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SAMHOLD – TRYGGHET – STOLTHET

Idd Sportsklubb ønsker alle fremtidige medlemmer og 
utøvere hjertelig velkommen!

KVALITETSKLUBB RESERTIFISERT VÅREN 2022!

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 2022.

Stenhoggerrittet arrangeres 11. 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 2022

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!

VELKOMMEN 
TIL ÅRETS AVIS

Kjære trofaste lesere. Kjære 
nye lesere. Kjære sponsorer, 
annonsører, medlemmer og 
øvrige lesere. Velkommen til  

Idde-avisa 2022!

Tilbakemeldingene etter fjorårets utgave har 
vært utelukkende positive, og vi har strebet 
i år etter å lage en minst like god avis. Det 
håper vi at vi har fått til. Også i år kan vi pre-
sentere mye variert og spennende lesestoff. 
Vi har blant annet vært hjemme hos klub-
blegenden Erling Fosser. Visste dere at han 
alene reddet langrennsløper Ole Ellefsæt-
her fra å drukne, noen år før sistnevnte ble 
OL-konge i Grenoble? Det kan dere lese om 
her. Æresmedlem Terje Johansen forteller 
om sitt givende liv i Aspedammen IL. Vi gir 
et historisk tilbakeblikk om Aspedammen IL, 
slik vi gjorde med Paulsbo IL i 2021-utgaven. 

Uten frivilligheten og ildsjeljobbing rundt i 
landets klubber, så ville idretten gått neden-
om og hjem. Tusen takk til alle dere som i år 
skal stille opp for Idd Sportsklubb. Om det 
være seg å lage vaffelrøre, eller være løype-
vakt under Stenhoggerrittet. Takk også til 
styret i klubben. God lesning! 

GEIR-ATLE STRØM  
& MAX MARIUS BRYNILDSEN 
REDAKTØR/SPORTSLIG LEDER  
& JOURNALIST FOR IDDE-AVISA

LEDEREN HAR ORDET
Da er året 2022 godt i gang for Idd Sportsklubb, både på 

Nyborg og på Risum, samt ute i skog og mark med merking og 
rydding av traseer, klargjøring av kommende arrangementer 

og aktiviteter! 

Det er med stor glede vi tar fatt på det 
nye året, uten restriksjoner i forhold 
til Korona. Året vi har lagt bak oss 
ble heller ikke som vi hadde håpet, 
med strenge tiltak og begrensninger i 
aktivitetene våre. Nå ser vi fremover, 
og vi har bra oppmøte på treninger. Da 
kan det også nevnes at vi har plass til 
nye medlemmer i alle aldre, her er alle 
velkommen. Ta gjerne en titt på vår 
hjemmeside www.iddsk.no, der ligger 
det mye informasjon om våre tilbud. 

Året 2022 vil også by på utvidelse 
ved Risum kunstgressanlegg, med nytt 
bygg som skal innebære ny kiosk og 
varmestue. Oppstart på det arbeidet er 
tiltenkt nå i våres, og skal reises opp 
mellom våre to flotte tribuner. Dette 
gleder vi oss til, og vi kan takke både 
Berg Sparebank og Sparebank1 Stiftel-
sen for at dette kan bli en realitet!

Til slutt vil jeg takke alle som bidrar 
i dugnader og er engasjert for klubben, 
samt en stor takk til alle våre sponso-
rer! Og lykke til med sesongen 2022! 

God lesning!

ESPEN BERGER · LEDER, IDD SPORTSKLUBB
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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
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Kom innom oss for en hyggelig bilprat!

Bilsalg - Verksted - Delelager - Karosseriverksted - Leiebil 

Les mer om oss på halden.volkswagen.no 
Kontakt oss gjerne på 69 17 81 00

Dahles Auto Halden

EN MEGET AKTIV FAMILIE
Torbjørn Larsen er mann og far i en meget aktiv familie. Han verdsetter høyt Idd 

Sportsklubbs arrangementer.

44-åringen forteller at han har blitt 
slått kraftig ut av form etter han 
fikk Korona, og at det har vedvart i 
nærmere en måned. Men på hytta 
på Aspedammen med kona Vigdis 
samler han nå krefter, og stålsetter 
seg for et nytt år med mye trening. 
Det har vært en hobby og lidenskap 
for ham i mange år.

– Det er svært gledelig at Mo-
nolittløpet og Monolittstafetten er 
tilbake i april. Det er noe mange 
har savnet i to år. Dessverre kan 
jeg ikke delta i år, for da er jeg med 
min sønn Jens Hallvard på Norges-
cup i terrengsykling i Stavanger. 
Det å delta på Monolittløpet er 
veldig gøy. Det er annerledes. Det 
er i hvert fall to krevende bakker 
der, men det er også utfordrende å 
løpe i nedoverbakkene, synes jeg. 
Ekstra moro er det med målgang i 
sentrum på Halden torg, sier Tor-
bjørn Larsen.

AKTIV FAMILIE
Han kommer fra en svært idretts-
aktiv familie. Han har trent mye 
og variert i sin tid. Det prøver han 
fortsatt på. Selv om det ikke blir 

mer enn tre økter i uka nå. Kona 
Vigdis er i kjempeform og trener 
mye. Hun har også deltatt en del 
ganger på Idd SKs arrangementer. 
Sønnen Jens Hallvard er aktiv sy-
klist i Halden Cykleklub og vant sin 
klasse i Norgescupen i terrengsyk-
ling på Nyborg i fjor. Datteren Sel-
ma Larsen vant selveste Iddebau-
taen da hun kun var 16 år gammel. 
Vigdis har også stukket av med 
Iddebautaen. Torbjørn mimrer:

– Jeg husker godt da Selma 
(bildet) skulle konfirmere seg. Den 
dagen ville også flere av hennes 
venner og gjester løpe Monolitt-
løpet. Skulle vi få til det måtte Idd 
flytte starten en time, noe de gjor-
de. Det synes jeg sier mye om hvor 
flott klubben er.
Stenhoggerrittet er et sykkelritt 
hvor Torbjørn har deltatt mange 
ganger.

– Det er alltid moro å være med 
også der. Man blir skikkelig utfor-
dret. Jeg har dessverre ikke en time 
på sykkel bak meg i år, så målet i 
juni blir å fullføre med stil. Det er 
et ritt hvor jeg også har fått kram-
per et par ganger, humrer han.

Vi kommer så inn på ærverdige Ør-
sjødilten. Der har Herr Larsen del-
tatt mange ganger på den lengste 
distansen 21 kilometer, som tilsva-
rer halvmaraton. Han løp også den 
gangen løypa gikk fra Aspedam-
men til Prestebakke. Den gangen 
ble løpet arrangert i oktober og det 
var fryktelig vær. Det snødde! De 
siste årene har arrangementet gått 
av stabelen i september. Det passer 
bedre. Hans beste tid på den gjeve 
distansen i et skogsløp er 1 time og 
51 minutter. 

IDDEBAUTAEN OG IDDEGRANITTEN
Det er to gjeve premier man kan 
oppnå ved å delta på årets arrange-

menter Monolittløpet, Stenhogger-
rittet og Ørsjødilten. Fullfører man 
alle disse tre vinner man Iddegra-
nitten. Dette klarte Torbjørn Larsen 
hvert år fra 2015-2019. Iddebau-
taen går til han og/eller hun som 
fullfører de tre arrangementene 
innenfor gitte tidskrav. Torbjørn 
Larsens kone Vigdis har klart dette. 
Det samme har deres datter Selma 
gjort i 2019. I 2017 var det Svein 
Rekdahl. Men den som har den 
imponerende sammenlagte tidsre-
korden er Øystein Austerheim fra 
2016. Tiden hans ble sterke 4 timer 
og 55 sekunder.

TEKST: MAX MARIUS BRYNILDSEN

BENNY STRØM:  
– ET SPENNENDE ÅR I VENTE

I år skal ingen pandemi få hindre gjennomføring av Monolittløpet og 
Monolittstafetten. Dette arrangementet går av stabelen lørdag 23. april. Så er det 

igjen duket for Stenhoggerrittet lørdag 11. juni, før sesongen avsluttes med ærverdige 
Ørsjødilten søndag 25. september.

Vi har besøkt arrangementsansvar-
lig og styremedlem Benny André 
Strøm hjemme hos ham på Fager-
holt. Det er en mann som ser fram 
imot årets løps- og sykkelfester.

– Jeg kjenner jeg gleder meg 
ekstra til denne sesongen. I to år 
på rad har vi måttet avlyse Mo-
nolittløpet. Jeg håper mosjonsglade 
haldensere kjenner sin besøkelses-
tid lørdag 23. april. Jeg håper også 
folk melder seg på Monolittstafet-
ten. Det håper vi er en stafett som 
har kommet for å bli. Tidligere har 
bedrifter, idrettsklubber og ulike 
politiske partier utfordret hver-
andre og blitt med. Med bare gode 
tilbakemeldinger, sier Benny.

MONOLITTLØPET
Monolittløpet er 9 kilometer langt 
og ble arrangert for første gang i 
2013. I 2012 var det turmarsj. Star-
ten går som vanlig ved velodromen 
på Ystehede. Gjennom løypa møter 
deltagerne det Halden har å by på 
av fjord og fjell. I meget historiske 
omgivelser. Man opplever histo-
risk grunn langs Iddefjorden og 
stenbruddene. Benny påpeker at 
det er svært viktig for klubben og 
han at arrangementene er noe alle 
kan delta i, og at alle skal sitte igjen 
med en god opplevelse. Man kan 
også gå deler av eller hele løypa på 
9 kilometer. Et par bakker er veldig 
krevende. Der kan det være lurt å 
tilpasse tempoet sitt.

– Det er en del påmeldte til Mo-
nolittløpet allerede. Vi håper vær-
gudene er med oss denne lørdagen. 
Da kan det fort bli 100 deltagere på 
hvert av løpene som i 2019. Dette 
blir også et sosialt arrangement. 
Mål er på torget i Halden sentrum 
som tidligere, utdyper Strøm. Som 
også opplyser om at rundt 30 frivil-
lige vil være i sving denne løpsda-
gen. Klubben vil igjen leie inn en 
buss som vil frakte de ulike stafett-
deltagerne til deres ulike etapper, 
fra torget og opp til Hov.

STENHOGGERRITTET
Andre uka i juni er det igjen tid for 
Stenhoggerrittet. Hold av lørdag 11. 
juni! ”Stenhoggern” har aldri blitt 
avlyst! Grunnet pandemien har det 
vært en del færre deltagere de siste 
to årene, men i år håper Benny 
igjen det vil bli godt over 100 
ryttere på startstreken. Inkludert 

barnas ritt på Nyborg.
– Vi har lagt om traseen litt. Etter 

én kilometer tar man av inn i sko-
gen, rundt Folkevannet. Så videre 
innover Ånerødfjella. Da kommer 
rytterne ut ved Blakkemosen. Nå 
ser det også ut til at vi kutter ut det 
meste i lysløypa. Rittet blir i år tre 
kilometer kortere, altså 43 kilome-
ter. Det er et hardt, men gjennom-
førbart ritt for nesten alle, opplyser 
Benny Strøm, som er leder av 
løypekomiteen.

Stenhoggerrittet arrangeres i år 
for niende gang. Det krever en del å 
arrangere.

– Vi må søke om tillatelser fra 
kommunen, Politiet, Statens Veg-
vesen og mange grunneiere. Vi vil 
trenge 45 frivillige denne dagen, 
hvor hele 15 utdannede stasjonære 
vakter vil passe på trafikken, mens 
det vil være behov for 30 ildsjeler 
til andre oppgaver. Her vil det igjen 
være masse fint å nyte underveis 
for rytterne. Løypa går gjennom 
gamle stenhoggertraseer. Det er 
mye flott å se på når det gjelder 
fjord og fjell. Vi gleder oss, sier 
Benny med et smil. ”Stenhoggern” 

har alltid hatt deltagere fra hele 
Østlandet.

ØRSJØDILTEN
Siste søndagen i september skal 
det diltes. Søndag 25. september 
arrangeres igjen Ørsjødilten for 
store og små. Løypene er populære 
og blir de samme som tidligere. 
500 meter, 1 kilometer, 2 kilometer, 
5 kilometer, 8 kilometer og 21 ki-
lometer (halvmaraton). Så her kan 
absolutt alle delta. Uansett form er 
det noe for enhver smak.

– I jubileumsåret 2019 arran-
gerte vi dette populære skogs- og 
terrengløpet for 40. gang. I 2020 
måtte vi dessverre avlyse for første 
gang grunnet Covid-viruset som 
herjet. Da var det godt å se rundt 
140 løpere på start igjen i fjor. 
Mange barn storkoste seg. Kiosken 
gikk faktisk helt tom. Ellers var det 
en god økning med deltagelse på 
5- og 8-kilometeren. Dette har blitt 
et godt kjent terrengløp, hvor folk 
også har kommet langveis fra. Start 
og mål er ved Prestebakke skole 
som alltid, opplyser Benny. Som vil 
trenge 25 frivillige denne dagen.

På 21-kilometeren i fjor ble 
det ”en rysare” i herreklassen. 
Mange kjenner til svenske Emil 
Wingstedt. Han løper for Halden 
Skiklubb og beseiret det lokale 
løpsfantomet Even B. Løvås fra Hal-
den Idrettslag med 15 sekunder. 
Dette kun en uke etter Even ble far. 
Wingstedts tid ble 1.17.20. I dam-
eklassen på samme distanse vant 
Camilla Bønøgård med den sterke 
tiden 1.28.38. Hun representerte 
Sarpsborg. Bak henne kom loka-
le Tessa Frenay fra Halden IL og 
Team Frenay. Med tiden 1.30.35.

TAKKER SAMARBEIDSPARTNERNE
På vegne av klubben vil Benny yd-
mykt få takke viktige samarbeids-
partnere:

– Tusen takk til alle våre spon-
sorer. Uten dere ville det ikke vært 
noe av Monolittløpet, Monolittsta-
fetten, Stenhoggerrittet og Ørsjødil-
ten. En stor takk til alle grunneiere, 
og til alle våre oppofrende ildsjeler 
gjennom året. Dere er uvurderlige, 
avslutter han.

TEKST: MAX MARIUS BRYNILDSEN

Arrangementsansvarlig i Idd sportsklubb, Benny Strøm. 

11.6 
stenhoggerrittet.no

23.4 
monolittlopet.no

25.9 
iddsk.no

FOTO: HALDEN ARBEIDERBLAD
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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

TRIVSEL, MESTRING,  
SOSIALISERING, UTVIKLING OG SAMHOLD

– Det er fem viktige holdepunkter vi fokuserer på hver uke med barneidrettsskolen, 
forteller leder Kaja Sæbø.

Kaja legger raskt til at Idd Sports-
klubbs barneidrettsskole i Risum-
hallen skal være et sted som alle 
skal oppleve som trygt og godt. 
Hun får bred støtte i det fra tre-
nerne Roy-Andrè Slåttland og Emil 
Lintho. To ekte Idde-gutter på sin 
hals. Roy Andrè er Kajas samboer. 
De har to barn sammen. Sønnen 
Emil er èn av hele 25 barn som 
stortrives i Risumhallen hver man-
dag fra 17.00-18.00. Trener Linthos 
døtre er to andre som er med.

Lintho forteller gladelig til Id-
de-avisa at han hver uke får høre 
mange av barna si at de ikke vil 
hjem. At de gleder seg til neste 
gang, kommer tilbake uka etter, 
samt at foreldrene er ivrige og for-
nøyde. Han utdyper at det ukentlig 
er 20-25 barn med. I aldersgruppen 
3-6 år. Like mange jenter som gutter. 
Med et flertall av 4-5-åringer.

KLUBBEN I SITT HJERTE
Selv om Stavanger-kvinnen Kaja 

Sæbø jobber på Tistedal skole, 
gjorde samboer Roy Andrè det klin-
kende klart for henne da de flyttet 
sammen til Halden, at hun skulle 
være blå!

– Det har jeg aldri angret på. Jeg 
har fått et kjempegodt inntrykk av 
klubben. Et veldig godt miljø. Jeg 
fikk rett og slett Idd SK inn i hjertet 
fra jeg kom til Halden. Jeg må si jeg 
trives i rollen som leder for bar-
neidrettsskolen, forteller hun.

– Hva er viktig for deg med tanke 
på barna dere trener?

– At det skal være en arena for 
mestring, sosialisering, utvikling 
og samhold. Selvsagt også trivsel 
og trygghet. Det jeg synes er ekstra 
fint er at barna kommer sammen 
til noe sosialt og meningsfullt også 
utenfor barnehagene, og også på 
tvers av barnehagene. Nye venn-
skap knyttes. Det er herlig å være 
en del av, svarer Kaja Sæbø med 
et smil. Emil Lintho forteller at 
hinderløyper nå er klart mest po-

pulært. I tillegg til turning, balan-
seøvelser, klatre i tau og slenge seg 
i en tjukkas. Èn av foreldrene heter 
Sølve Falch Pedersen. Både barna 
og trenerne elsker når han viser de 
øvelser i turn. Trenerne forteller 
at barna har det kjempeartig og 
lærer mye under de turnøvelsene. 

– Alle er velkommen til oss. Her 
har vi det moro sammen og disse 
3-6-åringene opplever stadig mest-
ring. Vi håper også å få til sosiale 
aktiviteter etter hvert, avslutter 
trener Roy Andrè Slåttland.

TEKST: MAX MARIUS BRYNILDSEN

I MAI STARTER 2017-KULLET OPP
Rekrutteringen til klubben fortsetter. Snart skal 2017-kullet  
være i gang ute på Risum kunstgress.

Jens Kristian Borge er Idd SKs bar-
ne- og ungdomsleder. I tillegg til å 
være hovedtrener for 2013-laget.

– Vi gleder oss til oppstarten og 
håper på like godt oppmøte som de 
seneste kullene vi startet opp, sier 
Kristian.

Han og klubbens sportslige leder 
Geir-Atle Strøm sier begge at ny 
rekruttering til en klubb som Idd 
Sportsklubb er alfa og omega.

– Alle i dette kullet, jenter og gut-
ter, er hjertelig velkommen til å tre-
ne hos oss. Barna vil bli tatt varmt 
imot, og vi skal sørge for at de har 
det moro og trives på trening, og 
at de lærer mye på våre treninger, 
utdyper Geir-Atle.

FØRSTE TRENING I MAI
2017-lagets første trening gjen-
nomføres på Risum kunstgress-
bane onsdag 4. mai i tidsrommet 
17.30-18.30. Her vil oppmøtte 
foreldre og foresatte få litt informa-
sjon, men viktigst av alt er at barna 
kommer sammen og kan begynne 
å skape et grunnlag for lek, samar-
beid og sosialisering.

Alle treninger frem til sommerfe-
rien er gratis, og alle som vil prøve 
fotball for første gang er unntatt 
treningsavgift. Kun medlemsskap 
i sportsklubben betales det første 
året.

VIL BYGGE TEAM
Et stort team rundt laget er svært 
viktig. Det ser vi i de andre unge 
lagene til klubben vår. Det skal vi få 
til også for disse nye spillerne, men 
vi vil gjerne ha foreldrene tett med 
på laget, enten man har en trener-
spire i magen eller ønsker å bidra 
på andre måter rundt team 2017.

TEKST: MAX MARIUS BRYNILDSEN 

UTLEIE • NYBYGG • UTVIKLING
www.ostbyeiendom.no • tlf. 918 61 440 
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Jenter og gutter født i 2017 ønskes velkommen på fotballtrening! 

 Vi samles til første trening på Risum kunstgressbane  
Onsdag 04. mai, 17.30 – 18.30  

  Under treningen gir vi litt informasjon til foreldre/foresatte. 

 Vi ønsker å være allsidige på trening, men det meste vil foregå med ball. 

 Vårt hovedfokus dette første året er lek, samarbeid og sosialisering. 

 Vi ønsker å skape et godt miljø, der barna utvikler både motorikk og 

sosiale ferdigheter.  Alle får prøve fotball uten å betale treningsavgift – kun medlemskap som 

betales det første året. Treninger før skoleferien er helt gratis. 

 
 
Det handler om å komme i gang med fotball, og vi kaller dette «Lek med, og 

mot fotball».   
 
Er du forelder/foresatt og har en trenerspire i magen? Eller på en annen måte 

ønsker å bidra rundt Team 2017? Ta kontakt.  
 
 

Vi ønsker å se akkurat deg denne dagen ����  
 For påmelding, eller eventuelle spørsmål: 934 68 303 / info@iddsk.no  

 

Jens Kristian Borge

BAK FR. V. Tuva Nielsen, Linnea Bukholm, Lucas Larsson, Scott Asonganyi, Oliver Henriksen, Roy An-
dre Slåttland. MIDTEN FR. V. Carl Trevor Asonganyi, Herman Skogheim Løken, Magnus Labori, Emil 
Slåttland. FORAN FR. V. Max Eriksen, Marius Midtsian, Agnes Pedersen, Hennie Løken Skogheim, 

Kristine Høystad Bratteli
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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

CHRIS FRA SOGN TRENER 2015-LAGET
Chris Ertesvåg Helland fra Sogn og Fjordane har tatt over som hovedtrener for 

2015-laget til Idd Sportsklubb, og stortrives med denne gjengen.

Sammen med Aase Ødemann har 
han sønnen Max på laget, som 
ble sju år gammel i februar. Med 
Andreas Hansesætre utgjør de tre 
en flott trio som trenere. Sistnevn-
te har sønnen Odin med på laget. 
Også i år er det mest fokus på lek 
og moro for disse spillerne, men 
trenerne vil etter hvert fokusere 
også på faglige ting og utfordringer. 
Der håper Chris å kunne dra nytte 
av sin erfaring fra tiden på Vest-
landet, hvor han i flere år trente 
datterens jentelag.

– I denne aldersgruppen er det 
viktigste for oss at barna har det 
gøy på trening. Jeg synes det er 
veldig viktig å se de med ballen 
i beina under lek. På treningene 
i det siste har det vært med 15 
spillere, også jenter, som er veldig 
gledelig. Vi trener inne i Risumhal-
len hver torsdag fra 18.00-19.00. 
Til våren skal vi trene ute, og det 
gleder vi oss til, men da trolig med 
andre treningstider. Alle er hjerte-
lig velkommen hos oss!

TEKST: MAX MARIUS BRYNILDSEN

FOTBALLRELATERT LEK OG MORO
- Barna i dette 2016-kullet er glad i lek og moro. Slik skal det også være i denne aldersgruppen, men jeg vil det 

skal være lek og moro med ball. Det sier lagets hovedtrener Hans Petter Andreassen.

De fleste kaller trebarnsfaren og 
Nexans-ansatte Hans Petter kun for 
HP. Et navn han har blitt godt vane 
med. På fritiden kommenterer han 
hjemmekampene til Comet på TV 
2 Play, er engasjert i ungdomsidret-
ten i samme klubb, og har trent 
2016-laget til Idd Sportsklubb i 
snart ett år.

– Jeg har litt for lett for å si ja 
til ting. Jeg er et ja-menneske og 
kveldene kan være hektiske rundt 
omkring for meg. Idd er en flott 
klubb. Derfor valgte jeg å ta sønnen 
min Petter tidlig inn på dette laget. 
Brått ble jeg trener og jeg stortrives 
på Risum, sier Hans Petter Andre-
assen.

Idde-avisa ber han fortelle litt 
om hva 2016-laget foretar seg på 
Risum om dagen.

– Vi trener inne i Risumhallen 
hver torsdag fra 17.00-18.00. Når 
det blir varmere i været og våren 
kommer for fullt, så skal vi trene 
ute på kunstgresset, men da blir 
det trolig andre treningstider. Alle 
som vil prøve seg er velkommen til 
oss. Jeg synes virkelig dette er en 

flott gjeng med barn. Det er som 
regel 15 spillere på treningene, 
hvorav to er jenter, forteller Hans 
Petter, og forklarer videre:

– Primært er det lek og moro 
som står i fokus. Men det går an 
å være smart. Så derfor prøver 
jeg og min gode medhjelper Ove 
Møllerop-Verpesdal som oftest å ha 

med ”den kula” i lekene. Fotballre-
latert lek og moro! Da får man en 
tidlig ballfølelse og blir glad i bal-
len. Det er viktig. Pasningsøvelser, 
skuddtrening og spilling har vi mye 
av. Men vi passer også på å holde 
liv i tradisjonsrike leker som Stiv 
Heks, Haien Kommer, Nappe Hale 
og Alle Mine Duer. Nå kan vi se 

fram til turnering på Strupe i mai. 
Det blir veldig moro. Til slutt vil 
jeg få fullrose Jens Kristian Borge, 
vår barne- og ungdomsleder som 
trekker i trådene og virkelig har 
stilt opp, avslutter HP.

TEKST: MAX MARIUS BRYNILDSEN BAK FR. V. Chris Helland, Max Helland, William Hernes Nordgaard, Amin Ali, Aase-Maria Ødemann
FORAN FR. V. Phillip Berger, Anna-Synnøve Ravneng Mittet, Albert Eriksen Spaniland, Theodor Sandnes Olsen

FR. V. Hans Petter Andreassen, Carl Trevor Asonganyi, Theo Hallsteinsen, Sander Evensen, Oliver Grønås, Magnus Bjørnstad,
Kornelius Slang-Kristiansen, Ove Møllerop-Verpesdal. FORAN FR. V. Anna Snøsen Johansen, Liam Norderhaug, Nikolai Nærby, Petter Andreassen, Edwin 

Mikkelsplass, Oscar Andersen, Elias Myrvang.
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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

ÅPNINGSTIDER
Mandag – Lørdag:  07:00 -23:00
Søndag:    Stengt

Kiwi Risum
Iddeveien 35 • 1769 Halden

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

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

Din lokale Volvo-forhandler i Halden og Aremark 
Vestgårdveien 1 - 3, 1789 Berg i Østfold 
Tlf. 69 21 35 00 
Følg oss på facebook.com/jensen.scheele.no

wwww.jensen-scheele.no

HØY TRIVSELSFAKTOR I 2014-LAGET
I år går dette laget en spennende tid i møte. Det er tid for å spille 5-er fotball. Hele 22 

gutter og to jenter utgjør nå denne spillergruppa.

– Vi i trenergruppa trekker i samme 
retning. Det er veldig deilig. Jeg må 
få fullrose Audun Øgrim, som vi 
kaller for direktør for dette laget. 
Han er helt ekstremt god på organi-
sering. Jeg styrer det som skjer ute 
på treningsfeltet, som en slags ma-
nager. Det er herlig og befriende at 
vi fortsatt har med oss Ole Anders 
Gjesteby som dyktig coach. Andre i 
trenerteamet er Roy Martin Gustav-
sen og Mohammed Farwana. Dette 
forteller en snakkesalig Anoop 
Chowdhury til Idde-avisa 2022.

 I vinter har laget trent på 1/4-
bane, og trenerne innser nå at 
tiden er inne for å trene på et større 
arealområde. De trener på Risum 
kunstgress på torsdager fra 17.30-
18.30. 

– Trivselsfaktoren er utrolig vik-
tig hos oss. Den opplever jeg som 
stor blant våre spillere, trenere og 
foreldre. Jeg vil også trekke fram 
at vi har en dyktig foreldrekontakt 
i Jon Reidar Wiig, utdyper trener 
Anoop. Og avslutter med:

– Vi har et ambisiøst mål hos oss, 

og det er at alle skal kunne være 
kapteiner. Vi skal få fram det beste 
i barna, skape gode relasjoner og 

lære de å fungere sammen i en 
større kontekst. Det er ikke alltid 
lett, men oppnåelig. TEKST: MAX MARIUS BRYNILDSEN

TRENINGSIVEREN ER PÅ TOPP
Hos jentene og guttene på 2013-laget til Idd SK er treningsiveren på topp.

Øyvind Harridsleff har vært med 
som hjelpetrener helt fra starten, 
og stortrives i rollen. Han har søn-
nen Håkon med på laget.

– Vi trener ute på Risum kunst-
gress tirsdager og noen ganger 
torsdager. Begge dager fra 17.30 til 
18.30. På onsdager har vi ofte en 
økt inne i Risumhallen fra 19.00 til 
20.00. Den økten består av en del 
lek og trening uten ball. Vi har latt 
oss inspirere av øvelser fra Mester-
nes Mester. I gjennomsnitt trener 
rundt 15 spillere hver gang. Noen 
ganger kan det være opp mot 20 
spillere på plass. På det meste har 
vi hatt med fem jenter i troppen. 
Det er gledelig. Det har virkelig blitt 
en sammensveiset gjeng, forteller 
Øyvind.

Han retter en stor takk til Jens 
Kristian Borge som er lagets ho-
vedtrener, og legger til rette for det 
meste for 2013-laget. I tillegg til 
å være klubbens barne- og ung-
domsleder. Kristian har sønnen 
Olaf med på laget.

– Som svar på ditt spørsmål om 
hva som er det viktigste for oss 

trenere nå, så vil jeg svare å se ekte 
spilleglede, og at barna er en del 
av et lag og fellesskap. Det er en 
herlig gjeng og mange av barna går 
også på Kongeveien skole sammen, 
svarer han.

– Dette året blir jo spillerne på 
2013-laget ni år gamle. Dere trener 
kanskje litt annerledes nå enn tidli-
gere?

– Vi må ikke glemme at de fort-
satt er unge, men vi ser også en 
gledelig utvikling. I fjor spilte vi jo 
5-er fotball. Det skal vi også gjøre i 
år. Fokus er et nøkkelord. Vi terper 
på å øve inn og ha rett fokus på tre-
ningene, så det kan bli overført til 
kampene vi spiller. Vi har også det 
siste året fokusert mye på forma-
sjoner og en del teknisk, som føring 
av ball og pasninger. Og mest av alt 
spilling, selvfølgelig. Vi trenere hå-
per framover å se spillerne få mer 
flyt i spillet, og få laget til å fungere 
godt sammen rett og slett, forklarer 
Harridsleff.

Laget har en god foreldregruppe 
som stiller opp, og et godt team 
på trenersiden. Med nevnte Jens 

Kristian Borge som engasjert ho-
vedtrener. Hjelpetrenere er Øyvind 
Harridsleff, Christian Lobsgaard, 
Victoria Golden og Arne Kristian 
Lauritzen. Siv Lillelien er foreldre-
kontakt. Før jul unnet trenerteamet 
seg en sosial sammenkomst hjem-
me hos hovedtreneren. Med laget 
blir det nok en del grilling i 2022, 
når været tillater det.

Verdt å ta med er også at det 
unge fremadstormende laget dro 
til Rakkestad for å spille tre-
ningskamp allerede i starten av 
mars i år, etter en lengre tid med 
”off-season” og kamptørke. Det sto 
ikke på innsatsen!

TEKST: MAX MARIUS BRYNILDSEN

BAK FR. V. Ole Anders Gjesteby, Oscar Gjesteby, Andreas Christoffer Børresen, Johannes Øgrim, Niklas Jensen-Raa, Isak August Berger,
Martin Skaarer Hansen, Audun Øgrim. MIDTEN FR. V. Roy Gustavsen, Lucas Falch, Peter Adrian Gustavsen, Matheo Sannerød, Adrian Grandahl, Filip Spy-
devold Frydenlund, Theo Jørgensen, Elsa Berg Marhaug, Anoop Chowdhury. FORAN FR. V. Sondre Wiig, Leah Justine Dahl Olsen, Ulrik Koren Idebøen, 

Ludvig Lund Lilleborgen, Lars Olav Brække-Fjeldseth, Kinan Mohammed Farwana, Oliver C Mikkelsplass, Leander Nicholai Bø Halvorsen

BAK FR. V. Christian Lobsgaard, Øyvind Harridsleff, Victoria Golden, Arne Lauritzen, Jens Kristian 
Borge. MIDTEN FR. V. Alette Svendsen, Nils Lobsgaard, Olaf Lian Borge, Khadar Jamal Mohamed, 

Melvin Lillelien Stefansson, Florent Tran. FORAN FR. V. Håkon Harridsleff, Aron Golden, Erik 
Myhre-Nielsen, Kim Einar Lydersen, Evelyn De-Flon Asonganyi, Julia Golden, Tord Stordal Vestnes.
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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

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

Sjekk også ut nettbutikken vår på veng.no

SPENT FØR ET ÅR MED 7-ER FOTBALL
– Det er alltid spennende når et lag går fra 5-er fotball til 7-er fotball. Det vil kreve 

mye mer løping fra spillerne.

Ordene kommer fra 2012-lagets 
hovedtrener Magnus Gunneng. 
Som både gleder seg og er spent 
før den nye sesongen. Den ellers så 
musikkfrelste haldenseren har selv 
sønnen Marwin med på dette laget.

– På treningene er det som regel 
ti spillere i aksjon. Vi vil gjerne bli 
flere. I vinter har vi trent ute på 
Risum kunstgress på tirsdager og 
torsdager fra 17.30 til 19.00. Jeg 
kan fortelle at dette er en kjempe-
fin gjeng jeg trives med, og at vi i 
år er påmeldt i 2012-serien, sier 
Magnus.

– Disse spillerne elsker skudd-
trening. Det får de sjelden nok av, 
og heldigvis elsker de kamptrening 
også. Jeg forbereder dem på at det 
blir mye mer løping på de i år, så nå 
terper vi på det å bevege seg på rett 
sted til rett tid, forklarer hovedtre-
neren.

Flere på trening blir det for 
Magnus og spillerne. Nå er det klart 
at 2012-laget hans og 2011-laget 
til trener Knut-Harald Bakke skal 
slå seg sammen på treningsfeltet. 

2012-spillerne skal også hospitere 
opp på kamper med 2011. Dette er 
et samarbeid spillerne og trenerne 
ønsker varmt velkommen.

Uoppfordret sier Magnus Gun-
neng avslutningsvis noe svært 

hyggelig om Idd SK.
- Jeg vil trekke fram engasje-

mentet til folk i klubben. Det virker 
på meg som en veldrevet klubb 
med mange ildsjeler. Jeg har selv 
erfaring fra flere klubber. Noe som 

imponerer meg ekstra er at klub-
ben har folk som klarer å holde 
Risum-matta spilleklar hele vinter-
halvåret, og også resten av året.

TEKST: MAX MARIUS BRYNILDSEN

ET GIVENDE SAMARBEID MELLOM TO LAG
2011-laget og 2012-laget skal både trene og spille kamper sammen i år. Det er 

trenerne takknemlige for.

– Da kan vi stille lag i begge al-
dersserier også denne sesongen. 
Det er et givende samarbeid både 
jeg og trener Magnus Gunneng er 
takknemlige for, sier Knut-Harald 
Bakke, som har vært og er trener 
for 2011-laget.

Sammen skal de trene på Risum 
kunstgress tirsdager og torsdager 
fra klokka 17.30 til 19.00. 2011-la-
get teller nå sju spillere. 

FLERE ER VELKOMMEN
To nye har kommet til gjennom 
vintersesongen. Knut-Harald utdy-
per:

– Vårt mål er nå å beholde en 
relativt stor samlet spillergruppe 
for 2011/2012, som kan følge hver-
andre gjennom ungdomsårene. Det 
blir viktig når vi etter hvert skal 
spille både 9-er og 11-er-fotball. 
Vi ønsker flere spillere i denne 
årgangen hjertelig velkommen til 
oss. Heia Idd!

EKTE IDDEGUTTER
Bakke forteller ivrig om slekta:

– Jeg har sønnen Knut Olander 
Bakke på laget. Hans bestefar heter 
også Knut. Han var sentral i styre-
arbeidet den gang Aspedammen og 
Paulsbo slo seg sammen til Idd SK 
i 2002. Knut Olanders oldefar het 
også Knut. Han var en stor tilhen-
ger av lokalfotballen langs Iddefjor-
den. Slekt skal følge slekters gang, 
og som jorden, er Idd deilig!

SPILLER HVERANDRE GODE
På treningene om dagen fokuse-
res det mye på å spille hverandre 
gode og framover i banen. I større 
grad enn tidligere ser trenerne 
at spillerne selv tar ansvar i tre-
ningsøktene, og har bedre fokus på 
det som skjer på banen, i øvelsene 
og spillet.

– Det virker lagbyggende og øker 
spilleforståelsen. Men det er klart; 
de vil aller helst ha kamptrening. 
Gjerne på store mål, og forventer at 
vi trenere til enhver tid har kon-
troll på stillingen, sier Bakke. Som 
håper laget kan dra på fotballcup i 
år, etter to år med pandemi.

Han vil rette en stor takk til alle 
som bidrar rundt laget. Da særlig 
Magnus Gunneng, Glenn, Petter 
og Jan Thomas. Han er også svært 
takknemlig overfor det flotte ba-

nemannskapet klubben har, som 
alltid legger forholdene til rette.

TEKST: MAX MARIUS BRYNILDSEN.

BAK FR. V. Brage Myrvang Bakken, Knut Olander Bakke, Ahmad Ali, Marwin Bjerregaard Gunneng, Noah Duesund Arnesen
MIDTEN FR. V. Knut Harald Bakke, Johannes Bergstrøm, Julian Bjerke Falch, Varg Isak Nomel, Noah Andre Strøm, Magnus Gunneng

FORAN FR. V. Aksel Hafsrød, Aron Heide, Alvin Valseth Fuglevig, Sander Didriksen, Sondre Bø Halvorsen

BAK FR. V. Brage Myrvang Bakken, Knut Olander Bakke, Ahmad Ali, Marwin Bjerregaard Gunneng, 
Noah Duesund Arnesen. MIDTEN FR. V. Knut Harald Bakke, Johannes Bergstrøm, Julian Bjerke 

Falch, Varg Isak Nomel, Noah Andre Strøm, Magnus Gunneng. FORAN FR. V. Aksel Hafsrød, Aron 
Heide, Alvin Valseth Fuglevig, Sander Didriksen, Sondre Bø Halvorsen
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– VI SKAL KJEMPE I TOPPEN
A-lagets nye spillende hovedtrener Josef Myhren Bouchleh er positiv før sesongen, 

men velger ikke å snakke høyt om opprykk.

– Vi skal i hvert fall kjempe i top-
pen. Det har vi mer enn godt nok 
mannskap til. Men flere faktorer 
spiller inn. Vi er avhengig av å ikke 
få for mange forfall og skader gjen-
nom sesongen. Spillerne virker vel-
dig sultne på treningene om dagen. 
Her om dagen trente Jakob Madsen 
Lund med oss. Han dro i gang en 
løpeøkt etter treninga, og fikk med 
seg ganske mange på intervallene 
han kjørte. Det gledet mitt trener-
hjerte enormt å se, forteller en ivrig 
Josef til Idde-avisa.

Han er veldig takknemlig for at 
han har fått med seg Jon Ola John-
sen som hjelpetrener. Josef kunne 
knapt tenkt seg en bedre makker. 
Jon Ola var oppmann for seniorene 
i Kvik Halden FK i over ti år, blant 
annet da en pur ung Josef som 
15-åring ble tatt opp på A-laget.

– Den gang så jeg og min mate-
rialforvalter-makker Arild Hansen 
noe helt spesielt ved denne unge 
gutten. Det gjorde også trenerne 
i Kvik. Josef scoret i debuten mot 
Rakkestad som 16-åring, og eta-
blerte seg i 11-eren da han var 18 
år gammel, minnes Jon Ola med et 
smil.

FOTBALLFAGLIG DYKTIG
– Jeg har også flere herlige år bak 
meg i Aspedammen IL. Det var en 
herlig tid. Jeg synes dog selv jeg 
aldri har vært noen stor trener, så 
sjefen for det som skal skje på ba-
nen og feltet i år er uten tvil Josef. 
Han er tydelig og utrolig fotballfag-
lig dyktig. Et skup for Idd, mener 
jeg. Da jeg samarbeidet nært med 
Arild i Kvik, så kom vi aldri med 
innspill til trenerne, eller delte 
høyt med spillerne hva vi mente 
om spillestil, innsats og så videre. 
Det tok alltid Arild og jeg med hver-
andre senere på kvelden, vi, sier 

han. Og utdyper:
– Men det er klart at i Idd i år 

vil jeg bidra mer aktivt. Josef vil jo 
være ute på banen, og kanskje jeg 
vil se ting med litt andre øyne. Da 
vil jeg komme med noen innspill.

KJENT FORMASJON
Avisas utsendte ber hovedtreneren 
utdype litt om 3-5-2-formasjonen 
seniorene også skal spille i år. I 
likhet med årets juniorlag.

– 3-5-2 er en kjent formasjon for 
meg, og det er en kjent formasjon 
for spillerne. Vi driller den på feltet 
nå og i vinterens treningskamper. 
Her vil jeg skyte inn at jeg føler litt 
med Esteban som ikke fikk noen 
pre-season med spillerne i fjor 
grunnet pandemien... Det utfor-
drende målet vårt er å få overtall 
i alle ledd. Høyt press er viktig. 
Vi skal prøve å låse av motstan-
deren. Da presser vi gjerne høyt, 
og motstanderen kan bli litt utsatt 
og rådville ute på sidene. Det skal 
også være korte avstander mel-
lom leddene når vi låser av mot-
standeren, som det heter. En slik 
formasjon vil kreve mye innsats 
fra vingbackene våre, som må ha 
stor løpskraft. To gode spisser har 
vi! Jeg var selv høyreback og høyre 
vingback på A-laget til Kvik Halden 
i et tiår, så jeg håper og tror jeg 
har mye å bidra med her, forklarer 
Myhren Bouchleh. Som dessverre 
er forberedt på at han trolig mister 
den viktige stopperen Emil Ryland 
og den talentfulle midtbanespille-
ren Simen Signebøen begge til mili-
tæret i løpet av sesongen.

– Jon Ola, hvordan vil du beskri-
ve Josef som person og trener?

– Han vet hva han vil. Han er 
tydelig. Han er faglig sterk, og også 
veldig hyggelig. Som trener vet han 
veldig mye om de rundt ham. Han 

er god på å sette pris på de rundt 
seg, og han yter stor respekt i spil-
lergruppa.

– Josef, hva vil du så si om Jon Ola?
– Han er en perfekt match for 

meg. En veldig lojal mann som jeg 
kan stole fullt og helt på. Han er 
veldig flink til å se mennesker. Er 
en spiller nedfor en dag, så går han 
bort og slår av en prat. Ikke fordi 
han føler han må, men fordi han 
genuint vil det. Også er han en ra-
cer på historier, he he. Ta også med 
at han er en veldig god lytter. Det er 
en god egenskap!

GODT I GANG MED OPPTAKTEN
Opptakten til sesongen er godt 
i gang. I februar ble det en sterk 
3-1-seier hjemme mot TTIF, men 
på Berg stadion to uker senere 
var det mye som ikke stemte, og 
de blå tapte 2-1. Imellom der ble 
det et sterkt uavgjort resultat mot 
Sparta. Så ble juniorlaget til Kvik 
beseiret 4-0 på Risum. Mangeårig 
robust stopper i Kvik Halden FK, 
Jakob Madsen Lund, prøvespilte da 

på midtbanen for Idd, og noterte 
seg for en målgivende. I skrivende 
stund er Jakob i tenkeboksen.

Trenerne forteller at struktur er 
svært viktig for dem, og at spillerne 
setter pris på å ha det enkelt. På 
treningene er fortsatt spill 4 mot 4 
mest populært, men spillsekvenser 
på større bane omfavnes heldigvis 
også. De opplyser om at Adrian 
Overvik blir kaptein i år igjen.

– Adrian er et forbilde på og 
utenfor banen. Assisterende kap-
teiner blir Bjørn-Henrik Ekeli og 
Lars-Petter Ahlsen. Ellers på kee-
persiden har vi jo Emil Torp Rogne-
haug, men nå også Jakob Bjerrang 
Pedersen. Nok en Alta-væring. De 
to keeperne matches i 45 minutter 
hver i treningskampene foreløpig. 
Fjorårets keeper Markus Havnes 
Løken blir nok ikke å se i år. Han 
har for lite anledning til å trene 
med oss, sier Josef.

TEKST OG FOTO: MAX MARIUS BRYNILDSEN

Spillende hovedtrener Josef Myhren Bouchleh (t.v.) og hjelpetrener Jon Ola Johnsen

SKRYTER VELDIG AV SAMHOLDET I KLUBBEN
Vi har prøvd å komme litt under huden på A-lagsspillerne Petter Kjelvik (26) og 

Tormod Hammerstad (29) noen uker før seriestart.

Fengselsbetjent og rørlegger. 
Det er deres daglige virke. Petter 
Kjelvik i Eidsberg fengsel. Tormod 
Hammerstad trofast hos Comfort 
Jørgensen AS. Sistnevnte har også 
bidratt en del med å pusse opp 
ulike rom i kjelleren i klubbhuset 
på Nyborg de siste to årene. Tor-
mod beskriver Petter som en herlig 
humørspreder utenfor banen, og at 
han er rolig og trygg med ballen på 
banen. Men at han er meget svak 
på dugnad!

– Tormod er også en skikkelig 
humørspreder. Vi to melder mye 
om løst og fast i garderoben. Han 
kunne vært knallgod uten de ekstra 
”kosekiloene”, for han har en herlig 
pasningsfot, sier ”Kjell”, som er 
hans faste kallenavn.

Hammerstad foretrekker rollen 
som midtstopper. Han kan også 
vikariere på midtbanen, men sier 
selv rett ut at en rolle som ving-
back er helt uaktuelt. Kjelvik har 
vært indreløper de siste sesongene, 
men tror han kan bli å finne som 
forsvarsspiller mye i år, men at det 
er opp til trenerne. 

– Hvordan har de første måne-
dene med Josef som hovedtrener 
vært?

– Det har vært veldig bra med Jo-
sef så langt, sier Tormod. Og Petter 
legger raskt til:

– Han passer oss perfekt. En 

kompis, men også en vi har dyp 
respekt for. Han har til og med fått 
oss til å starte seriøs trening på 
treningssenteret Nivå, som er ny 
sponsor for Idd.

FOTBALLSMART TRENER
Begge er enige om at den nye spil-
lende hovedtreneren er fotballs-
mart. At han kommer til Risum 
med en enormt god CV og karriere 
bak seg i Kvik HFK. Som i 2019 skal 
Josef spille på midtbanen til de 
blå, og Tormod beskriver treneren 
som en skikkelig klegg på banen. 
Veltrent og vanskelig å få has på.

Petter Kjelvik kom til klubben i 
2017 og fikk oppleve opprykk fra 
5. divisjon det året. Spilte mange 
solide kamper i 4. divisjon i to år. 
På tampen av 2019-sesongen brakk 
han nesa og fikk hjernerystelse i en 
dramatisk bortekamp mot Østsiden 
som endte uavgjort 4-4, etter at Idd 
slapp inn på frispark fem minutter 
på overtid. Deretter har han bodd i 
Skien i et par år for å utdanne seg. 
Nå gleder han seg til en ny sesong.

– Samholdet er fantastisk på 
A-laget. Vi er en gjeng kompiser 
som er glade i hverandre, og som 
elsker å løpe rundt etter den ”kula”. 
Store deler av troppen henger 
sammen på fritiden også, sier Man-
chester United-supporteren.

– Samholdet er godt i hele denne 

klubben. Ingenting er som å sette 
seg i badstua en torsdag kveld på 
Nyborg og høre gamle røverhis-
torier fra Torbjørn Torp og Terje 
Johansen, legger Tormod til med et 
lurt smil.

– Hvordan kan vi få Risum kunst-
gress til å bli et fort i år, gutter?

– Vi må trene målrettet gjennom 
hele sesongen. Per nå føler jeg 
killerinstinktet er tilbake hos gutta, 
svarer ”Kjell”.

– Det vil hjelpe nå med en lang 
pre-season. I fjor var for mange 
spillere i dårlig form da sesongen 
startet opp på sensommeren, inn-
rømmer Tormod. Og utdyper:

– Vi er et lag som skal være i top-
pen i år. Men vi er kanskje fortsatt 
litt for avhengig av enkeltspillere. 
Den dagen spillere som Bjørn-Hen-
rik Ekeli og Adrian Overvik gir seg, 
håper det blir lenge til, men da må 
noen være klare til å erstatte dem.

– Vi krysser fingrene for god 
rekruttering framover. I år vil vi 
kanskje trenge noen juniorspillere 
utover sesongen. Skader og sus-
pensjoner vil oppstå, sier Kjelvik.

I likhet med Josef Myhren Bou-
chleh, Jon Ola Johnsen, Hampus 
Pettersen og Henrik Olsen Ingerø, 
skryter Tormod og Petter uoppfor-
dret av all hjelp de får av sportslig 
leder Geir-Atle Strøm. Tormod og 

Josef beskriver begge Geir-Atle 
som ”Mr. Idd”. Noe for øvrig også 
mange på Nyborg kaller hans bror 
Benny...

SOLID STØTTEAPPARAT
Vi kommer inn på litt prat om støt-
teapparatet. Tormod og Petter er 
veldig glade for at de i år vil få god 
hjelp på sidelinja av Sigurd Kirkeng 
Rørmyr (lillebror av storscorer 
Sondre). Sigurd vil ha en del admi-
nistrative oppgaver. Motivert for 
å ta over oppgaver Espen Moberg 
hadde i fjor. Altmuligmannen Fred-
rik-André Wolff Nilsen vil i år igjen 
ha ansvar for utstyr og garderober. 
Han kjører også tidvis traktoren 
ute på matta. Per Willy Signebøen 
vil ha ansvaret for rekruttlaget i 7. 
divisjon, og også bidra med diverse 
for A-laget når han har mulighet.

Avslutningsvis prøver journa-
listen seg på et tvilsomt spørsmål: 
Når kan det bli dårlig stemning på 
A-laget?

– Det er når Eskil, Adrian og 
Bjørn-Henrik overkjører oss andre 
med det forbanna Liverpool-pratet 
sitt, sier Manchester City-suppor-
ter Tormod Hammerstad og Man-
chester United-supporter Petter 
Kjelvik. Med et glimt i øyet.

TEKST OG FOTO: MAX MARIUS BRYNILDSEN

Petter Kjelvik (t.v.) og Tormod Hammerstad
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ÅRETS A-LAG
Stående fra venstre: Hjelpetrener Jon Ola Johnsen, hovedtrener Josef Myhren Bouchleh, Markus Foss Andersen, Emil Torp, Simen Signebøen, Øyvind Høvik, Lars Petter Ahlsen, Hampus Pettersen, Tormod 

Hammerstad, Jakob Bjerrang Pedersen, materialforvalter Fredrik Wolff Nilsen, oppmann Sigurd Kirkeng Rørmyr. 
Nede fra venstre: Daniel Åkerman, Eskil Overvik, Oscar Aam, Christoffer Moen Ståhl, Henrik Olsen Ingerø, Emil Ryland, Eirik Havnes Løken, Henrik Nilsen. 

Ikke tilstede: Adrian Overvik, Bjørn Henrik Ekeli, Marius Andersen, Mats Haagensen, Mats Tobias Signebøen, Petter Kjelvik, Sondre Kirkeng Rørmyr, 
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VIL ETABLERE SEG PÅ A-LAGET
– Nå føler vi tiden er mer enn moden for mye mer spill i førsteelleveren til Idd 

Sportsklubbs A-lag.

Det sier ungguttene Hampus Pet-
tersen og Henrik Olsen Ingerø i et 
eksklusivt intervju med Idde-avisa 
2022 en vinterdag på Torino Pizza 
Halden.

Hampus blir 21 år i april, mens 
Henrik blir 22 år i oktober. I 2017 
dunket Henrik inn hele 25 mål for 
Berg IL i 6. divisjon før fylte 17 år. 
Samme år rykket Idd SKs A-lag opp 
til 4. divisjon og hentet talentet til 
Risum. Målene uteble stort sett for 
Ingerø, kyssesyken kom og ødela, 
så ble det pandemi. Da forsvant 
også treningslysten. I disse dager 
jobber han med den fysiske formen 
og er klar for å slå hardt tilbake.

– Jeg trente nesten ikke under 
koronaen, og jeg ble mye tyngre, 
må jeg innrømme. Året hvor jeg 
scoret de 25 målene for Berg trente 
jeg to ganger hver dag. Jeg vet jeg 
må skjerpe meg, og i det siste føler 
jeg at jeg virkelig har tatt grep 
igjen. Treningsiveren og motiva-
sjonen er tilbake. Jeg har også fått 
meg en nydelig kjæreste, så ting ser 
lysere ut enn på lenge, forklarer han.

Sidemannen Hampus skyter inn:
– Ingerø er meget eksplosiv i 

spillestilen. Han kommer til mange 
sjanser. Jeg har selv aldri vært så 
fysisk i spillestilen, men på tre-
ninga i går måtte jeg rive ham ned 
for å stoppe han, sier han og begge 
ler. De har blitt gode kamerater de 
siste årene, og beholdt nær kontakt 
under to års pandemi.

Hampus Pettersen er sønn av 
artist og trubadur Thore Pettersen, 
som blant annet har laget klubblåta 
til Idd SK, som heter: ”Vi Er Idd (Og 
Vi Er Best)”. Den herlige sangen er 
å finne på Spotify, og spilles hver 
gang spillerne entrer banen før 
kamp på Risum kunstgress. Hampus 
er en bygdegutt som få andre i byen.

Han har bodd overalt på ”Idde-
sida”. På Bakke trives han ekstra 
godt. Han har det trygt hjemme 
hos familien. Han har tre søsken. 
Forbildet til den snart 21 år gamle 
tømreren er faktisk lillebror Simon.

– Jeg synes Simon er en fantas-
tisk person rett og slett. Nå satser 
han som skuespiller i Oslo, og har 
allerede spilt i roller mot TV-per-
sonligheter som Linn Skåber og Ine 
Jansen.

TYDELIGE KRAV
Hampus skryter sjelden av seg selv, 
men har sittet i både styre og stell 
i klubben. Hvor han startet sin fot-
ballkarriere allerede som 5-åring. 
I 2018 og 2019 fikk han flere 

innhopp på midtbanen for Idd. 
Da klubben var i den tøffe Amedi-
aligaen (4. divisjon). Det siste året 
har han jobbet med å bli fysisk 
sterkere, noe han vet har vært en 
mangelvare. Nå er det en offensiv 
bygdegutt som har ambisjoner før 
sesongen.

– Jeg vet det kreves mye. Nå 
er jeg i hvert fall eldre, sterkere 
og mer erfaren. Løpskraften har 
kanskje vært min sterkeste side, 
og den er fortsatt intakt. Jeg føler 
selv jeg har evnene, også en sterk 
pasningsfot, men jeg må bli mye 
mer solid i prestasjonene og ikke 
variere sånn. Jeg gleder meg til å 
ofre meg under Josef og Jon Olas 
ledelse. Samtidig vil jeg få skryte av 
fjorårets trener Esteban Reyes. Han 
lærte jeg veldig mye av, utdyper 
indreløper Pettersen.

– Det er herlig å høre Hampus 
prate. Det motiverer også meg. Jeg 
vil virkelig inn på det laget i år! 
Vi er begge lei benketilværelsen! 
Selv ble jeg brukt som vingback 
i storseieren mot Kviks juniorlag 
nylig. Men jeg må komme i mye 
bedre form fysisk skal jeg kunne 
bekle den rollen, synes jeg. Jeg ser 
jo helst for meg spissrollen, men 
det er klart det er en hard kamp 
å kjempe mot Eskil Overvik og 
Bjørn-Henrik Ekeli der framme. 
Jeg må ta vare på sjansene når de 
byr seg, sier en ærlig Henrik Olsen 
Ingerø.

STERK KULTUR
Om den nye spillende hovedtre-
neren Josef Myhren Bouchleh sier 
Hampus at det fokuseres godt på at 
alle skal føle seg komfortable, og at 

han nyter stor respekt i spillergrup-
pa. Henrik legger til at Josef har 
den nødvendige trenerautoriteten 
som skal til, og at han vet hva som 
skal til. De synes begge at treneren 
kler begge roller. Det å være trener 
og lagspiller.

- Garderobekulturen er ekstremt 
sterk hos oss. Der bidrar Ingerø 
veldig. På banen har han spissin-
stinktet, og rappe skudd. Han er en 
god kompis på og utenfor banen. 
Innimellom unner vi oss å kose oss 
litt på byen også, humrer Hampus.

- Jeg la tidlig merke til Hampus. 
Han er treningsvillig. Alltid på 
treningene. Han er stort sett alltid 
blid, og er god til å få opp humøret 
til lagkameratene. Når han snak-
ker seriøst lytter vi nøye etter. Han 
løper enormt ute på den matta. I 
kampsituasjon er han utrolig van-
skelig å spille mot, forteller Henrik. 
Hampus sier videre: 

– Hvis vi gjør det som kreves i år 
så kommer vi til å rykke opp. Vi er 

såpass gode. Vi avsluttet fjorårsse-
songen meget lovende. 

KREVER OPPMØTE
Klok av skade fra i fjor er det dog 
kanskje lurt å ikke snakke høyt om 
opprykk i år.

– Da krever det at vi møter opp 
på treningene hele sesongen. Meg 
inkludert. Ikke bare i pre-season, 
legger Henrik ivrig til.

Mens lillebroren er Hampus sitt 
forbilde, så er farfar Tor forbildet 
til Henrik.

– Det har farfar alltid vært. Han 
har alltid stilt opp for meg, hjul-
pet meg økonomisk og vært min 
største supporter. Han hjalp meg 
også med å skaffe min første bil, 
forteller han takknemlig. I fjor ble 
Henriks far Håvard sin restaurant 
i Sponvika en suksess, og sønnen 
hjalp til mye når han kunne.

TEKST OG FOTO: MAX MARIUS BRYNILDSEN

Hampus Pettersen (t.v) og Henrik Olsen Ingerø er klare for mer spill på A-laget
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ÅPNINGSTIDER: 10-20  (9-18).  MENY: 9–20 (9–19)
Walkersgate 4, Halden.

Last ned vår APP og få 
KUNDEKLUBB-TILBUD 
og ekstra fordeler!
Send Tista til 2242.
 

Vi utvider med 12 nye butikker
• Intersport kommer! 800 kvm 
  fullsortiments sportsbutikk

• 2 timers gratis parkering

• 12 ladeplasser for elbil

NYÅPNING 

TIL VÅREN!

HAR ASPEDAMMEN OG AFRIKA I HJERTET
3. mars i år fikk Idde-avisa gleden av å treffe hedersmannen Erling Fosser. Han kunne 

gladelig fortelle oss mange sterke historier.

Erling ble født på Hallerød nord for 
Kornsjø i 1935. To år senere flyttet 
familien til Ånerød ved Ørsjøen, før 
krigen brøt ut i 1940. Tre år etter 
krigens slutt, i 1948, meldte han 
seg inn i Aspedammen Idrettslag. 
Fra den dagen ble han en skikkelig 
sportsidiot. Det er Erlings egne ord.

Fosser advarte litt før intervjuet 
om at han ikke husker så godt len-
ger, men årstallene kom på rekke 
og rad under hele samtalen. Jour-
nalisten lot seg virkelig imponere 
og fascinere i sofaen til 87-åringen.

KLEDELIG BESKJEDEN
Erling er kledelig beskjeden, men 
forteller ivrig:

– Jeg var veldig fysisk sterk når 
jeg var aktiv. Kondisjonen var også 
på topp. Formen var nok helt på 
topp i 1963 og 1964. Da tok jeg 
tredjeplass i Besseggenløpet med 
svært mange sterke deltagere. Jeg 
vant flere kretsmesterskap i skogs-
løp. Når det var mye kupert terreng 
så passet det meg perfekt. Jeg min-
nes godt vi løp et utfordrende KM i 
skogsløp i Trøsken. Da var det stas 
å vinne for Aspedammen IL, sier 
han med et smil. Og husker også 
godt da han vant et kretsmester-
skap i terrengløp tilbake i 1959.

Erling Fosser var også en svært 
aktiv skiløper. Bare sjekk følgende 
merittliste: I 1959 ble han nummer 
43 i NM på ski på Gjøvik. Løpet var 
15 km med 150 deltagere. I NM på 

ski året etter ble han nummer 69 
på samme distanse, og nummer 79 
i Holmenkollen samme år. I 1961 
ble Erling nummer 20 i NM på ski 
på Røros. Igjen deltok han også i 
Holmenkollen. I dette året tok han 
også en sterk 28. plass i Birkebei-
nerrennet. I -62 vant han 3-mila 
i KM, ble nummer 58 på 3-mila i 
NM og nummer 32 på 15 km i NM. 
I 1963 vant han KM på 15 km, tok 
bronse på 3-mila, og Aspedammen 
IL vant stafetten på 3 x 10 km i 
samme kretsmesterskap.

MERITTER I SKISPORET
Videre i 1963 ble det mange løp, for 
i dette året ble han også nummer 
38 på 15 km i NM og nummer 37 
på 3-mila der. I Kollen på slutten 
av skisesongen ble det en 76. plass. 
Erling Fosser ble også nummer 17 
på 70 kilometeren fra Oslo til Eids-
voll. Da gikk han fullstendig tom 
etter å ha gått 30 km i KM dagen 
før. Han forteller i tillegg at hans 
siste lokale skirenn var deltagelsen 
i Prestebakkefjella rundt.

Kona Vera kommer så inn i stua 
og byr på deilig te. Vera er vokst 
opp på Nyborg, og hun har sittet 
i både styre og stell for Aspedam-
men IL. Hun var også en aktiv ori-
enteringsløper for klubben. Erling 
drar så fram en bok som kom ut i 
2016. ”Erindringer fra et liv” er for-
fattet av tidligere mangeårig Hal-
den Arbeiderblad-journalist Ingvar 

S. Nordås. Det er rett og slett boka 
om Erlings spennende og mang-
foldige liv. Det er da han begynner 
å vise fram bilder fra Afrika. Men 
først spør avisas utsendte ham om 
et verdig minne fra 1959...

MINNER FRA ’59
– Ja, i 1959, ja. Da var vi tre mann 
som løp NM-stafett i orientering. 
Det var Egil Ånerød, Arne Kitterød 
og meg. Stedet var Vegårshei på 
Sørlandet. Vi lå lenge an til seier, 
men vår mest rutinerte mann, 
Arne Kitterød, var veldig uheldig å 
mistet kortet han skulle stemple på 
posten med, og da smøg konkur-
renten seg forbi. Vi endte da med å 
ta NM-sølv så vi kan være fornøy-
de med det. Det var Arnes fjerde 
NM-sølv i orientering. Sistnevnte 
var midt i 30-årene, mens Egil og 
jeg begge var 24 år gamle. Et kjært 
minne for utøvere og klubb, sier 
han stolt.

For Aspedammen IL har Erling 
vært fysisk trener for ungdoms-
grupper og også ivrig skiinstruktør 
på 60-tallet. Det var også på 60-tal-
let, nærmere bestemt i 1962, at 
Erling Fosser skulle få oppleve noe 
svært alvorlig. Han utdannet seg da 
på Skaugskolen på Evenstad, to mil 
nord for Rena.

DRAMATISK REDNING
– Jeg hørte noen som skrek ”hjelp” 
nede fra elva. Jeg tittet rundt meg, 

men var alene. Dette var en lørdag. 
Plutselig så jeg en mann nede i 
elva. Jeg sprintet som aldri før bort 
dit. Jeg fikk dratt den unge mannen 
opp. Han krabbet og dro seg opp 
på en bordplate jeg hadde funnet 
raskt i båthuset like ved. Jeg dro 
og dro i ham og ålte meg bakover. 
Han var sekunder unna å drukne, 
forteller Erling. Og utdyper:

– Dette var på våren og under 
ganske tøffe forhold på det skare 
underlaget. Mannen jeg fikk reddet 
var min skolekamerat på Skaug-
skolen; Ole Ellefsæther. Han hadde 

gått gjennom isen da han gikk til 
fots hjem, etter å ha brukket den 
ene skien litt tidligere. Selv i dag 
har vi litt kontakt, sier en lettere 

rørt Fosser.
For noen år siden møttes Ole og 

Erling igjen, og Sarpsborg Arbei-
derblad hadde de to på hele forsi-
den sin. Idde-avisa kan da i likhet 
med SA konkludere med, at hadde 
ikke haldenseren og Aspedam-
men-gutten Erling Fosser blitt helt 
og redningsmann den dagen, så 
hadde ikke nasjonalskatten Ole El-
lefsæther blitt OL-konge for Norge i 
Grenoble i 1968.

AKTIV JEGER
Skogbruker Erling Fosser har også 
vært en svært aktiv elgjeger i man-
ge tiår. I 1975 var han på elgjakt i 
Telemark med ingen ringere enn 
motstandsmannen og krigshelten 
Max Manus. I et større jaktlag.

– Men det er vel ikke noe å nevne 
i avisa, kanskje, sier han kledelig 
beskjedent. Men legger til at han 
skjøt sin siste elg i 2013. Etter hele 
62 år som jeger! Mange hofteopera-
sjoner de siste årene gjorde sitt til 
at det da sa stopp.

SKOGSARBEIDER I UGANDA
Yrkeslivet hans startet for alvor 
etter utdanningen var ferdig. 
Men ikke hvor som helst. Nemlig 
i Uganda i 1964. Det ble en sterk 
kjærlighet for landet Uganda for 
bygdegutten. Han jobbet som skog-
brukslærer på landets skogskole 

der i sju år. Deretter gikk turen til 
Tanzania. Der jobbet han som læ-
rer for International Labour Orga-
nization, også kjent som ILO. Erling 
fikk virkelig jobbet manuelt, som 
det heter. Der oppfant han to typer 
sulkyer. En herlig oppfinnelse, hvor 
den store sulkyen ble brukt til å 
hogge ned trær i tynning på en mer 
effektiv måte enn tidligere, og den 
lille fraktet tømmerstokker på en 
enklere måte, til nærmeste vei.

Han fikk også oppleve krig på 
nært hold i Afrika. Han bodde fem 
år i en liten campingvogn. Det 
tredje afrikanske landet han bodde 
og jobbet i var Etiopia. Landet hvor 
Erling sågar har vært med på en 
demonstrasjon av arbeidet skolen 
drev med, for den daværende pre-
sidenten i landet.

Under tiden i de tre nevnte lan-
dene lærte Erling seg språket swa-
hili svært godt. Mange 20 meter 
høye vakttårn ble også bygget. Han 
har alltid elsket praktisk arbeid. 
I Afrika som lærer, instruktør og 
”project manager” i skogene. Totalt 
ble det 17 år som bistandsarbei-
der. På fritiden jaktet han og skjøt 
bøffel. Han har mange utstoppede 
dyr i Englekorveien der han bor. 
Som sabelantilope, impala, stort 
vortesvin og gerenuk. Alt nøye 
dokumentert i biografien ”Erind-
ringer fra et liv” fra 2016. Den boka 

anbefales!
I 1975 kjøpte Erling hus i Hal-

den. I nevnte Englekorveien. Fem 
år senere kom datteren Karine til 
verden, som fikk sønnen Sebastian 
for halvannet år siden. I 1982 så 
sønnen til Erling, Magne, dagens 
lys. Bereiste Fosser erindrer videre:

– Jeg har også vært instruktør 
gjennom ILO på steder som Bur-
ma/Myanmar, Nepal, Sri Lanka og 
Thailand. Det har også vært mange 
oppdrag i Afrika etter jeg flyttet 
tilbake hjem til Norge fra Etiopia. 
Kurs i praksis der nede i korte peri-
oder flere ganger. Særlig et redskap 
kalt ”tomannsstokk-sag” er verdt å 
nevne. Det redskapet har jeg brukt 
mye i livet.

– SLIK ER JO LIVET
Kay Hafsrød er en mann de fleste 
av våre lesere vet hvem var. Han 
besøkte Erling i Uganda i 1996, da 
Erling hadde en jobbperiode der. 
De to hedersmennene var gode 
venner. Da Kay var på besøk var 
også Det Norske Skogselskap på tur 
dit. Erling forteller at Kay og repre-
sentantene fra skogselskapet dro ut 
på en minnerik båttur på Nilen. Da 
koste Kay seg veldig.

– Alle mine tidligere venner har 
gått bort. Slik er jo livet, humrer 
Erling Fosser. Vår helt fra NM-sta-
fetten i 1959. Vår helt som reddet 

livet til Ole Ellefsæther i 1962.
Helt til slutt kommer han hel-

digvis på å nevne at han var en av 
primus motorene som satte i gang 
og laget den flotte lysløypa på As-
pedammen. De tre som satte i gang 
det omfattende arbeidet i 1976 var 
Erling, Thorbjørn Bøe og Edvard 
Edvardsen. Johann Bakke var den 
som kjørte ut all tømmeret Erling 
hogget ned i løypetraseene.

TEKST OG FOTO: MAX MARIUS BRYNILDSEN

Fosser med boka “Erindringer fra et liv”.

Faksimile fra Sarpsborg Arbeiderblad om da 
Fosser igjen møtte Ole Ellefsæther.
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NYTT TRENERTEAM KLAR TIL DYST
Fjorårets A-lagstrener Esteban Reyes har landet jobben som hovedtrener for klubbens 
juniorlag, og er takknemlig for at han får med seg Svend-Morten Torp som assistent.

Idd Sportsklubbs juniorlag har stått 
uten hovedtrener etter forrige se-
song. I vinter har det vært sportslig 
leder Geir-Atle Strøm som har step-
pet inn og ledet treningene. Han 
har fått god hjelp av Svend-Morten 
Torp. Men i den andre uka av mars 
ble det klart. Esteban Reyes takket 
ja til å bli den nye hovedtrene-
ren for juniorlaget. Han har blitt 
imponert over hva han har sett av 
unggutta i treningskampene og på 
treningene.

– Vi møtte et godt Sprint/Jeløy. 
Jeg var ikke på den kampen, for 
da var jeg ikke juniorlagets trener 
ennå, men jeg fikk gode rapporter 
fra kampen, som endte 4-4. Så 
var jeg med mot Rakkestad. Den 
kampen endte også uavgjort; 1-1. 
Jeg kan si at gutta viser et veldig 
høyt toppnivå, men bunn-nivået 
der har vi en jobb å gjøre. Den er 
jeg såvidt i gang med, sammen 
med Svend-Morten, og vi gleder 
oss til hver trening. Dette er en 
skikkelig fin gjeng, uten primadon-
naer. Jeg synes vi har et sterkt lag, 
og et jevnt mannskap. Men per nå 
mangler vi i hvert fall en keeper til, 
svarer Esteban utfyllende.

Han forteller videre at formasjo-

nen som terpes og terpes er 3-5-2. 
Den samme formasjonen A-laget 
brukte i to år under Reyes, og i 
tillegg i tre år under Roar Hagen før 
det igjen. Han legger til at det er en 
formasjon som krever enormt med 
løpsstyrke, og at det innimellom vil 
være aktuelt å variere med 3-4-3.

Svend-Morten skyter inn:
– Ja, dette krever et sterkt og ut-

holdende lag. Med vingbacker som 
virkelig orker å løpe mye! Jeg synes 
det virker svært lovende til nå. Den 
siste timen i 1-1-kampen mot Rak-
kestad var det uten tvil årsbeste. 
Litt svake avslutninger hindret oss 
fra seier i den kampen.

Per nå er det kun Ove Christian-
sen som er lagets keeper. Han er 
kun 16 år og gjør en kjempejobb, 
ifølge begge trenerne. Som savner 
en makker til Ove. Skader kan selv-
sagt oppstå, og det ville blitt mer 
matching på treningene.

FOTBALLFAGLIG DYKTIG
På spørsmål om de har tro på 
at noen av juniorene vil kunne 
vikariere på A-laget i år, så svarer 
de begge et rungende ja. Men at 
det er tøft å ta steget opp. Hverken 
Esteban eller Svend-Morten vil si 

noen navn, men de synes at i hvert 
fall tre til fem spillere bør være 
aktuelle.

De har ikke kjent hverandre len-
ge, de to trenerne, men vi ber dem 
beskrive hverandre. Esteban sier 
at Svend-Morten er veldig herlig å 
samarbeide med. At førsteinntryk-
ket nærmest har vært perfekt. Med 
alvorlig røst sier han også at det er 
ikke sikkert han hadde takket ja til 
dette prosjektet, hadde han ikke 
fått med en så god hjelpetrener 
som Torp. At kjemien de to imel-
lom betyr mye.

Sistnevnte er også raus i beskri-
velsen av Esteban.

– Jeg ser på ham som mye mer 
fotballfaglig dyktig enn det jeg er. 
Han er en energibombe ute på 
feltet. Han krever mye av de rundt 
seg, men alltid med et glimt i øyet. 
Til nå liker jeg Esteban veldig godt, 
og det er stas å jobbe med ham.

Svend-Morten Torp er sønn 
av ingen ringere enn Svend Egil 
Torp, som mange i Halden kjenner, 
og onkelbarn av Torbjørn Torp. 
Her nevner vi også, som en finfin 
liten digresjon, at barneidrettsko-
lens trener Roy-André Slåttland 
er barnebarn av Terje Johansen. 

Ringrevene og æresmedlemmene 
Torbjørn og Terje står det mye om 
på en annen side i årets utgave av 
Idde-avisa.

GOD RELASJON
Hjelpetrener Svend-Morten Torp 
og sportslig leder Geir-Atle Strøm 
har i alle år hatt en god relasjon 
både på og utenfor banen. Etter 
sammenslåingen av Aspedammen 
IL og Paulsbo IL i 2002, så var det 
unge Svend-Morten som scoret Idd 
Sportsklubbs aller første A-lags-
mål. På pasningen fra Geir-Atle. En 
herlig vinterdag i Østfoldhallene 
for 20 år siden.

Idd Sportsklubbs lovende junior-
lag trener på Risum kunstgress på 
mandager og torsdager fra klokka 
18.30 til 20.00, og på tirsdager fra 
19.00 til 20.30. Det har vært litt 
skader og sykdom å hanskes med 
i vinter, men i den per nå 18 mann 
store troppen, har det i det siste 
vært 15-16 spillere i gjennomsnitt 
på hver trening.

TEKST: MAX MARIUS BRYNILDSEN

Juniorlagets hjelpetrener Svend-Morten Torp (venstre) og hovedtrener Esteban Reyes

 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!

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
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OPEL MOKKA-{ele}
HELELEKTRISK NYHET FRA NESTE GENERASJON OPEL

OPEL MOKKA-{ele} FRA

289.900,-Levert Halden 

Mokka-e har en rekkevidde på opptil 324 km (WLTP). Energiforbruk for Mokka-e (WLTP kombinert) 17,8-17,4 kWt/100 km (50 kWh batteri); CO2 utslipp 0 g/km; Elektrisk rekkevidde avhenger av kjørestil, 
veiforhold, utetemperatur, varme/klimaanlegg og forhåndstemperering. Ladetiden avhenger spesielt av strømmen til laderen ombord i bilen, ladekabelen samt typen og kraften til ladestasjonen som 
brukes. Pris inkl. levering Lørenskog. Lokal frakt og leveringsomkostninger kan tilkomme og vil variere ut ifra hvor i Norge bilen skal fraktes. Importør Bertel O. Steen AS.

Berg Bil AS, Båstadlundveien 6,  HALDEN
69 21 10 50, post@berg-bil.no,bergbil.opelforhandler.com 

ÅRETS JUNIORLAG
Bakre rekke fra venstre: Mikael Christiansen (oppmann), Svend-Morten Torp (hjelpetrener), Ove Christiansen, Eirik Woldheim Hansen, Oscar Idland, Ludvig Simonsen, Kristian Lund, Elias Fjellstad, Didrik 
Klipper, Christian Karrestad, Per Christian Hoffstrøm, Fredrik Wolff Nilsen (materialforvalter), Esteban Reyes (hovedtrener). Fremre rekke fra venstre: Andreas Ernstzen, Monir Mangal, Casper Lilleby, Jens 

Otto Olaussen, Ayub Torp, Fillip Eidem, Elliot Kleiven Prang, Geir-Atle Strøm (sportssjef). Ikke tilstede: Theodor Torp de Flon og Anders Back Fjellstad
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– HAN VAR EN KAPTEIN MED STOR K
En mann som ikke liker å høre for mye skryt om seg selv, men som har dedikert 

livet sitt til Aspedammen IL, og senere også vært ivrig i Idd Sportsklubb, det er Terje 
Johansen.

Terje ble født midt under andre 
verdenskrig. 25. april 1943 så han 
dagens lys. De første årene av livet 
bodde han på Ør. Nærmere be-
stemt Tangen i Elgeklev. I 1953 til 
1955 bodde de på Kornsjø. Han var 
12 år gammel da familien flyttet til 
Fagerholt. Der traff han Torbjørn 
Torp, og de skulle bli bestevenner 
for livet. Etter å ha bosatt seg på 
Fagerholt ble de to kameratene en 
del av Aspedammen IL. Idretten 
var fotball.

— Vi gikk gjennom skogen til fots 
når vi skulle opp å spille fotball. 
Ofte syklet vi dit også. Jeg ble 
midtstopper på juniorlaget til As-
pedammen fra 1958. Vi ble et solid 
juniorlag, hvor Rolf Nilsen ledet an. 
Vi som spilte sammen da kan man 
si ble forløperen til A-laget noen år 
senere, minnes Terje.

– Jeg ble medlem i AIL i -58. Da 
husker jeg godt at vi spilte kamp 
mot Ed samtidig som Sverige møtte 
Brasil i VM. Vi var så utrolig spente 
på den kampen. Brasil vant fina-
len 5-2, etter blant annet to mål av 
Pelé, forteller Torbjørn.

INGEN KJÆRE MOR
Gressbanen på Nyborg ble ferdigs-
tilt i 1963. Torbjørn fullroser Terje 
sin innsats med den banen. Terje 
var med å bygge den i fire-fem år. 
Så kommer gutta igjen tilbake til 
det sportslige. De snakker varmt 
om siste halvdel av 60-tallet. Fra 
1965 fikk A-laget til Aspedammen 

Arne Strøm som trener. Det var 
ifølge de to en fantastisk god tre-
ner, som samtlige i klubben hadde 
kjemperespekt for. Arne trengte 
ikke å heve stemmen for at spiller-
ne skulle lytte og lyde ordre. I 1966 
rykket A-laget opp til 5. divisjon. 

Terje Johansen var midtstopper og 
kaptein. På midtbanen spilte Tor-
bjørn Torp med ingen ringere enn 
Kay Hafsrød. På topp var Erling 
Kjelvik en suveren toppscorer.

– Vi måtte virkelig orke og vise 
innsats hele tiden. Det var ingen 
kjære mor der. Jeg må si det var 
virkelig tæl i oss. Terje var en kap-
tein med stor K. Han ble en av de 
klart beste stopperne i 5.divisjon 
i hele perioden fram til 1971. Vi 
respekterte ham enormt som kap-
tein og var veldig glade i ham, og 
i hverandre ellers. Vi var en svært 
sammensveiset gjeng som kjente 

hverandre ut og inn. Vi slo Greåker 
det året de hadde slått Lyn i cupen. 
Vi slo lag som Hafslund, Gresvik 
og TTIF. Jeg mener også Paulsbo 
slo Greåker på den tiden, mim-
rer en ivrig Torbjørn. Terje nikker 
samstemt med, smiler og er glad han 

har med kameraten til intervjuet, da 
Torp har en veldig god hukommelse.

FORTSATT I ARBEID
I 1967 flyttet Terje til Aspedam-
men. Kun et par steinkast unna 
Nyborg. Der bor han den dag i dag 
med sin mangeårige store kjærlig-
het og kone Anne-Brit. 

– Min første jobb var ni måneder 
på Sparta Skofabrikk. Så ble det i 
ung alder jobbing på Strandberg 
Stanseknivfabrikk, tvers over Lang-
holmen. Der har jeg blitt siden. Jeg 
driver og eier stedet. Tidligere var 
vi flere ansatte. Vi hadde leveringer 
til skofabrikker, lærfabrikker og 
konfesjonsfabrikker. I en periode 
var det hele 17 skofabrikker i Hal-
den. Vi hadde også mange leverin-
ger på landsbasis. Jeg jobber alene 
der i dag. Jeg har ikke tenkt til å 
gi meg ennå, selv om jeg blir 79 år 
neste måned, humrer arbeidsjernet 
Terje, og tar en slurk av kaffekoppen.

MANN MED STORT HJERTE
Da sier kameraten Torbjørn noen 
velvalgte ord fra hjertet om side-
mannen:

– Terje er en utrolig snill og god 
kamerat. Jeg tror jeg aldri har møtt 
noen jeg kan stole så 110 prosent 
på. Uansett! Han er en hardhaus. 
Det har han alltid vært. En mann 
alle hadde og har respekt for. En 
mann virkelig med et stort hjerte. 
Spesielt for familien, jobben sin 
på fabrikken, kamerater og hele 
Aspedammen IL. Av den gamle 
gjengen med gubber er det vel stort 
sett bare vi to som er og heier på 
A-laget på Risum kunstgress nå, 

utdyper Torp. Og de to hedersmen-
nene gjør fortsatt dugnad for Idd 
Sportsklubb. Under klubbens løp- 
og sykkelarrangementer. De følger 
også seniorlaget på bortekamper.

Følgende er en del av hva Ter-
je Johansen har bidratt med i og 
for Aspedammen IL opp gjennom 
årene: Bygging av gressbanen på 
Nyborg. Han ble oppmann i minst 
ti år da han kom hjem fra militæ-
ret i 1964. Han satt i styret i svært 
mange år. Blant annet som hoved-
kasserer i 12 år. Han satt i baneko-
miteen i drøye 20 år. Han har også 
20 år bak seg som fotballdommer 
for klubben. Fra 1972. Også da han 
selv var aktiv spiller.

I 1998 ble han satt ekstra pris 
på. Da ble Terje æresmedlem i As-
pedammen IL. Fire år før klubben 
slo seg sammen med Paulsbo IL og 
ble til Idd Sportsklubb i 2002. Tor-
bjørn ble æresmedlem på årsmøtet 
til Idd SK i 2018. Verdt å nevne er 
det at Terjes kone Anne-Brit og 
Torbjørns kone Rigmor begge kan 
feire hele 50 års medlemskap i 
klubben i år.

– Jeg vil også få skryte av de 
som driver klubben i dag. Slik jeg 
forstår det er alt på stell i klubben 
i mitt hjerte. Jeg er imponert! Det 
gleder meg veldig, avslutter æres-
medlemmet og kapteinen med 
stor K. Som i glansdagene også løp 
21-kilometeren på Ørsjødilten i 
flere år. Senere 8-kilometeren. Med 
bestevennen Torbjørn som lojal 
supporter.

TEKST OG FOTO: MAX MARIUS BRYNILDSEN

Pizza · Kebab · Hamburger

69 19 30 30
KIRKEGATA 26, 1767 HALDEN

UTKJØRING (KR. 60,-) ALLE DAGER KL. 14.00 - 23.00

Æresmedlem Terje Johansen (høyre) sammen med sin gode kompis Torbjørn Torp.

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

Terje Johansen (høyre) var blant annet fotballdommer i 20 år, også mens han var aktiv spiller.  
Foto: HHB10074, Halden Arbeiderblad
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IKKE ABONNENT?  

Vi har alltid gode introduksjonstilbud på  
www.ha-halden.no/tilbud

17663_Halden Arbeiderblad_M35_Verdens viktigste

Verdens 
viktigste avis er
den som skriver
om det som skjer

der du bor.
Vi i Halden Arbeiderblad strekker oss langt 

for å gi deg det!
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2013 934 68 303Jens Kristian Borge
jens.kristian.borge@halden.kommune.no

2012 918 30 188Magnus Gunneng
magnusgunneng@gmail.com

2011 905 79 164Knut-Harald Bakke 
khbakke@gmail.com

Barne- og ungdomsleder 
Jens Kristian Borge
934 68 303 
info@iddsk.no 

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

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,-.

Les mer om leie av Nyborg på 
bookup.no. Kontakt nøkkel- og 
utleieansvarlig Benny Strøm på tlf. 
905 23 342  for mer informasjon og 
nærmere avtale.

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

ET HISTORISK TILBAKEBLIKK
Aspedammen Idrettslag ble stiftet 8. mai i 1928. For fire år siden markerte Idd 

Sportsklubb 90-årsjubileet. 

Da AIL feiret mile-
pælen 50 år i 1978, 
var det en aktiv 
klubb med god til-
strømming av nye 
medlemmer. Svært 
gledelig den gang 
var det å se unge 
folk melde seg inn. 
På 70-tallet var det 
langt mellom de 
sportslige presta-
sjonene, men le-
delsen så lyst på de 
kommende årene, 
sett i lys av de nye 
unge medlemmene 
som meldte seg 
inn og ville bidra 
aktivt.

La oss hoppe 
litt tilbake i tid... 
Historien kan 
fortelle oss at det 
ble drevet idrett på 
Aspedammen len-
ge før 1928. Aspe-
dammen Fotbold-
klubb levde noen år. Det samme 
gjorde Aspedammen Skytterlag, 
som hadde god tilslutning. Begge 
disse ble nedlagt i sin tid. Gunnar 
Thorne, Petter Nilsen og Sigurd 
Uggerud markerte seg som en solid 
trio. De gikk i bresjen for stiftelsen 
av et nytt idrettslag for Aspedam-
men og omegn. Det skjedde 8. mai 
1928. Som formann i styret fikk de 
ikke med seg hvem som helst, men 
mannen som senere fikk tilnavnet 
”Mr. Aspedammen”; Olaf Hafsrød.

GRUSBANEN LANGS RIKSVEIEN
Inntil riksveien mot Kornsjø ble 
det bygget bane fra 1929 til 1931. 
Den grusbanen ble et samlingssted. 
Senere ble det sågar bygget hopp-

bakke i Heierkasakollen. I 1950 sto 
klubbhuset på Nyborg ferdig. Det 
hadde tatt tid å få realisert. Det ble 
det nye etterlengtede samlingsste-
det for klubbens medlemmer. Et 
hus de også den gang var stolte av!

I 1959 kunne AIL juble høyt. 
Det ble NM-sølv i orientering for 
lag. Heltene på stafettlaget den 
gang var Erling Fosser, Egil Åne-
rød og Arne Kitterød. Et stolt år i 
klubbens historie, og de tre gutta 
var svært nære å ta gullet det året. 
O-sporten sto sterkt! Fire år senere, 
i 1963 kunne klubben være stolte 
av endelig å ha ferdig gressbanen 
på Nyborg. 5000 (!) dugnadstimer 
ble lagt ned for å klargjøre banen. 
Pluss nødvendig økonomisk støtte.

Opp gjennom tiårene ble klub-
ben kjent for å ha dyktige formenn, 
som gjerne satt i lange perioder 
av gangen. Idrettene har vært 
mangfoldige. Fotball, terrengløp, 
skisport, orientering og friidrett. 
Nevnte Arne Kitterød var en god 
læremester i orientering. Ifølge 
Erling Fosser kapret kameraten 
og landslagsmannen Kitterød fire 
NM-sølv totalt for Aspedammen IL. 
Mens lagkameraten fra stafetten 
i -59, Egil Ånerød, tok individuelt 
NM-sølv i 1963.

På 70-tallet fikk klubben seg 
også eget damelag i fotball, og 
mange kvinner ble aktive i de ulike 
idrettene. Det var kjærkomment! 
På slutten av dette tiåret kom også 

lysløypa på Aspedammen i stand. 
En av dem som var primus motor 
for den var ingen ringere enn Er-
ling Fosser. En av mange bautaer i 
klubbens historie. I en slik sam-
menheng vil man selvsagt heller 
aldri komme utenom Kay Hafsrød. 
En mann som er dypt savnet, og 
som fortjent vant ”Årets Ildsjel” på 
ærverdige Haldengallaen i 2015. 
Stemt frem av haldenserne selv.

TEKST: MAX MARIUS BRYNILDSEN

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
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Telefon: 40005714/ 97578262 · post@rikelektro.com

www.rikelektro.com

SERVICE | PROSJEKT | RESTAURERING
VARMEPUMPER | SOLCELLE-ANLEGG

I lysløypa på Prestebakke er det blitt byttet flere 
stolper og alle 80 armaturene er byttet - fra halogen 
til led, det vil si at den 3 km lange løypa nå er godt 
belyst og skispor blir kjørt opp så fort det er mulig. 

Æresmedlem Tore Bråthen og flere i løypekomiteen har 
nok en gang lagt ned et godt stykke arbeid for klubben.

LED-LYS I LØYPA  
OG GARASJE PÅ NYBORG

Pandemi og utfordringer til tross, også det siste året har dugnadsgjenden i Idd SK  
utrettet store ting for fellesskapet.

Vi har oppgradert garasjen på Risum slik at vi nå 
har mulighet til å ha traktor stående der fast, dette 
forenkler jobben for vår banekomité veldig. Her er 

garasjen under arbeid.

RISUM-GARASJEN 
OPPGRADERT

TRIBUNE PÅ NYBORG

I fjor høst så erstattet vi den gamle tribunen med 
ny tribune på Nyborg.

Vi fikk en forespørsel fra Forsva-
ret- HV Halden om innleie. De 
trengte et lager på 120 m2 i tillegg 
til kontor og varmtlager. Avtalen 
ble signert og da var det bare å gå 
igang med bygging. Vi bestemte 
oss for å bygge litt større, da vi 
trengte en garasje til vår nyinn-

kjøpte traktor. Garasjelageret ble 
da på totalt 151 m2. Et godt stykke 
dugnadsarbeid er lagt ned med 
Benny Strøm i spissen. I skriven-
de stund så er HV godt etablert og 
har nå en seks dagers øvelse med 
170 pers på plass.
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McDonald’s Halden
Svinesundparken 8
1788 Halden

McDonald’s Halden i 
Svinesundparken

VELKOMMEN!


