetten kan arrangeres, 
grunnet pandemien Covid-19, men vi 
krysser fingrene.

Jeg er stolt av å være en del av Idd 
SK, der jeg ble tatt varmt imot da jeg 
begynte som speaker våren 2018. Jeg 
har alltid brent for hele Halden-idret-
ten, og det å ha vært speaker i Halden 

Topphåndball i fem år, helt til oppryk-
ket til Eliteserien var sikret, er et kjært 
minne. Sammen skal vi skape nye min-
ner i Idd SK. Forhåpentlig begynner vi 
reisen tilbake til 4. divisjon og Amedia-
ligaen allerede i år. Med et opprykk for 
A-laget til høsten. Med et godt forsvar, 
og angrepsfotball klubbens tilhengere 
ikke har sett på lenge. Med ny tribune!

God lesning! Vi sees og høres i 2021! 

MAX MARIUS BRYNILDSEN

PÅ VEI MOT 
DET NORMALE

Når alt rundt oss fortsatt er annerledes, er 
det godt å kunne presentere årets utgave av 
Idde-avisa som et fast holdepunkt på vårpar-
ten. Som tidligere år kan vi også i år presen-
tere klubben vår som vi er så stolte av.

Usikkerheten som preget oss på denne ti-
den i fjor er heldigvis i ferd med å nærme seg 
normalisering. Selv om det fortsatt er mye 
vi ikke vet om hvordan pandemien vil prege 
oss fremover, er det allikevel ingen grunn 
til å ikke løfte blikket og se fremover mot en 
hverdag igjen preget av store og små presta-
sjoner for alle klubbens medlemmer. 

Som tidligere setter vi enormt 
stor pris på at alle våre sponsorer, 
annonsører og samarbeidspartne-
re villig stiller opp med sine viktige 
bidrag til Idd Sportsklubb. Sammen 
skaper vi øyeblikk og minner 
for i dag, i morgen og i 
mange år framover. 

God fornøyelse! 

GEIR-ATLE STRØM 
REDAKTØR OG SPORTSLIG LEDER
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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

BLI KJENT I NÆROMRÅDET  
MED TURORIENTERING

Turorientering Halden er et samarbeidsprosjekt mellom Gimle IF, 
Halden SK, Idd SK og Tistedalen Friluftslag.

Turorientering Halden er et samarbeids-
prosjekt mellom Gimle IF, Halden SK, Idd 
Spk og Tistedalen Friluftslag.

Turorientering Halden er et fint tilbud 
til de som er glad i å gå turer i skog og 
mark.  Spesielt i disse Korona-tider kan 
det være en fin familieaktivitet. Cirka 
20. april legges årets konvolutter ut for 
salg hos Kiwi Risum Mat, Felleskjøpet Agri 
BA og Norli Køhn Halden. Konvolutter 
for vanlig tur-o koster  kr 250 (6 kart) og  
for barn/familie kr 100  (4 kart). I tillegg 
legges det ut seks GPS poster (en hver 
måned). 

Kartene for familier og barn kan lastes 
ned gratis  på:  www.turorientering.no fra 
og med påske.

Vi håper mange fra Idd SK vil delta i år.  

Fint om du registrerer deg  på nett med 
fullt navn og adresse, samt e-mail under 
gruppen Idd SK.  Alle som har registrert 
min. 25 tur-o-poster er med i trekningen 
av fine premier.

Sunniva Ulseth Pettersen og Marit Bo-
kerød Hansen representerer Idd SK også i 
årets opplegg med postutsetting-, pak-
king- og distribusjon av konvolutter.

Det er viktig at alle som er deltar, tar 
sine forholdsregler mot Korona-smitte.  Vi 
oppfordrer derfor alle om ikke å berøre 
bøttene på postene, men heller lese av 
koden på avstand.  Møter man andre på 
smale stier, så gå til siden og hold av-
stand.

God tur og lykke til!



4 LØP — STAFETT — RITT

SKAL SKAPE NYE LØPS- OG SYKKELFESTER

Lørdag 24. april går Monolittløpet og Monolittstafetten av stabelen. Lørdag 5. juni, på 
Klubbens Dag, er det klart for ærverdige Stenhoggerrittet. Helgen 11. og 12. september er 

det igjen duket for Karl XII-rittet på Nyborg, som er Norgescup i terrengsykling.

– Vi har spesielt etter 2018- og 
2019-sesongen fått veldig gode 
tilbakemeldinger på både Monolitt-
løpet, Monolittstafetten, Norges-
cuprittene og Ørsjødilten. Jeg og 
Peter planlegger egentlig litt hele 
året. Stort sett hver gang vi møtes 
så snakker vi om disse store arran-
gementene, men det er først når 
mars kommer at vi virkelig begyn-
ner å planlegge intenst, sier Benny 
Strøm. Og får samtykkende nikk fra 
sidemannen Peter Forsth-Svens-
son i det. For det er ikke akkurat få 
timer disse to gutta legger ned for 
Idd Sportsklubb i løpet av et år. 

MONOLITTLØP OG -STAFETT
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 opple-
ver historisk grunn langs Iddefjor-
den og stenbruddene. Dette er en 
fin tur for alle, forklarer Peter.

Lørdag 24. april skal også Mo-
nolittstafetten arrangeres. 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. 100 deltagere deltok 

i det individuelle løpet i 2018 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 lan-
ge, utdyper Benny. Som drømmer 
om at denne dagen lar seg gjen-
nomføre og at den ikke blir stoppet 
av Covid-19-viruset. 

STENHOGGERITTET
Når sommeren virkelig nærmer 
seg så er det tid for Stenhoggerrit-
tet. Datoen i år er lørdag 5. juni. 
Inkluderer vi barneløpene så er det 
igjen et håp om at over 100 ryttere 
vil stille på startstreken.  

– Under Stenhoggerrittet har 
vi hatt deltagere fra steder som 
Lillehammer, 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 
trafikksjef. Vi føler løypa er veldig 
variert 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. I fjor hadde vi 
også lagt inn noen nye stipartier 
som det igjen skal sykles i, og det 
kommer fortsatt til å bli utfordren-
de bakker på slutten. I år blir det 
den åttende utgaven av rittet, sier 
Benny Strøm.

IDDEBAUTAEN HENGER HØYT
Iddebautaen får man om man 
har gjennomført Monolittløpet, 
Stenhoggerrittet og Ørsjødilten 
innenfor visse tidskrav. Her hus-
ker vi godt den gang 16 år gamle 

Karin Selma Larsen, som i 2018 
imponerte stort og var den eneste 
som stakk av gårde med med den 
prestisjetunge bautaen. Mens den 
gjeve Iddegranitten oppnås ved å 
ha gjennomført de tre arrangemen-
tene uten at det er stilt tidskrav. 
Rittlederne Benny og Peter poeng-
terer igjen at det er særdeles viktig 
for dem at det de arrangerer gjen-
nom året skal være noe for alle. Det 
er deres fanesak! 

NORGESCUP I TERRENGSYKLING
Under et slikt intervju er det noe 
det er umulig ikke å snakke om. 
Nemlig Norgescuprittene i ter-
rengsykling på Nyborg. Karl XI-
I-rittene i rundbane og sprint, som 
arrangeres med bistand fra Norges 
Sykkelforbund. I 2017, 2018 og 
2019 har Idd Sportsklubb og Hal-
den Cykleklub høstet enormt med 
ros fra forbundet for gjennomførin-
gen av rittene, mens det i fjor dess-
verre ble avlyst grunnet Korona-vi-
ruset. Fra 2018 har Karl XII-rittene 
også hatt 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. 

– Denne helga er utrolig moro å 
være med på. Det er mange elite-
ryttere med. Vi har fått veldig man-
ge gode tilbakemeldinger, så jeg 
føler virkelig at dette arrangemen-
tet er med å sette Idd Sportsklubb 
på kartet. Vi har deltagere fra hele 
Norge, til og med fra Alta og Ber-
gen, og ryttere fra Finland, Sverige 
og Danmark. Vi arrangerer jo dette 
med HCK så det er godt for oss at 

oppgavene blir fordelt på flere. Det 
er bra. Fredrik Kollegård er rittsjef, 
mens Anders Stenbock-Haakestad 
bidrar meget som arenaansvarlig. 
Her er det også på sin plass å frem-
heve Tomas Andresen og Marius 
Grødahl Andresen. De er løypesje-
fer og utviklerne av Norgescup-løy-
pene, 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 par-
keringsvakter må også til. Måtte 
værgudene være på vår side 11. og 
12 september i år, sier han. 

VIKTIGE SAMARBEIDSPARTNERE
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 løpene 
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 be-
tyr mye. Inntektene går til det store 
fellesskapet i klubben, og mye til 
barne- og ungdomsavdelingen. Vi 
har også investert mye i moderne 
teknisk utstyr, som vi nå er avhen-
gig av, svarer Benny Strøm. 

TEKST: MAX MARIUS BRYNILDSEN
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5ØRSJØDILTEN

SIKTER MOT VANDREPOKALEN I ØRSJØDILTEN
I 2020 måtte Ørsjødilten dessverre avlyses, etter å ha blitt arrangert 40 år på rad i 

jubileumsåret 2019. Så det er mange som igjen gleder seg til å løpe  
dette populære terrengløpet i år. 

En av de som melder sin ankomst 
er rekordholder og HIL-løper Even 
Bentzen Løvås. Som Bokerød-gutt 
kjenner 31-åringen sin besøkelses-
tid søndag 26. september. 

– Jeg løp Ørsjødilten både i 2018 
og 2019. Jeg satte løyperekorder 
begge ganger så det var jo veldig 
moro. I 2019 løp jeg på 1.16.56, 
noe jeg var meget fornøyd med den 
regntunge dagen. Jeg håper å få til 
å delta på Ørsjødilten i 2021 også. 
Det er et godt gammeldags skogs-
løp det ikke er så mange av lenger. 
Siden jeg kommer fra Bokerød føler 
jeg meg jo også programforpliktet 
til å stille opp. Det hadde jo også 
vært stor stas å få det tredje nap-
pet i vandrepokalen, sier Løvås til 
Idde-avisa. Og han avslutter med 
å nevne noen mål han har satt seg 
før sesongen:

– Generelt er målet å ha idretts-
glede og holde meg fri for skader i 
2021. Skal jeg driste meg til noen 
tidsmål, så har jeg et håp om å 
komme ned mot 32 minutter på 10 
kilometer gateløp, og under 1.10 

på halvmaraton. Så nå får vi håpe 
at koronaen slipper taket, slik at 
det er mulig å få deltatt på noen 
mosjonsløp også i 2021. 

FLERE DISTANSER
Søndag 26. september går alt-
så startskuddet på Prestebakke. 
Skogs- og terrengløpet ”Dilten” 
skal arrangeres for 41. gang. I 2018 
var det totalt 150 deltagere som 
løp, noe som var rekord. Året etter 
var værgudene mot arrangøren, 
men også da yret det av løpsglade 
barn, ungdommer og voksne. De 
frivillige har også her en særde-
les 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, 
svarer Benny Strøm. 

– Hva kjennetegner 
den lengste løypa? 

– Den kjenneteg-
nes ved at det er grus 
og sti. Det er kanskje 
ikke den hardeste 
halvmaraton, for løy-
pa er forholdsvis flat. 
Men det er klart det 
er alltid tøft å løpe så 
langt. Starten går på 
ved Prestebakke sko-
le, og videre derfra 
går løypa til Hake-
lund, Elgklev og så 
tilbake langs Ørsjøen. 
Vi merker det er et stort engasje-
ment blant alle som er med og også 
de som arrangerer. Med mange 
blide barn i løypene! Så får vi se om 
HIL-løperne Even B. Løvås og Tessa 
Frenay knuser løpsrekordene på 21 
kilometer nok en gang, svarer en 
ivrig Peter Forsth-Svensson.

Vi minner om Iddebautaen og 
Iddegranitten! Haldens eneste trip-
pel, som består av Monolittløpet, 
Stenhoggerrittet og Ørsjødilten. Vi 
sees på startstreken! 

TEKST: MAX MARIUS BRYNILDSEN

Dahles Auto
Halden      
Dyrendalsveien 13. Tlf. 69 17 81 00. halden.volkswagen.no

dahles-auto.no Ta kontakt i dag for prøvekjøring!

Strømforbruk blandet kjøring fra: 17,4 kWt/100km. CO2-utslipp: 0 g/km. Verdiene vil endres etter valgt utstyr. Avbildet modell kan avvike. 1) Faktisk rekkevidde avhenger av kjørestil, hastighet, bruk av komfort- og tilleggsfor-
brukere, utetemperatur, antall passasjerer, bagasje, felgstørrelse, tilhengervekt og topografi. Den laveste verdien omfatter også kjøring med moderat hastighet på motorvei og kjøring ved lave utetemperaturer om vinteren.

Den fullelektriske familebilen er på plass - som skapt for norske forhold
Vårt neste steg mot fullelektrisk mobilitet er familiebilen ID.4. Den elektriske SUV-en kombinerer det beste fra to verdener; plass og fleksibilitet som 
i en stor moderne familie-SUV med bærekraftig mobilitet og elektriske ytelser. Med sitt rommelige interiør, bagasjeromsvolum på hele 543 liter med 
bakseteryggen i oppreist stilling og med lang rekkevidde på inntil 517 km1 (ID.4 City inntil 340 km) er ID.4 den perfekte familiebilen. ID.4 er den første 
modellen i ID.-familien med mulighet for hengerfeste og takstativ. Volkswagen har sluttet seg til Paris-avtalen og vi ønsker å ta ansvar for vår andel av 
de globale CO2-utslippene. ID.4 er derfor både CO₂-nøytral i produksjon og når den utleveres til deg hos Dahles Auto i Halden. 

Den nye

er klar for prøvekjøring!

Amit Chowdhury
Salgskonsulent personbil
amit.chowdhury@dahles-auto.no
Tlf. 47 32 59 69 / 69 17 81 00

Fredrik Kollegård
Salgssjef Volkswagen
fredrik.kollegard@dahles-auto.no
Tlf. 90 95 63 59 / 69 17 81 00

Even Løvås
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UNGE JULIE TRENER BARNEIDRETTSSKOLEN
De yngste i klubben er 3-6 år gamle. De har ikke fått trent sammen på lenge grunnet 

koronaen, men de håper de samles snart igjen, og at flere nye starter opp. 

Det er unge Julie Hellesnes, som 
blir 16 år denne våren, som trener 
barna i barneidrettsskolen til Idd 
Sportsklubb. Hun kan fortelle at 
laget trener på Risum på mandager 
fra 17.00 til 18.00, og håper virke-
lig de kommer i gang igjen snart. 
(Dette i skrivende stund tidlig i 
februar). 

– På forrige trening var det bare 
fire stk. som kom, så mange har 
nok vært skeptiske på grunn av 
pandemien, sier Julie. 

– Hva slags leker kan de som blir 
med glede seg til?

– Det har vært og blir en del 
hinderløyper, balløvelser, ”Haien 
Kommer” og ”Tarzan-sista”. Pluss 
litt andre forskjellige ting, svarer 
treneren.

Julie Hellesnes, som også er å se 
som spiller på Idds J16-lag, fortel-
ler at de skal prøve å få til natur-
sti ved Venås-hytta, og grilling i 
festningen, som sosiale aktiviteter. 
Hun avslutter med å påpeke at 
det viktigste er at barna trives og 

har det gøy sammen, og opplever 
mestring. Hun ønsker alle 3-6-årin-
ger hjertelig velkommen til Risum 

mandager klokken 17.00 til 18.00. 

TEKST: MAX MARIUS BRYNILDSEN

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

ALETTE
BRÆKKE-FJELDSETH

IMER
MUHARREMI

OSCAR
GJESTEBY

CASPER
JOHNSEN

MIKKEL
DAHL-NIELSEN

MATHEO
SANNERØD

ULRIK
IDEBØEN

JULIE
HELLESNES

VIKTOR
MYRENE NILSEN

ISAK
BERGER

SELMA ALISE
REKDAHL

LARS OLAV
BRÆKKE-FJELDSETH

FILIP
FRYDENLUND

OLIVER
MIKKELSPLASS

JOHANNES
ØGRIM

SOFUS
GJØDALSTUEN

LUCAS
BJERKE FALCH

TILDE
AADAHL-ANDERSEN

SONDRE
WIIG



72015-LAGET

LEK OG MORO I FOKUS

Markveien 2 · 1769 Halden

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

Jan Magnus Rekdahl er hovedtrener for 2015-laget. ”Barnehagesjefen” får god hjelp 
fra assistentene Henrik Berge Pettersen og Sadat Muharremi.

– I dette kullet har vi fokus på lek 
og moro. Spesielt da lek med ball. 
For disse er det snakk om det vi 
kaller indre motivasjon. Vi øver 
også på noen basisferdigheter. Vi 
har vært åtte til ti barn på trening, 
så her er det plass til mange flere, 
sier Rekdahl.

– Gruppa er vel veldig fersk?
– Ja, gruppa begynte i august/

september i fjor, så vi er helt i start-
fasen. Jeg tok over i oktober og har 
ei datter på laget, svarer treneren. 

Laget trener på Risum kunst-
gress på torsdager fra 17.00 til 
18.00 og inne i Risumhallen på 
vinteren.

– Vi klarer nesten ikke å vente til 
koronaen slipper taket. Hjertelig 
velkommen alle jenter og gutter 
født i 2015 som vil være med å 
trene. Også håper vi jo selvsagt å få 
spilt noen kamper denne sesongen. 

TEKST: MAX MARIUS BRYNILDSEN

ALETTE
BRÆKKE-FJELDSETH

IMER
MUHARREMI

OSCAR
GJESTEBY

CASPER
JOHNSEN

MIKKEL
DAHL-NIELSEN

MATHEO
SANNERØD

ULRIK
IDEBØEN

VIKTOR
MYRENE NILSEN

JAN MAGNUS
REKDAHL

SADAT
MUHARREMI

ISAK
BERGER

SELMA ALISE
REKDAHL

LARS OLAV
BRÆKKE-FJELDSETH

FILIP
FRYDENLUND

OLIVER
MIKKELSPLASS

JOHANNES
ØGRIM

SOFUS
GJØDALSTUEN

LUCAS
BJERKE FALCH

TILDE
AADAHL-ANDERSEN

SONDRE
WIIG
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TRIVSEL VIKTIGST FOR TRENER ANOOP
Anoop K. Chowdhury har tatt over som hovedtrener for 2014-laget. Han trives i rollen, 

og har tatt til seg gode råd fra andre trenerkolleger.

– Jeg trives godt i rollen som trener 
for denne herlige gjengen. Veldig 
god hjelp får jeg på treningsfeltet 
fra Mari Brække-Fjeldseth og Ole 
Anders Gjesteby. De to bidrar med 
alt fra organisering til gjennomfø-
ring ute på banen, forteller Anoop. 

GODT SAMHOLD
– Kan du si litt om dine mål for året 
2021?

– Vi skal skape gode relasjoner. 
Vi skal ha et godt samhold. In-
kludering er svært viktig for meg. 
Barna skal også lære å ta beskjeder, 
noe som ikke er alltid lett i denne 
alderen. Det sosiale er svært viktig. 
Disse spillerne blir jo også gode 
venner fordi de går i samme kull på 
Kongeveien skole. Men vi vil gjerne 
ha flere spillere og alle er velkom-
men til oss, svarer Chowdhury. Og 
utdyper videre:

– Det viktigste for meg er uansett 
nøkkelordet trivsel. Her skal vi ta 
vare på hverandre og rett og slett 
bli gode folk, sier han med et smil. 

Per nå er det ti-tolv spillere på tre-

ning for dette laget. Flere 7-åringer 
er ønsket til treningene. Som er på 
Risum torsdager fra 17.30 til 18.30. 

– På Risum skal det være trygt og 
godt å være en del av gruppa, og vi 
skal selvsagt også ha mye fokus på 

lek med ball, avslutter trener Anoop. 

TEKST: MAX MARIUS BRYNILDSEN

CASPER 
JOHNSEN

LUCAS
BJERKE FALCH

ISAK 
BERGER

OLIVER
MIKKELSPLASS

FILIP 
FRYDENLUND

MATHEO
SANNERØD

SONDRE
WIIG

ULRIK
IDEBØEN

ANOOP
CHOWDHURY

MARI
BRÆKKE-FJELDSETH

JOHANNES 
ØGRIM

OSCAR 
GJESTEBY

SOFUS
GJØDALSTUEN

LARS OLAV  
BRÆKKE-

FJELDSETH
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2013-LAGET MED GOD REKRUTTERING
De har hele 25 spillere i troppen. 22-24 av de møter jevnlig opp på treningene på 

Risum tirsdager klokken 17.30 til 18.30. 

– Laget består per nå også av fem 
jenter, som er veldig gledelig. Men 
fortsatt ønsker vi flere spillere av 
begge kjønn. Alle i 2013-kullet er 
hjertelig velkommen til oss, for-
teller en optimistisk Jens Kristian 
Borge til Idde-avisa. Han er hoved-
trener. 

Kristian håper og tror barna vil 
føle en sterk tilhørighet til grup-
pa. Mye tyder på det, siden antall 
spillere bare øker og øker i denne 
gjengen. 

– Gleder dere dere til å komme i 
gang, Borge?

– Ja, virkelig. Nå vil vi spille 
kamper. Vi har meldt på to lag i 
serien. Idd blå og Idd hvit. Der skal 
vi spille 5-er-fotball. Med en keeper 
og fire utespillere. Da blir det mye 
rullering på lagene, så alle får 
matching, svarer han.

Når vi spør hovedtreneren om 
hva som er målsetningen til laget, 
så svarer han i tre stikkord:  
1. Tilhørighet. 2. Lagfølelse.  
3. Mestring. 

– Alle skal føle de er en del av 

laget! Vi jobber etter ”Flest mulig 
- lengst mulig”. Slik skal vi hindre 
frafall, utdyper Kristian engasjert.

Det er altså Jens Kristian Bor-

ge som er hovedtrener. Som sin 
høyre hånd har han alltid Øyvind 
Harridsleff. Ytterligere tre voksne 
bidrar sterkt for den flotte og store 

gjengen. Det er Christian Lobsgaard, 
Erlend Falch og Cecilie Krogh.

TEKST: MAX MARIUS BRYNILDSEN

Halden Auto AS

Vår erfaring – din trygghet!

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

www.haldenauto.no - tlf 69 17 29 70

ARON
GOLDEN

JULIANE ELINE
VINGERHAGEN

SEVERIN MATHEO
DANIELSEN

EVELYN DE FLON
ASONGANYI

NILS
LOBSGAARD

TORKIL
FALCH-PEDERSEN

BJØRN MELVIN
STEFANSSON

KIM EINAR
LYDERSEN

TORD
STORDAL VESTNES

FLORENT
TRAN

OLAF 
LIAN BORGE

VILJA
DAHL-NIELSEN

JULIA
GOLDEN

SANDER
NØHR-ENGEBRETSEN

KRISTIAN
BORGE

ØYVIND
HARRIDSLEFF
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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

17.00

• NYBYGG
• REPARASJONER
• VARMEARBEIDER

2012-LAGET

9-ÅRINGER SOM ER GLADE I Å TAKLE
Trener Nils Håkon Furuvarp Grøndal skryter veldig av lagånden til Idd SKs 
2012-gutter. Laget som ikke er redde for noen harde taklinger innimellom.

– Jeg har trent disse ungguttene 
helt fra oppstarten. Det er mye 
glede i denne spillergruppa. Vi er 
13-15 spillere nå, og trener tirsda-
ger og torsdager på Risum fra 17.30 
til 18.30. Vi ønsker alle hjertelig 
velkommen om nye vil komme og 
prøve seg, sier Nils Håkon. 

Laget spilte i fjor 5-er-fotball. Det 
samme skal de i år. I 2018 og 2019 
ble det spilt 3-er-fotball. Det jubles 
enormt når disse gutta scorer mål, og 
det kommer som regel alltid en gøy 
kommentar eller to når de møtes.

– De opplever mye glede i sam-
spill med andre, og jeg nevner 
gjerne at de ikke er redde for tak-
linger. De er glade i å takle, humrer 
treneren. Og han legger til:

– Vi kunne stilt med to lag i 
cuper, men vi har valgt å stille med 
ett, siden jeg er alenetrener. Det 
har ført til at vi har hatt mange 
”uthvilte” spillere på slutten av 
kampene, som har kommet inn og 
scoret mål. 

– Vi har hatt grilling i en gapahuk 
på Hov. Vi har det rett og slett veldig 

hyggelig sammen i denne gruppa. 
Jeg har en sønn på laget, og det blir 
fint for ham og de andre å få nye 

impulser, når Øyvind Ranheim Hen-
riksveen tar over treningsansvaret 
for 2011- og 2012-laget i én trenings-

gruppe, avslutter Furuvarp Grøndal.

TEKST: MAX MARIUS BRYNILDSEN

ALVIN 
FUGLEVIG

MARTIN 
FREDLUND

ARON 
WARME-HEIDE

MARWIN 
GUNNENG

EDVIN 
FURUVARP GRØNDAL

TORKIL 
FALCH-PEDERSEN

HENRIK 
CARLSEN

VARG 
NOMEL

NILS HÅKON
FURUVARP GRØNDAL
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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

2011-LAGET

– VI SKAL ØVE INN EN GOD PASNINGSFOT
Tidligere A-lagsspiller Øyvind Ranheim Henriksveen er engasjert som ny trener for 

2011-laget, som snart blir èn treningsgruppe med 2012-laget.

Når sammenslåingen blir et faktum i 
praksis blir det hele 21-24 spillere på 
trening, som kan dra nytte av hver-
andre i en helt ny treningshverdag. 

2011-laget skal trene tirsdager 
og torsdager fra 17.30 til 18.30 på 
Risum. I år blir det for første gang 
7-er-fotball. 

Øyvind legger vekt på tre sen-
trale ting. 1. Det skal være sosialt. 
2. Barna skal oppleve mestringsfø-
lelse. 3. De skal hele tiden føle de 
lærer noe. 

– Da må vi prøve å gjøre det enkelt 
og forståelig, så de mestrer, sier 
treneren. Som per dags dato tidlig i 
februar kun har fått hatt èn trening 
med laget, grunnet Covid-19. 

– Hva mer blir viktig for deg som 
trener, Henriksveen?

– Det å øve inn en god pasnings-
fot er viktig. Jeg er veldig opptatt 
av pasningsspillet. Også vil jeg 
legge til at jeg håper vi får deltatt 
på et par cuper i år. Dessverre ble 
jo Remmen Cup avlyst, så håper 
det dukker opp andre muligheter i 

løpet av året, svarer han. Har du et 
barn født i 2011 eller 2012 som vil 

prøve seg i Idd SK, ta kontakt med 
Øyvind på nummer: 975 24 373. 

TEKST: MAX MARIUS BRYNILDSEN

JULIAN 
BJERKE FALCH

SANDER 
TUNEM

NOAH ANDRE 
STRØM

GLENN 
DUESUND FOSSENGEN

KNUT OLANDER 
BAKKE

ZEID 
HASAN

NOAH 
DUESUND ARNESEN

ØYVIND 
HENRIKSVEEN
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Rema 1000 Risum

Iddeveien 29, 1769 Halden 
Telefon: 69 18 85 66 

Åpent fra 07:00 til 23:00 
alle dager

2009-LAGET

KLARE FOR FØRSTE  
SESONG MED 9’ER-FOTBALL

2009-laget består av 12 spillere og tre trenere, og dette er et lag som liker å trene mye. 

På mandager, onsdager og fredager 
på Risum fra 17.30 til 19.00, og 
på lørdager fra 10.00 til 12.00. På 
lørdagene har de også felles lunsj 
etter trening. Gjerne pizza, grøt 
eller brødskiver. 

– Vi trenger dog flere spillere. 
Det er jo ikke så lenge til vi skal 
over til 11-er-fotball. Alle er hjerte-
lig velkommen til oss. Dette er en 
kjempefin gjeng med 12-åringer 
som er kjent for godt samhold og 
god treningsmoral. Det er fan-
tastisk moro å se utviklingen. De 
begynner å få god fotballforståelse 
nå, forteller Andreas Houmsmo-
en. Han trener laget sammen med 
klubbleder Thomas Nordenhaug 
og Krzystof ”Kriss” Jurecki, og er 
veldig glad for at de er tre trenere.

Laget var med i Vinterserien 
fram til nedstengingen 12. mars i 
fjor. De gleder seg stort til å få kun-
ne spille kamper igjen. Det er mye 
ungt talent i denne gjengen.

BENJAMIN 
PEDERSEN

MATHEO BACH 
STORBERGET

FILIP JURECKI

RUBEN 
SAGLI HOUMSMOEN

ANDREAS 
HOUMSMOEN

KRZYSZTOF  
JURECKI

THOMAS 
NORDENHAUG

ISAK SAGLI 
HOUMSMOEN

SANDER  
NÆSS

LEANDER SKJØLÅS 
BRÅTEN

TOBIAS 
NORDENHAUG

LUCAS 
DINEF

TRYM LØKTING 
MOEN
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ENDELIG JENTELAG I IDD SK IGJEN
Idd SKs J16/17-lag vil vi forhåpentlig stifte nærmere bekjentskap med på banen i 

2021. Det er en veldig ivrig gjeng som er helt uten fotballerfaring fra før. 

J16/17 trener på Risum på tirsda-
ger og torsdager fra 19.00 til 20.30. 
Per nå er det 11 jenter på laget. 
I år skal de forhåpentlig få spille 
kamper og høste mye erfaring, som 
de fleste der mangler fra før. Da blir 
det 7-er-fotball. 

Hovedtrener Petter Lund lar oss 
her bli bedre kjent med laget: 

– Det var vel i mars i fjor jentene 
gikk til Geir-Atle Strøm (sportslig 
leder) og sa de var veldig motiverte 
for å spille fotball. Så kom pande-
mien dessverre! Men vi har kunnet 
trene jevnt og trutt. Det er viktig at 
de får fotballforståelse. Så vi trener 
på helt grunnleggende ferdigheter. 
”Basic” må på plass! Den troppen 
vi har nå er så giret på å trene og 
lære, så de kunne tenkt seg enda 
en fellesøkt i uka, forteller Petter 
Lund med et smil.

Lund har tidligere trent 2001-la-
get (gutter) til Idd SK i mange år 
sammen med Per Willy Signe-
bøen. Han har datteren Cornelia 
på J16/17-laget. Han jobber som 

rådgivende ingeniør, bor på Bakke 
med familien. Kona Anne-Kristin, 
sønnen Fredrik og datteren Cornelia. 

STORTRIVES PÅ LAGET
På en tirsdagstrening i mars tok vi 
en liten prat med spillerne Mari 
Kleive og Julie Hellesnes. De kunne 
fortelle at de har trent sammen 
siden i fjor sommer og stortrives. 
Mari ser ikke så mye på fotball, 
men elsker å spille selv. 

– Det var 10A-jentene som tok 
initiativet til å starte opp. Vi spurte 
Cornelia om hun kunne høre med 
sin far Petter om han ville trene 
oss, og det ville han, forteller Mari. 
Som av flere også blir betegnet som 
et stort håndballtalent for Halden 
Håndballforening. 

Slik beskriver de treneren:
– Petter er morsom og flink. Kan 

være både streng og tullete, sier 
Mari.

– Han er flink siden han lar oss 
bestemme litt på treningene, og 
han er dyktig til å fokusere på ting 

vi trenger å trene på, forteller Julie.
– Hva er dine mål som trener for 

disse jentene nå, Petter?
– At de skal beherske å spille 

fotball på et relativt greit nivå. Jeg 
synes de har gjort store sprang alle-
rede. Innsatsen er upåklagelig. Jeg 
håper å beholde spillergruppa, og 

at flere kommer til oss og blir med. 
Da hadde vi for eksempel kunnet 
spille syv mot syv på trening, sva-
rer han. 

TEKST OG FOTO: MAX MARIUS BRYNILDSEN

Idd SKs J16/17-lag: Bak f. v.: trener Petter Lund, Julie Hellesnes, Mari Kleive, Mine Haugen og 
Celina Thoresen. Foran: Mathea S. Falch, Hedwig Skogli Olsen og Karoline Christiansen Gribsrød.
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ESTEBAN REYES ER SULTEN PÅ SUKSESS
A-lagets hovedtrener Esteban Reyes klarer ikke å vente med å komme i gang med en 
ny fotballsesong, etter at fjorårets sesong ble avlyst. Opprykk tilbake til Amedialigaen 

er hovedmålet!

På spørsmål om han trives i Hal-
den, er svaret et rungende ja. Her 
har han fast jobb som nattevakt i 
helsesektoren i Halden kommune. 
Han har det godt med samboeren 
Caroline Kruse, og lille Billy stortri-
ves i barnehagen. Halden har mye 
å by på, så Idds trener får kost seg 
til fulle med sin hobby, som er å ta 
bilder og trene. Han kom til Norge 
med familien fra Chile da han var 
fem år gammel.

DYNAMIKK I SPILLESTILEN
Reyes er nøktern, men håper å ta 5. 

divisjon med storm med sitt nøye 
innøvde 1-3-5-2-system.

– Jeg liker å si 1 først, for vi må 
ikke glemme keeperen, vet du, smi-
ler han. Og utdyper om systemet:

– Jeg vil heller si det er et ut-
gangspunkt. Med mye dynamikk 
i spillestilen. Vi skal alltid prøve å 
forsvare oss med fem spillere. Vi 
skal ha et overtall i alle ledd. Det er 
vanskelig i praksis. Det krever mye 
forflytning på hele banen. Vingbac-
kene blir veldig viktige. De skal løpe 
mye og raskt. Den defensive midtba-
nespilleren får en sentral rolle. 

Esteban opplyser om at det har 
ofte vært 17 spillere på trening, 
men han har 25 mann på blokka. 
Han forteller videre om at enkelte 
spillere har vært ærlige på at de er 
litt redde for at de ikke holder nivå-
et treneren krever på trening.

– Da har i hvert fall jeg sluppet å 
si det til dem, sier han.

KRAV TIL KONDISJON
Esteban Reyes har innført man-
ge nye treningsøvelser på Risum 
kunstgress, og han setter krav til 
kondisjonstrening, gjennom den 

populære appen Strava. 
– Jeg håper publikum kommer og 
heier oss frem. På Risum har vi nå 
ny tribune, kiosk med gode vafler 
og byens beste speaker i Max. Vel-
kommen! 

Fredrik-Andrè Wolff Nilsen og 
Espen Moberg er oppmenn i 2021. 
Kampvert er Jan Solheim og sports-
lig leder er Geir-Atle Strøm. 

TEKST: MAX MARIUS BRYNILDSEN
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HUMØRSPREDER MED FRYKTET TAKLINGSFOT

KLAR FOR SIN SJETTE SESONG PÅ A-LAGET

Hans medspillere mener han er veldig viktig for det sosiale i Idd SK. På banen er heller 
ikke Lars-Petter Ahlsen redd for å markere seg. Med en fryktet taklingsfot inspirert av 

den tidligere Manchester United-helten Nemanja Vidic. 

Ahlsen jobbet i åtte år for Posten i 
Halden, før han gjorde et karriere-
skifte og fikk muligheten til å jobbe 
som snekker. Nå er han blitt en fast 
anstalt hos Lintho og Skogli AS. 
Med Idde-gutt Joakim Lintho som 
arbeidsgiver. 

Manchester United-supporteren 
er klar for sin syvende sesong for 
Idd Sportsklubbs A-lag. Men om 
det blir som høyre vingback eller 
sentralt på midtbanen vites ikke.

– Det er opp til treneren. Jeg kan 
bekle begge roller, sier han. ”Ahls” 
kom fra juniorfotball i Kvik HFK til 
spill i Idd tilbake i 2014.

– Mine ambisjoner for sesongen 
er uten tvil opprykk. Jeg vet vi er 
gode nok til det. 

TAKLINGSSTERK
På spørsmål om hva som er hans 
gode og mindre gode egenskaper 
på banen, svarer han at han har 
god spilleforståelse og er veldig 
taklingssterk. Mens han må bli mye 
bedre til å produsere målpoeng. Et 

snitt på ett mål per sesong er han 
misfornøyd med.

Idde-avisas reporter spør 
Lars-Petter hva som må til for at 
Idd SK skal stabilisere seg i den 
tøffe 4. divisjonsavdelingen (Ame-
dialigaen)?

– Først må vi rykke opp! Pri-
mært må vi beholde den gjengen 
og den troppen vi har nå. I tillegg 
må gutta få kabalen til å gå opp. I 
løpet av året vil vi nemlig ha mange 
småbarnsforeldre på A-laget. Det 
viktigste er nok likevel at vi må ha 
et høyt treningsframmøte, svarer 
26-åringen.

SOSIALT
Sammen med Tormod Hammer-
stad med flere, er Ahlsen opptatt 
av å bevare det gode sosiale miljøet 
som preger klubben. Det går vel 
sjelden en hel uke eller en helg 
uten at de finner på noe sprell, i 
tillegg til at han innrømmer å være 
en pur ekte fotballidiot; Uni-
ted-supporter. Favorittkanalen er 

dermed TV 2 Sport Premium, som 
sender Premier League. Han er 
også glad i tysk og italiensk fotball.

Slik blir han beskrevet av kap-
tein Adrian Overvik: 

– Han går alltid i shorts på tre-
ning. Selv i minus 10 grader. Har 
kontroll på det meste! Er botsjef 
og ”kan alt” om Idd SK. Viker ikke 
unna for en takling eller to. Som 
jeg sa om Oscar Aam så er han 
veldig viktig for miljøet og laget Idd 
Sportsklubb. 

Lars-Petters forbilde er altså den 
tidligere Manchester United-spille-
ren Nemanja Vidic. 
– Han var en stor helt. Krigeren 
som alltid gikk foran. En skikkelig 
tøffing. Jeg husker at jeg og Tormod 
Hammerstad fyrte oss skikkelig 
opp til en bortekamp ved å se på 
videoer av både han og Vinnie 
Jones, ler han.

Vi kommer inn på en prat 
om hovedtrener Esteban Reyes. 
Lars-Petter synes Esteban er veldig 
engasjert. En mann som planlegger 

mye og går 100 prosent inn for 
oppgaven. ”Ahls”, som han popu-
lært kalles, liker seg best på trening 
når det er fire mot fire, og han 
legger til at treneren uten tvil har 
utvidet treningsrepertoaret til A-la-
get. Den taklingssterke spilleren til 
The Blues blir også glad av synet 
av vakre kvinner. Som når han ser 
Cameron Diaz i storfilmen The 
Holiday. En film han mener alle bør 
komme i god julestemning av. 

TEKST: MAX MARIUS BRYNILDSEN

Oscar Aam har blitt en trofast Idde-gutt. Den snart 27 år gamle vingbacken spilte 
guttefotball i Kvik HFK og senere juniorfotball i TTIF. Nå er han klar for sin sjette 

sesong på A-laget til Idd Sportsklubb.

1. april 2019 fødte Marianne søn-
nen Ludvig, så at Oscar ble far var 
ingen aprilsnarr. I dag stortrives de 
tre i et flott hus på Liholt. Til daglig 
jobber Oscar hos Berg Bil AS på 
Båstadlund, der far Raymond Aam 
styrer “sjappa”. Hans mor Lise har 
de siste årene vært en av de ivrig-
ste Idd-supporterne. I hvert fall 
muntlig. Under hver hjemmekamp 
på Risum kan vi høre hun rope 
høylytt: “Heia Idd! Heia Idd! Heia 
Idd!” Ambisjonene til Oscar i 2021 
er uten tvil å rykke opp igjen til 
Amedialigaen (4. divisjon). Samt å 
bevare plassen på laget. 

BOHEM MED CROCKS
Slik blir han beskrevet av kaptein 
Adrian Overvik: “Bohemen med 
crocksa. Idde-legende. One of a 
kind. Ta med at han har verdens 
fineste rumpe og er alltid i godt hu-
mør. Felles for han og Lars-Petter 
Ahlsen er at de er veldig viktige for 
miljøet og laget Idd SK.”

– Hva er dine gode egenskaper 
på banen? - For et par tre sesonger 

siden var det hurtigheten, men det 
kan jeg ikke svare nå. Vanskelig 
spørsmål, men jeg er tøff i dueller.

– Hva må du bli bedre på? - Jeg 
må bli bedre på pasningsspillet og 
det offensive spillet, svarer han. 

På spørsmål om hva som skal til for 
at klubben skal stabilisere seg i den 
tøffe 4. divisjonsavdelingen, så svarer 
han konkret at det må være en større 
stall jevnlig på treningsfeltet. 

– Er 3. divisjon realistisk på sikt?
– Da er nok ikke jeg der lenger. 

Det krever veldig mye, og da må vi 
være veldig stabile på et høyt nivå i 
kampene.

IVRIG GAMER
Hovedtrener Esteban Reyes ble 
ansatt før 2020-sesongen. Ivrig på 
å føre The Blues tilbake til 4. divi-
sjon. Grunnet Covid-19 fikk ikke 
Esteban vist hva han er god for i 
fjor. Vi spør de blås venstreback 
hva Reyes har tilført A-laget til nå. 

– En mer variabel treningshver-
dag. Det er vanskelig å svare på 
spørsmålet siden vi ikke har spilt 

seriekamper med ham ennå. 
På hjemmebane er Oscar oppslukt 

i gaming. Det går med mye tid til 
spillene League of Legends og World 
of Warcraft. Han forteller med et 
smil at samboer Marianne ikke alltid 
er like fornøyd med all tiden har 
bruker på gaming, men heldigvis pri-
oriterer han farsrollen mye mer enn 
alt annet. Mye fotball på TV prøver 
Oscar også å få med seg. På dagtid er 
han å finne bak skranken til Berg Bil 
AS. Der undertegnede kan opplyse 
om at både han og far Raymond yter 
god service. 

– Favorittlag? 
– Manchester United. 
– Forbilde? 
– Wayne Rooney. En veldig god 
United-spiss.
– Favorittfilm? 
– Ringenes Herre-trilogien og Pira-
tes of the Caribbean. 
– Favorittserie? 
– Modern Family. 

TEKST: MAX MARIUS BRYNILDSEN
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ET LAG MED STORT POTENSIAL
André Klipper har blitt engasjert som ny hovedtrener for G16-laget. En meget engasjert mann, 

som får med seg fjorårets hovedtrener Klaus Knutsen som hjelpetrener.

G16-laget er et lag med mye poten-
siale, men som fortsatt har mye å 
lære. De trener på Risum mandager 
og onsdager fra 17.30 til 19.00, og 
på torsdager fra 19.00 til 20.30.

– Det er rundt ti gutter som 
kommer hele tiden. Når alle er med 
er vi 15-16 spillere, sier Klipper til 
Idde-avisa. 

– Hva kan du si om din fotballfi-
losofi, Klipper?

– Jeg liker å legge opp til å bli et 
skikkelig kontringslag. Dette satt 
i system er utfordringen! Vi har 
noen gutter som virkelig ønsker å 
bli gode. Jeg trekker gjerne fram 
min sønn Didrik, og Elias Fjellstad. 
Didrik er kaptein og god på alt, 
egentlig. Han trener jo også med 
A-laget innimellom. Mens Elias har 
en enorm fotballforståelse. Særlig 
for å sende baller i bakrom. Ayub 
Torp er en slepen tekniker som 
må jobbe med hurtigheten. Marius 
Ohlgren har enorm hurtighet, men 
må jobbe mye med å få et godt mot-
tak, utdyper hovedtreneren. 

– Det må være hard matching på 
treningene. Da vil laget utvikle seg. 
Det er spillesekvensene som gjør 
fotballen vanskelig og morsom. 

Vi gleder oss til en ny sesong, og i 
fjor da vi debuterte med 11-er-fot-
ball var det ingen lag i serien som 
skremte meg, avslutter en enga-

sjert André Klipper til Idde-avisa.

TEKST: MAX MARIUS BRYNILDSEN

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!

Didrik Klipper (t.v.) og Elias Fjellstad er to av spillerne på Gutter 16. Trener André Klipper
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PER WILLY MED 11 ÅR I IDD SK
Per Willy Signebøen går inn i sin fjerde sesong som trener for juniorlaget.  

Det blir hans 11. år i Idd Sportsklubb.

Hans sønn Tobias er i år første års 
senior, men kommer også til å spil-
le kamper for juniorene, da junior-
laget har lov til å bruke to seniorer 
per kamp.

– Vi kommer trolig til å søke om 
å få bruke tre 01-gutter per kamp 
for juniorlaget. Da får de seks 
20-åringene våre spilt annenhver 
kamp for G19-laget. Samtidig som 
de skal kjempe seg frem på A-laget, 
sier Per Willy.

Utenom fotballen så er han 
avdelingsleder på Rokke avfallsan-
legg. I fjor feiret Signebøen 50-års-
jubileum.

– Jeg bodde mine første åtte-ti 
år av livet i Tistedal, før vi flyttet til 
Iddesida. Der bor jeg stadig.

LOVENDE SPILLERSTALL
G19-laget er i år påmeldt i nivå 2 i 
breddeavdelingen. Laget har hatt 
mange spillere i avgang og mange 
nye har kommet til. De fleste fra 
Kvik Halden FK. Treneren synes de 
nye spillerne virker lovende. Han 

har ikke helt bestemt seg for 
hvilket system de skal spille i 
år, men ting tyder nå på 4-4-2.

Juniorlaget trener på Risum 
tirsdager og torsdager fra 
19.00 til 20.30. I vinter har det 
vært 14-18 spillere på trening.

- Vi trenger en keeper til. 
Per nå har vi bare guttespil-
leren Ove Christiansen. Han 
er ung og lovende, men kun 
én keeper er for lite, forteller 
Signebøen.

– Jeg setter stor pris på det 
sosiale miljøet vi har i klub-
ben. Samholdet er sterkt, 
og det har vi fokus på. Når 
pandemien ”gir seg” og det 
åpner opp, så satser vi på å ha 
sosiale samlinger på Nyborg, 
utdyper han.

– Tror du A-laget rykker opp 
i år?

– Ja, det tror jeg. Men det er 
også vanskelig å spå. Nå har mange 
av spillerne der nesten gått hal-
vannet år uten skikkelig trening. 

Det blir spennende å se, avslutter 
Per Willy Signebøen. Som har hatt 
god hjelp av Geir-Atle Strøm med 

treningene de siste ukene.

TEKST: MAX MARIUS BRYNILDSEN

BILDELER

PRISGARANTI
Dersom du skulle finne en identisk 

bildel i Norge (samme varemerke 
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NYE SPILLERE TILGJENGELIG FOR JUNIORLAGET
Før årets sesong har det vært en del utskiftninger på juniorlaget. Flere spillere har kommet fra 

Kvik Halden FK og de gleder seg til å spille i blått. Her kan du bli litt kjent med dem. 

ANDERS FJELLSTAD BACK
2003-gutt. Kommer fra Kvik HFK. 
Begynte sent med fotball, som 
11-12-åring. Kom til Idd ved års-
skiftet.

– Vi var flere Kvik-spillere som av 
ulike årsaker måtte gi oss der, og da 
bestemte vi oss for å starte i Idd SK 
og bidra til det gode miljøet her. Jeg 
har til nå spilt venstre kant og litt 
venstre back, men er åpen for nye 
posisjoner nå. Jeg ønsker først og 
fremst å ha det gøy med fotballen, 
sier Anders. Som har Gerrard som 
sitt forbilde på banen.

KRISTIAN LUND
Høyreist 2003-gutt. Kommer fra 
Kvik HFK. Begynte med fotball 
allerede som 4-åring. 

– Jeg ble vraket fra juniorlaget i 
Kvik Halden, og da måtte jeg ned 
et nivå. Det var hard konkurranse 
og trenerne der så ikke på meg 
som god nok lenger dessverre. 
Rett og slett. Jeg går i andre klas-
se på idrettsfag på Porsnes, blant 
annet sammen med Anders som 
du nettopp snakket med. På banen 
er jeg kantspiller, både på venstre 
og høyre side. Jeg ser fram imot 
å spille for Idd SK, hvor jeg har 
hørt mye bra om samholdet og det 
gode humøret på treningene, sier 
Kristian. Som har Ronaldo som sitt 
idrettslige forbilde.

JØRGEN KAURIN
Sønn av Idd-legende Morten 
Kaurin. 2003-gutt. Sentral midt-
banespiller, men nå også venstre 
kantspiller. Kommer fra spill i 
TTIF.

– Jeg går på idrettsfag på Porsnes 
jeg også. Vi var flere der som ble 
enige om å gå til Idd. Her tror vi 
at vi kan få det veldig gøy med 
fotballen i et godt fellesskap, men 
vi vil selvsagt også vinne kamper, 
sier Jørgen. Som har Messi som sitt 
forbilde.

BJØRN ØYVIND SOLBERG
2003-gutt. Kommer fra spill i Kvik 
Halden. Går studiespesialisering.

– Jeg vil ha det gøy med fotballen 
igjen, og det kameratslige betyr 
mye for meg. Jeg kom hit til Risum 
i slutten av januar, sier forsvars-
spilleren som også kan brukes som 
spiss. I Idd er vi en fin gjeng, fort-
setter Bjørn Øyvind. Som har Azar 
Karadas som sitt forbilde.

CASPER G. LILLEBY
2003-gutt. Kommer fra spill i Kvik 
HFK. Posisjoner på banen er ven-
stre back og venstre kant.

– Jeg var den første av kameratene 
mine som dro hit. Jeg har hørt mye 
bra om klubben fra min storebror 
Sebastian (nå student i Trond-
heim), så jeg følte det var verdt å 
prøve ut. Jeg må si det var veldig 
vemodig å gå fra Kvik, som er mo-
derklubben min. Men det var på tide 
med et skifte og prøve seg et annet 
sted. Jeg er veldig godt fornøyd med 
miljøet her, så nå blir jeg her, sier 
Casper. Som har Gerrard og Robert-
son som sine forbilder på banen. 

JENS OTTO OLAUSSEN
2003-gutt som kommer fra spill i 
Kvik HFK. Begynte å spille fotball 
allerede som 4-åring. Sentral 
midtbanespiller. 

- Jeg og min gode venn Kristian 
(Lund), vi snek oss med på 02-laget 
til Kvik. Dermed startet vår fotball-
karriere veldig tidlig, sier Jens Otto 
med et smil. Og legger til:
- Jeg går også på idrettsfag på 
Porsnes og trives der. Grunnen til 
at jeg valgte Idd er at jeg har hørt 
så mye fra mange om det gode 
samholdet og det gode humøret 
her. Samtidig som det er ambisiøse 
folk her også, med blant annet et 
A-lag som vil rykke opp. Jens Ottos 
forbilde på banen er Beckham.

MARIUS OHLGREN
2005-gutt. Går siste året på Risum 
ungdomsskole. Kantspiller. Både 
venstre og høyre side. 

– Jeg var med litt på juniorlaget til 
Idd i fjor. Spilte noen få kamper, 

men var mest opptatt på G16-la-
get. Jeg håper det skal gå greit å 
takle nivået i år. Jeg er i hvert fall 
ung og lysten på å spille fotball i 
Idd Sportsklubb. Det er viktig at 
vi er nok folk i og rundt laget. Det 
gode miljøet er vi kjent for i Idd, 
og jeg har rukket å få meg noen 
nye kamerater på dette juniorlaget 
allerede, sier Marius. Som hadde 
Rooney som forbilde i starten av 
oppveksten. 

LUDVIG SIMONSEN
2005-gutt. Kommer fra spill i TTIF. 
Midtstopper. Oppvokst på Hov. 
Går siste året på Risum ungdoms-
skole. 

– Jeg spilte i Idd Sportsklubb som 
liten, før turen gikk til TTIF. Nå 
ville jeg veldig gjerne prøve meg i 
den blå drakta igjen, kommenterer 
Ludvig. Som ikke har noe spesielt 
forbilde på banen, men som Real 
Madrid-supporter følger han ekstra 
med på Ramos.

OLE HENRIK HAUGENE HANSEN
2005-gutt. Spilte for Idds G16-lag 
i fjor. Posisjon på banen er høyre 
back. Går i klasse med Ludvig på 
siste året på Risum ungdomsskole.

– Jeg begynte min fotballkarriere 
i Idd, før det ble en tur til TTIF. 
De siste årene har jeg spilt for Idd 
igjen, så har nesten vært her hele 
tiden. Jeg tror det blir moro å ta 
steget opp på juniorlaget. Jeg er 
ung, født i 2005, men må ta det 
som en fin utfordring, sier Ole 
Henrik. Som har Ronaldo som sitt 
forbilde på banen.

TEKST OG FOTO: MAX MARIUS BRYNILDSEN
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NYE UTFORDRINGER  
FOR DE YNGSTE SENIORENE

På Idd Sportsklubbs G19-lag er det ikke bare 03- og 05-gutter, men også noen spillere 
født i 2001. Det er kun lov å bruke to av de til kamper for juniorlaget, for 01-gutta er 

nå seniorspillere. 

De trener da også med A-laget og 
må brette opp ermene for å kjempe 
seg til spilletid med de beste, som 
skal spille i 5. divisjon i år. De kom-
mer helt sikkert også til å bli brukt 
for rekruttlaget i 7. divisjon. Disse 
er: Simen Signebøen, Mats Tobias 
Signebøen, Hampus Pettersen, 
Tobias Fjellstad, Casper Johnsen og 
Mathias Wang Karlsen. 

MÅ KJEMPE OM PLASS
Hampus Pettersen forteller til 
Idde-avisa at det blir en ny utfor-
dring å kjempe fast om en plass på 
seniorlaget. 

– Samtlige av 01-gutta har spilt 
sporadisk for A-laget tidligere. Før 
var det en morsom mulighet hvis vi 
fikk prøve oss. Men den blir anner-
ledes nå. Den utfordringen gleder 
vi oss til, sier han. Og får samtyk-
kende nikk fra sine jevnaldrende 
lagkamerater. 

Styremedlem Hampus Pettersen 

og 01-lagkameratene er glade og 
takknemlige for at de har og har 
hatt et tilbud i disse Korona-tider. 

– Det legges til rette for at vi kan 
komme og trene med juniorgutta 
uten noe problem. Jeg føler ting 
sjelden er et problem her i Idd 
Sportsklubb. Det er deilig! Veldig 
morsomt for oss som liker å spille 
fotball. Tilbudet er jo nå stengt på 
seniornivå, så vi som er med på 
juniortreninga her i dag er veldig 
takknemlige, utdyper Hampus. 
Sønn av hele Haldens trubadur og 
artist; Thore Pettersen.  

Avisas utsendte spurte til slutt 
Simen Signebøen om hvor lei han 
er av Korona nå?

– Jeg er ”ganske” lei. Den setter 
en stopper for mange muligheter!

TEKST OG FOTO: MAX MARIUS BRYNILDSEN
Idd Sportsklubbs 2001-gutter sesongen 2021: Fra venstre: Casper Johnsen, Simen Signebøen, 

Hampus Pettersen, Tobias Fjellstad og Mats Tobias Signebøen. Ikke til stede: Mathias Wang Karlsen.



20 ÆRESMEDLEM

KORNSJØ-GUTTEN SOM BLE  
ÆRESMEDLEM I PAULSBO IL

Vi treffer æresmedlem Jan Jensen en kald februardag på Nyborg. Han har med seg i 
ulike konvolutter unike bilder og årsberetninger helt fra Paulsbo IL ble stiftet i 1950. 

Klubben han hadde verv i i alle år. 

Jan Jensen er født i 1943 og ble 
med i klubben på 1950-tallet, da 
laget spilte på den gamle Butomta. 

– Banen lå på Paulsbo, kun tre-fi-
re kilometer fra  Kornsjø. I starten 
het klubben Falken og ble stiftet 
20. februar i 1950, sier Jensen og 
mimrer tilbake til barne- og ung-
domsårene. 

ALLSIDIGE FALKER
Falken (senere Paulsbo IL) ble stif-
tet av ti unge gutter i 14-15-årsal-
deren. Jan har dokumentert hvem 
de var, og det var: Aage Jensen, 
Haakon Bråthen, Asbjørn Olsen, 
Erling Klevmo, Åge Thowsen, Arne 
Gundersen, Bjørn Brynildsen, 
Jack Brynildsen, Bjørn Pettersen 
og formann Kåre Eriksen. Det var 
staute gutter, som også drev med 
kule, diskos og spyd på 50-tallet. 
Jan minnes at det var mange lokale 
lag på den tiden. Man kom seg jo 
ikke så langt uten bil, men klubben 
deltok i Grenseserien. 

– Etter hvert fikk vi til et godt 
samarbeid med Idd kommune om 
bygging av gressbane. Nedenfor 
grusbanen på Prestebakke ble 
det til en fin gressbane i 1962. På 
Rødkjernkasa på Paulsbo spilte 
dog klubben først. Et lite stykke 
ned i skogen. Den banen sto ferdig 
i 1957. Jeg tør ikke å tenke på hvor 
mye stein jeg har plukket i mitt liv, 
humrer 77-åringen fra Kornsjø. For 
nettopp på Kornsjø er Jan Jensen 
født og oppvokst, og han bor der 
den dag i dag. Han bor nå i huset 
han var med å bygge sammen med 
faren i 1960. I tillegg opplyser han 
om at Samfunnshuset ble bygget 
noen år etter gressbanen. Der fikk 
spillerne etterlengtet tilgang til 
garderobe og dusj. 

FANTASTISK MILJØ
I Paulsbo IL ble han en ivrig høy-
reback på banen. Han spilte helt 
til han var nærmere 50 år gammel, 
i et fantastisk miljø, men da han 
var uheldig og røk akillessenen for 
andre gang, la han skoene på hylla. 
Han har hatt verv i klubben så len-
ge han kan huske. Han startet som 
sekretær da han var 17 år gammel. 

– Det var litt tungt å gi seg med 
idretten, for jeg var i god form. Jeg 
drev også med spyd og høyde. I tre-
steg har jeg rekord på nærmere 13 
meter, forteller Jan til Idde-avisa.

FRA KEMNER TIL KJØRELÆRER
Det ble realskolen, så handelssko-
len og han tjenestegjorde i Garden. 
I yrkeslivet jobbet Jan i nesten 30 
år for Halden Bykassererkontor 
(senere kjent som Kemneren), der 
han blant annet var regnskaps-
kontrollør. Han har også drevet 
med kjøp og salg av motorsykler 
og mopeder i Halden. De siste 30 
årene av yrkeslivet jobbet han som 
kjørelærer. Da mest med mopeder 
og motorsykler.

– Jeg har regnet ut at jeg har 
kjørt cirka 40.000 mil på mot-
orsykkel i en 30-årsperiode. Jeg 
har importert 500 motorsykler og 
mopeder, forteller han. I en meget 
hyggelig samtale i klubbhuset på 
Nyborg. Før Jan forteller om noe 
trist som skjedde i 2010. Da om-
kom hans sønn Lars-Rune Jensen 
i en motorsykkelulykke, og etterlot 
seg barnebarnet Andrea, som Jan 
er farfar til. Jan har også døtrene 
Hanne-Merethe og Josefine.

DAMELAG I NORGESTOPPEN
Det er nesten umulig å presentere 
et intervju med Jan Jensen uten å 
fortelle om det berømte damelaget 
til Paulsbo.

– Jeg var trener i mange år for 
disse damene. Laget ble så godt at 
det kjempet helt i Norgestoppen. 
I NM kom vi ett år helt til semifi-
nale! Vi spilte seriekamper i Oslo 
og omegn. Vi banket blant annet 
Asker på bortebane! Damene ble 
så populære at det kunne være et 
par hundre tilskuere på hjemme-
kampene, og deler av publikum tok 
busser til bortekampene. Dette på 
siste halvdel av 70-tallet og første 
halvdel av 80-tallet. Utrolig stas å 
tenke på, forteller en ivrig Jensen. 

Den tidligere treneren legger 
også til at flere av spillerne fikk seg 
mannlige kjærester og samboere, 
noe som var meget bra for tilflyttin-
gen til bygda. Det som var mindre 
moro var all motstanden han og 
laget møtte, ved at ”bedrevitere” 
sa at kvinner og fotball ikke hørte 

sammen. Men Paulsbo-damene 
beviste det stikk motsatte!

FORTSATT AKTIV OG ENGASJERT
– I dag er jeg aktiv i velforenin-
gen på Kornsjø som revisor, og er 
kasserer i Grensekiosken. Få gjerne 
med at jeg brenner veldig for at 
Prestebakke skole skal bevares. 
Den betyr mye for bygda, og på-
virker også om folk vil bosette seg 
her oppe. Det er helt uhørt for meg 
at elever fra Bokerød skal måtte ta 
bussen helt ned til byen nesten, og 
tilbake. Det blir jo flere timer på en 
buss hver dag for små barn, sier en 
engasjert Jan Jensen.

Han følger med på Idd Sports-
klubb i lokalavisa og synes det 
jobbes godt i klubben. Jans største 
forbilde gjennom livet? Søsken-
barnet Knut Brynildsen. Som var 
medmenneske med stor M, og 
toppscorer. 

TEKST: MAX MARIUS BRYNILDSEN
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Egen Truck Lounge inkl. 
dusjer og toalettfasiliteter.

Svinesundsparken 9, 1788 Halden, Tlf: 69 19 33 33, 
, Åpningstider: 06.00-23.00 (08.00-23.00)

Vi har 10 ladestasjoner for el-bil!

E-post: halden-E6@essostasjon.no

ÆRESMEDLEM OG STADIG ILDSJEL
Tore Bråthen er et velkjent navn for mange i Idd 

Sportsklubb og tidligere Paulsbo. Han er blant annet 
mannen som står bak logoen til Idd SK, og i 1982-83 var 

han med å lage lysløypa på Prestebakke.

Tore Bråthen bygget hus på Preste-
bakke i 1982. Der har han slått 
seg til ro, for han bor der stadig. 
Lykkelig med sin kone Anne Lise. 
Sønnen Marius var et godt fotball-
talent, men ble hindret ytterligere 
framgang av skader, mens datteren 
Mona er en ivrig musiker. Vi lot 
Tore snakke litt løst og fast om sin 
tid i klubbene.

– Jeg var først i Halden Fotball-
klubb. Der spilte jeg med mange 
svært gode spillere. Kan nevne 
Stein Andreassen, Svend Egil 
Torp, Arne Albinson, Ray Martin-
sen og broren, Vangen-brødrene 
(særlig Tom), Steinar Jacobsen, 
samt brannmann Ingar Larsen og 
broren. Det var en fin tid. Så ble det 
Paulsbo. Der fikk jeg spørsmål om 
å bli fotballeder i to år. Jeg ble også 
formann, og det satt jeg som fram 
til sammenslåingen med Aspedam-
men i 2002. 

Det var en glede å samarbeide 
med blant andre Kay Hafsrød, 
mimrer han. 

– Men jeg var bryter før jeg kom 
inn i ungdomsfotballen som spiller, 
og tok med meg veldig god kondi-
sjon, for vi som brøt den gangen vi 
trente steinhardt. Og han forteller 
gladelig videre: 

– Da vi ble til Idd Sportsklubb i 
2002 hadde vi fokus på rekrutte-
ring. Det måtte vi jobbe hardt med 
de første par årene. Vi var en fast 
gruppe som sto på. Vi ville gjerne 
få etablert et skikkelig A-lag også. 
Jeg ble en del av styret, dugnadsko-
miteen og treningsgruppa. I tillegg 
var jeg oppmann i startfasen. Jeg 
jobbet i mitt yrkesaktive liv for 

bedriften Norlux på Iddesletta, som 
var den største reklamefabrikken 
i sin tid. Det har blitt noen tusen 
skilt for Paulsbo og Idd. Blant annet 
har jeg laget logoen til Idd Sports-
klubb. Jeg sitter igjen med mange 
artige minner fra fotballen, og 
samholdet har vært veldig sterkt. 
Jeg vil også trekke fram et godt 
minne til. Da vi sprøytet og isla den 
gamle grusbanen på Prestebakke, 
så hadde vi også flomlys. Da kom 
det enormt med unger. Det gledet 
mange!

SER FREM TIL ØRSJØDILTEN
Bråthen er veldig glad i Monolitt-
løpet, Stenhoggerrittet og Ørsjødil-
ten. Spesielt sistnevnte, og håper 
pandemien har “gitt seg” før årets 
løp skal arrangeres. 

– Jeg har løpt 21-kilometeren, 
ellers 8-kilometeren noen ganger, 
men først og fremst har jeg vært 
med som frivillig. Jeg har hatt 
ansvaret for klokkene og registre-
ringen. Det har blitt mer og mer 
profesjonelt, noe vi kan rette en 
stor takk for til Peter Forsth-Svens-
son og Benny Strøm. Nå hadde Ør-
sjødilten et gledelig 40-årsjubileum 
i 2019. Jeg har vært med der siden 
1984, utdyper han.

EN STAYER
65-åringen fra Prestebakke ble 
æresmedlem i Paulsbo IL i år 2000. 
“Det 5. æresmedlemmet” står det å 
lese på beviset hans. Et bevis som 
ble overført til Idd SK etter sam-
menslåingen. Slik blir han beskre-
vet av styremedlem Benny Strøm: 

– Tore Bråthen er en virkelig 

stayer i klubben. Han har lagt ned 
masse arbeid over en veldig lang 
periode. Han er fortsatt engasjert, 
og i skrivende stund så er engasje-
mentet: “Prosjekt - ny belysning 
Prestebakke lysløype”. Jeg er også 
veldig fornøyd med å ha Tore med 
i vår arrangementsgruppe. Han 
stiller alltid opp!

– Ser framtida til Idd Sportsklubb 
lys ut, Bråthen? 

– Ja, det synes jeg så absolutt. 
Rekruttering er alfa omega. Der vil 
vi få god drahjelp fra Kongeveien 
skole på Risum. Det yrer av liv 
nede på Risum kunstgress, og det 
er vel naturlig at fotballen etable-

rer seg der. Tilflyttingen til bygda 
er jo ikke stor. Selv om det er litt 
kjedelig å ha to andre baner liggen-
de, som bare venter på å bli brukt. 
Nyborg-matta kommer kanskje 
til å bli brukt igjen om det på sikt 
blir for lite med bare kunstgresset 
på Risum. Jeg er også positiv til at 
klubben har fått inn en kompetent 
fyr som Thomas Nordenhaug som 
styreleder, sier Tore Bråthen ivrig. 
Han legger også til at det er viktig 
at klubben beholder arbeidsjernet 
Geir-Atle Strøm.

TEKST: MAX MARIUS BRYNILDSEN
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  SAMHOLD – TRYGGHET - STOLTHET 
 

  

 
 

BARNEFOTBALL 
 

VIL DU SPILLE FOTBALL HOS OSS? VI HAR 
TILBUD I ALLE ALDERSKLASSER! 

 
TA KONTAKT 😊😊 

 
 
2015 Jan Magnus Rekdahl   915 97 101 

  janmrekdahl@hotmail.com 
 

2014 Mari Brække Fjeldseth   975 70 671 
  maribraekke@hotmail.com 
 
2013 Jens Kristian Borge    934 69 303 
  jens.kristian.borge@halden.kommune.no 
 
2012 Nils Håkon Furuvarp Grøndal 452 96 658 
  nilshaakongroendal@gmail.com 
 
2011 Øyvind Henriksveen   975 24 373 
  ranheim_2@hotmail.com 
 
2010 Jan Thomas Strøm    988 56 534 
  jan.thomas@banedrift.no 
 
2009 Thomas Nordenhaug   986 40 024 
  thomas.nordenhaug@afgruppen.no 
 
 
Barne- og ungdomsleder 
May-Liss Kristiansen 
936 55 247 
info@iddsk.no 
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OLAVSLEDEN ER RYDDET 
OG GAPAHUK HAR KOMMET TIL
Årets store prosjekt for løypekomiteen i 2020 var rydding av Olavsleden 

og bygging av tilhørende gapahuk på «Lørdagsåsen».

Denne hadde forfalt mye siden 
byggingen i 1982. Tomta måtte 
ryddes og gjerdene ble revet. Ny 
asfalt, oppmerking, tennisnett, 
gjerder og basketballkurv. Samt at 
det ble installert flombelysning, 
og tiltenkt sprøyting av banen 
vinterstid til skøytebane. Det ble 
også pusset opp en garderobe i 
kjelleren på klubbhuset tilhøren-
de dette. Prosjektet var klart til 

sommeren og tennisbanen åpnet. 
Besøkt så godt som hver dag hele 
sommeren og sensommeren. 
Veldig moro! 

Nå i vinter har vi vært heldige 
med en lengre kuldeperiode, så da 
ble det sprøyting av skøytebane. 
Mange fornøyde barn tross Koro-
na-regler. En stor takk rettes til Spa-
rebank 1-Stiftelsen Halden, Berg 
sparebank og Halden kommune.

TENNISBANEN BLE 
KLARGJORT

TRIBUNE PÅ RISUM

Årets store prosjekt for Husstyret i 2020 var å sette i 
stand tennisbanen på Aspedammen. 

Tribune på Risum kom opp høsten 2020. Vi 
ønsker å rette en takk til de som har bidratt med 

dugnadsarbeid, og en spesiell takk til Fredrik 
Wolff Nilsen som la ned mange timer. Det neste 

på planen nå er et lite klubbhus.

Et flott utkikkspunkt 205 meter over havet på 
innsiden av lysløypa på Aspedammen. Det ble 
et krevende prosjekt da valget falt på en hel-
laftet gapahuk som skulle opp på den høyeste 
toppen i området. Her ser man veldig mange 
mil i flere retninger. Vi planlegger og drømmer 
om et utkikkstårn også. Man vil da kunne se 

langt vest for Oslofjorden, samt langt nedover 
svenskekysten. Vi kan allerede nå se at folket har 
begynt å bruke gapahuken, noe som er gledelig. 

Olavsleden er et samarbeidsprosjekt med 
Historielaget og TFL. Idd Sportsklubb har an-
svar for trasé fra Brækka på Bakke og til Nyborg 
på Aspedammen. Denne stien har ikke vært 

ryddet siden 80-tallet, så det gikk med mange 
timer her også. Merking og skilting blir gjort nå i 
2021. I 2021 blir det også et stort prosjekt i lysløy-
pa på Prestebakke. Der skal alle lysarmaturene 
byttes fra halogen til LED, og flere stolper skal 
byttes. Vil benytte anledningen til å rette en stor 
takk til alle grunneiere og hele dugnadsgjengen.

TEKST OG FOTO: BENNY STRØM
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STØTT IDD 
SK MED 

GRASROT- 
ANDELEN
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 Sports-
klubb 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 grasrotande-
len.no og velge Idd Sportsklubb 
som mottager der, eller du kan 
sende en SMS med innholdet  
«GRASROTANDELEN 
883927842»  
til nummer 2020.

JENSEN & SCHEELE BIL AS
DIN LOKALE BILFORHANDLER I HALDEN OG AREMARK

30 ÅR MED BIL I HALDEN
1991 - 2021

LEI ET KLUBBHUS FOR EN HELG

På Nyborg, i lokalene til Idd Sports-
klubb på Aspedammen kan du 
arrangere bryllup, konfirmasjon, 
dåp og ellers andre typer jubileer 
og fester.

GOD STANDARD OG GOD PLASS
Vi har et flott lokale på Nyborg As-
pedammen som passer perfekt for 
alle anledninger! Et flott kjøkken 
med kjøleplass, fine muligheter for 
å lage mat, stor og liten sal, scene, 
samt garderober. Alt du trenger for 
å holde selskap til inntil 80 personer.

HYGGELIG PRISER
Vi kan tilby utleie til en meget hyg-
gelig pris: 1500,- for medlemmer 
av Idd Sportsklubb. Hvis man ikke 
er medlem er leieprisen 2300,-. 
Ønsker du å leie en formiddag er 
prisen 500,-.

Kontakt nøkkel- og utleieansvar-
lig Jørgen Larsen på tlf. 958 17 666  
for mer informasjon og nærmere 
avtale.

Klubbens flotte og romslige lokaler på Nyborg er tilgjengelig for leie 
til alle slags anledninger!



Rehabilitering på Bakke
Unicare Bakke tilbyr tverrfaglig spesialisert rehabilitering 
forankret i kunnskapsbasert praksis. Vi tar imot personer med 
behov for aktiv rehabilitering etter sykehusinnleggelse, skade og 
sykdom. Vi fokuserer på mestring og motivasjon slik at du kan oppnå 
bedre funksjonsnivå, forebygge tilbakefall og redusere plager.

Søknad via sykehus eller fastlege. Vi tilbyr også egenbetalt 
rehabilitering. Følg oss gjerne på Facebook og les mer om oss på 
Unicare.no. Kontakt oss på telefon: 69172600

Med mot til å mestre

19 nye  
leiligheter  

til salgs  
i Batterifabrikken

Priser fra  
2.200.000,-

www.batterifabrikken.no
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Falken var klubbens første navn 
og ble stiftet 20. februar 1950. 
Ti gutter i på 14 og 15 år startet 
det hele. Disse var: Aage Jensen, 
Haakon Bråthen, Asbjørn Olsen, 
Erling Klevmo, Åge Thowsen, Arne 
Gundersen, Bjørn Brynildsen, Jack 
Brynildsen, Bjørn Pettersen og for-
mann Kåre Eriksen. Det var staute 
gutter, som også drev med kule, 
diskos og spyd på 50-tallet. Det ble 
friidrett, terrengløp og orientering 
før det ble fotball. De første drak-
tene ble innkjøpt etter at medlem-
mene var med på en solid dugnad: 
hogst i en påskeferie. 

EN BALL OG EN GRUSBANE
Et lite område kalt Butomta ble leid 
av grunneieren Bernhard Pauls-
boe. Banen lå like ved Riksveien til 
Kornsjø. Tvers overfor den plassen 
der det tidligere lå en landhandel. 
Banen var ikke større enn 60 x 40 
meter og lå ved siden av en stor 
sandgrop. Det var farlig ved corne-
re. Både ballen og spilleren kunne 
risikere å falle ned i den store gro-
pa. Det var bare én ordentlig ball. 

Håndsydd med 
åpning for å bytte 
"pløse". Ballen ble 
oval etter hvert og 
det var da en ut-
fordring å nikke. 
Slik var det på 
denne tiden. 

Falken ble 
etter hvert 
til Paulsbo IL 
(PIL). Banen ved 
Rødkjernkasa ble 
påbegynt i 1955, 
og etter massiv 
dugnadsinnsats 
året etter, ble 
den klar i 1957. 
Den ble karak-
terisert som 
en flott grusba-
ne. Banen førte til større 
interesse og en betydelig økning 
i medlemsmassen. Resultatene 
begynte å komme, og det førte til at 
det kom til spillere både nede fra 
Iddefjorden og fra Enningdalen. 

Fra guttelaget som de ti nevnte 
herrer stiftet i 1950 skjedde det 

mye utover dette tiåret. Jentene 
begynte også å spille fotball og PIL 
fikk sitt eget håndballag. Et skik-
kelig idrettslag hadde tatt form. I 
1962 sto gressbanen på Prestebak-
ke klar. Et godt samarbeidsprosjekt 
med Idd kommune.

Idd Sportsklubb takker æres-

medlem Jan Jensen for alt han har 
delt med oss i denne sammenheng.

TEKST: MAX MARIUS BRYNILDSEN

ET HISTORISK TILBAKEBLIKK

 Tel 69 21 32 00
Du finner oss på Facebook, Twitter og Instagram TLF. 69 21 32 00

Over 100 år i tjeneste
Vi har kjørt haldenserne og gjester i over 100 år...

Last ned vår Taxi-app
i App Store eller Google Play

Du kan også bestille taxi 
 direkte på vår Facebook-side

HALDEN TAXI 
Tel 69 21 32 00/Epost: taxi@haldentaxi.no  
– Vi har åpent 24 timer i døgnet, 365 dager i året

Halden Taxi AS tilbyr bekvemme, trygge og tidseffektive taxireiser med omtanke, i profilerte personbiler, 
minibusser og turbusser til haldenserne og deres gjester. Last ned Mivai-appen.  
Den fungerer i Halden og i de fleste byer i Norge!

Takket være Jan Jensen (omtalt på side 20 i denne avisa) har vi kunnet ta en nærmere 
titt på det første tiåret til Paulsbo IL. Fra 1950 til 1960.



Telefon: 40005714 / 45831823 · post@rikelektro.com

www.rikelektro.com

SERVICE | PROSJEKT | RESTAURERING
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McDonald’s Halden
Svinesundparken 8
1788 Halden

McDonald’s Halden i 
Svinesundparken

VELKOMMEN!


