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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.

IDDEGRANITTEN 2023

HOVEDSTYRET 2023

VELKOMMEN 
TIL ÅRETS AVIS

Kjære trofaste lesere. Kjære 
nye lesere. Kjære sponsorer, 

samarbeidspartnere, annonsører, 
medlemmer, frivillige og øvrige. 
Velkommen til Idde-avisa 2023!

Da har vi igjen gleden av å kunne presentere 
Idde-avisa. Vi har i år strebet etter igjen å 
lage en avis vi kan være stolte av. I årets in-
formasjonsavis fra Idd Sportsklubb kan dere 
glede dere til å lese hele tre portrettintervju-
er av folk i den eldre garde som har betydd 
svært mye for klubben gjennom mange år. 
En stor og ydmyk takk retter vi til Leif Boke-
rød, Bjørn Hafsrød og æresmedlem Arild B. 
Thomassen for at de sporty har stilt opp. Her 
får vi også gode historier fra dem om tiden i 
Aspedammen IL og Paulsbo IL. Benny André 
Strøm forteller oss om de fire store arran-
gementene i løping og sykling som klubben 
arrangerer i 2023. Vi blir bedre kjent med 
A-lagets nye hovedtrener Frank Jacobsen, 
og ikke minst er vi stolte av å presentere det 
nyetablerte laget for kvinner, med mer.

Uten frivilligheten og ildsjeljobbingen rundt i 
landets klubber, så ville idretten gått neden-
om og hjem! Tusen takk til alle dere som skal 
stille opp i år for Idd Sportsklubb. Om det 
være seg å lage vaffelrøre til Risum, Preste-
bakke og Nyborg, eller være viktige løypevak-
ter under Stenhoggerrittet og Norgescupen. 
Tusen 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 2023 godt i gang for Idd Sportsklubb, både på 

Nyborg og på Risum. 

Det er med stor glede vi tar fatt på det 
nye året, og året vi har lagt bak oss ble 
et godt år for klubben. Vi har mange 
nye medlemmer blant de yngste års-
kullene, men frafall på ungdommen. 
Da kan det nevnes at vi har plass til nye 
medlemmer i alle aldre. Hos oss er alle 
velkommen. Ta gjerne en titt på vår 
hjemmeside www.iddsk.no, der ligger 
det mye informasjon om våre aktiviteter.

Året 2023 vil også by på ferdigstil-
lelse av nytt bygg mellom tribunene 
ved Risum kunstgress og vi har et mål 
om åpning til første hjemmekamp for 
A-laget da dette inneholder blant annet 
kiosk. Dette gleder vi oss til, og vi kan 
takke både Berg Sparebank og Spare-
bank1stiftelsen for at dette nå blir en 
realitet.

Takk også til alle de som stiller opp 
på dugnad på nybygget.

Til slutt vil jeg takke hver og en som 

bidrar i dugnader og er engasjert for
klubben, samt en stor takk til alle våre 
uvurderlige sponsorer. Lykke til med 
sesongen 2023! God lesning!

ESPEN BERGER, LEDER IDD SPORTSKLUBB
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Oppe fra venstre: Geir-Atle Strøm, Tor Atle Olsen, Heidi de Flon-Asonganyi, Kaja Sæbø. 

Nede fra venstre: Benny Strøm, Espen Berger, Gudny Leifsdottir, Victoria Golden. 
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BLI KJENT I NÆROMRÅDET  
MED TURORIENTERING

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

Det hele startet i 1997 og har gjen-
nom årene gitt mange muligheten 
til å komme seg ut på tur i ulike 
deler av Halden. Vi har fine områ-
der i vår sydlige del av kommunen, 
og det er viktig med velvilje og 
godt samarbeid så aktiviteten kan 
fortsette.

Halden Turorientering har to ut-
gaver av konvolutter. Vanlig Tur-o 
(7 kart), pålydende 250 kroner. Her 
inngår to sykkelturer. Samt fami-
lie/barn (7 kart), pålydende 100 
kroner. To av disse er sammen med 
stolpejakten. Det er fargegradering 
som viser vanskelighetsgraden 
fra grønn – blå – rød – svart. Hver 
måned legges det ut ”månedens 
post” med GPS- koordinater (uten 
kart). Konvoluttene selges hos Nor-
li Køhn, Kiwi Risum og Felleskjøpet 
Agri, fra og med 1. april.

Kart kan også lastes ned en-
keltvis fra www.turorientering.
no. Registrering på postene kan 
foregå ved at du skanner QR-koden 
på posten. Du må da ha lastet ned 

appen. Eller du noterer koden på et 
ark og legger det inn på nettstedet 
www.turorientering.no. Dersom 
du registrerer deg på nettet og 
har minst 25 poster, er du med i 
trekningen av flotte premier. Se 
mer informasjon inne på www.Tur-
O-Halden.no. Der finner du også 
linker til sider med kurs i kart og 
kompass.

BLI BEDRE KJENT
Sunniva Ulseth Pettersen og Marit 
Bokerød Hansen representerer 
også i år Idd SK i årets opplegg. 
Områdene i vårt opplegg i år er 
Prestebakkefjella Nord for Tur-o, 
og familie/barn har runde fra 
Bokerødstranda. Ønsker du å være 
med i tur-o forberedelser – gå tur-o 
løyper, kontakt Sunniva eller Marit. 
Som med dette ønsker dere flotte 
opplevelser med Turorientering 
2023. God tur!

Sunniva Ulseth Pettersen og Marit Bokerød Hansen representerer også i år Idd SK i årets opplegg.

Heia Idd.

Tista Senter
nivatrening.no

69 10 90 08

Nivå er stolt sponsor og samarbeidspartner av 
Idd SK. 
 
Du som er medlem i Idd får medlemskap for 
kun 399 kr / mnd. Les mer på nivatrening.no/idd
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KLUBBENS FIRE STØRSTE ARRANGEMENTER
Styremedlem, kasserer og altmuligmann Benny André Strøm er nøktern optimist 

foran det nye året. Han er vel vitende om at Korona satte en stopper for 
noen arrangementer da den herjet som verst, og i fjor merket mange klubber 

”etterdønninger” av koronaen. I form av færre deltagere, særlig til sykkelritt. I år er 
målet å snu dette.

Det er bare å holde av følgende 
fem datoer først som sist: lørdag 
29. april arrangeres Monolittløpet 
og Monolittstafetten. Lørdag 3. 
juni skal det sykles når sommeren 
innvies med Stenhoggerrittet. Hel-
gen 16. og 17 september skal Idd 
Sportsklubb nok en gang arrangere 
Norgescup i terrengsykling. Dette 
er et meget stort arrangement som 
arrangeres sammen med Halden 
Cykleklub og Norges Sykkelfor-
bund. Søndag 24. september skal 
det ”diltes” på Prestebakke. Da er 
det tid for ærverdige Ørsjødilten. 
En som Benny er takknemlig over å 
ha med på laget med forberedelser 
og gjennomføring, er Tor Atle Ol-
sen. En ildsjel som sjelden er vond 
å be når han blir spurt om noe, og 
som kan brukes som en potet til 
det aller meste. Han er medlem av 
både arrangementskomiteen og 
husstyret. Tor Atle er svært verd-
satt i klubben. 

MONOLITTLØPET
Monolittløpet og Monolittstafetten 
går av stabelen lørdag 29. april i år. 
Monolittløpet hadde 67 deltagere i 
fjor. Her presiserer Benny i år igjen 
at det er et arrangement som er for 
alle. Fra de mest garvede løperne, 
til mosjonister som kanskje ønsker 
å gå, istedenfor å løpe fullt alle de 
ni kilometerne. Man må være forbe-
redt på to krevende bakker under-

veis. Den første er Elefantstien, som 
går fra Torpbukta til Hovsfjellet. Den 
andre er opp Nåkkedalen, ved gamle 
Hov Tollstasjon. Der kan det være 
lurt å tilpasse tempoet sitt.

Starten går som vanlig ved Ve-
lodromen på Ystehede. Gjennom 
løypa møter deltagerne det Halden 
har å by på av fjord og fjell. I meget 
historiske omgivelser. Man opp-
lever historisk grunn langs Idde-
fjorden og stenbruddene. I 2022 
spurtslo Victor Borge Svendsen 
(Gimle IF) den gamle fotballstjerna 
Lars-Kristian Eriksen og Pål As-
bjørn Kullerud. Victor løp i mål på 
torget i Halden på den sterke tiden 
37.40. Løpsdronningen Camilla 
Bønøgård kom på 5. plass og ble 
beste kvinne. Med tiden 39.04. 
Foran sin samboer Bjørnar Deg-
nes, mens Per Morten Finstad tok 
4. plassen. For arrangøren har det 
betydd mye å få så mange positive 
tilbakemeldinger fra deltagere og 
publikum. De 30 frivillige fortjener 
her også sin dose med ros!

MONOLITTSTAFETTEN
- Her håper vi på ny deltagerrekord 
i antall lag. I fjor var ti lag med og 
kanskje kan vi tro på 15-20 lag i 
år, sier Benny. Som utdyper: - Her 
skal det igjen løpes ti etapper, og 
deltagerne blir fraktet med buss 
rundt til de ulike etappene, helt 
ytterst ved Hov. Vi håper lokalavisa 

Halden Arbeiderblad stiller lag i år 
igjen, og at flere politiske partier, 
bedriftslag og idrettsklubber hiver 
seg på og utfordrer hverandre. Ru-
nar Killingrød skal til og med stille 
med eget familielag. Dette skal 
også være et løp for alle. I fjor var 
nettopp det ekstra gledelig, med 
et lag som kalte seg for ”Vi gjør så 
godt vi kan”. Ta sjansen og bli med. 
Dette er bare moro, sier han.

STENHOGGERRITTET
Stenhoggerrittet, også kjent som 
”Stenhoggern” er et sykkelritt som i 
år kan feire 10-årsjubileum. Det er 
stas! Foran 2022-rittet ble traseen 
lagt om litt. Etter én kilometer tar 
man av inn i skogen, rundt Folke-
vannet. Så videre innover Ånerød-
fjella. Da kommer rytterne ut ved 
Blakkemosen. Det meste i lysløypa 
er kuttet ut. 38 av 42 påmeldte 
fullførte det 42,3 kilometer lange 
vakre rittet i fjor. Halden Cykleklub 
sin egen Marius Grødahl Andresen 
kom først i mål med den impone-
rende tiden 1.52.46. Deltakerantal-
let håper klubben vil bli mye bedre 
i år. Men Strøm bemerker:

- Jeg er litt usikker, må jeg 
innrømme. Vi registrerer at sykkel-
rittene rundt om trekker lite folk 
om dagen. I hvert fall i fjor. Det kan 
også være slik at noen kvier seg for 
å sykle på tid; altså med tidtaking. 
Derfor vurderer vi nå for første 

gang å kjøre en pulje med de som 
vil sykle uten tidtaking. En annen 
nyvinning vi vurderer er en egen 
pulje for de med el-sykler. Altså for 
ryttere med el-mtb-sykler.

Det vil som vanlig arrangeres 
sykling for barna også denne 
lørdagen. Knottehoggerrittet er 
populært. Da sykles det rundt på 
grusbanen på Nyborg og litt inne 
i lysløypa. Her er det ulike alder-
sklasser. Helt fra de aller aller 
yngste. For å arrangere Stenhog-
gerrittet kreves det 35 frivillige, 
hvor hele 15 av dem er utdannede 
stasjonære vakter, med omfattende 
trafikk-kurs bak seg. Andre vesent-
lige forberedelser er godkjennelse 
fra alle grunneierne, Halden kom-
mune, Statens Vegvesen og ikke 
minst politiet.

ØRSJØDILTEN
Det er kanskje lenge til nå, men 
store og små må holde av den siste 
søndagen i september. 24/9 arran-
geres tradisjonsrike Ørsjødilten. I 
Prestebakkes dype skoger skal det 
løpes for 43. gang. Kun én gang i 
historien har Idd SK måttet avlyse. 
Det var da viruset Covid-19 herjet 
som verst i 2020. I fjor var arrangø-
ren stolte av å se fungerende ordfø-
rer Linn Laupsa delta på 8-kilome-
teren. På sin egen Facebook-side 
var det artig å lese all rosen hun ga 
arrangøren. En stolt Max Marius 

HUSK LØRDAG 29. APRIL: Da er det tid for Monolittløpet og Monolittstafetten. Fra venstre Benny André Strøm, Tore Bråthen og Tor Atle Olsen i Idd SK. 
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WILLY FORSELL KLARTE IDDEGRANITTEN I FJOR
Det vil si han gjennomførte Monolittløpet, Stenhoggerrittet og Ørsjødilten, uten gitte 

tidskrav. Forsell og Madeleine Lund var de eneste som klarte dette i 2022.

Selv om han kunne feire 50 fylte 
år i februar så har ikke den fysiske 
formen blitt noe dårligere med åre-
ne. Den Øberg-bosatte haldenseren 
løper 14-15 kilometer daglig flere 
dager i uka. Han jobber som lærlin-
gansvarlig i Halden kommune og 
har kontor i Rådhuset.

– Stort sett løper jeg til jobben 
hver dag. Da løper jeg fra Øberg 
og en bevisst omvei via Gimle og 
Hjortsberg, slik at jeg runder en 
mil før jobb. Etter jobbdagen er 
over i byen løper jeg hjem igjen. 
Da ikke en omvei, men gjerne opp 
via festningen og til Øberg. Da blir 
det brått fem kilometer hjem også. 
Men ta med at det hender jeg går 
hjem også, forteller han ivrig og 
smiler.

A-MENNESKE
Arne Willy vokste opp på Må-
stad. Han spilte fotball for mange 
klubber. TTIF i syv år, men var også 
innom Kvik Halden FK, Aremark 
og det siste året Paulsbo hadde 
seniorlag. Nå har han for lengst 
slått seg til ro på Øberg med sin 
kjære Malin. Han har to barn fra 
før av. De er begge i 20-årene, mens 
han er stolt bonusfar til Malins to 
yngre barn. Han beskriver seg selv 

som et A-menneske som elsker 
å få trent tidlig på dagen, og da 
kunne fokusere på andre ting når 
det blir kveld. Restitusjon er også 
viktig! Men det hender ganske 
ofte på kveldstid at han rusler ut i 
garasjen. Der har han laget et eget 
styrkerom, som også rommer en 
tredemølle. 

BERØMMER ILDSJELENE
Den tidligere Frisklivskoordinato-
ren roser Idd Sportsklubbs arran-
gementer og synes de har blitt 
veldig profesjonelle. Om det være 
seg løping eller sykling.

– Jeg berømmer ildsjelene som 
er i klubben. De vet hva de hol-
der på med og tilrettelegger alt 
så flott for oss som deltar. Jeg må 
si arrangementsansvarlig Benny 
Strøm gjør en fantastisk jobb til 
terningkast 6. Han er alltid profe-
sjonell i det han driver med og en 
svært hyggelig mann å prate med. 
Idd Sportsklubb virker veldig godt 
forberedt når de arrangerer noe. 
Det gleder et ivrig idrettshjerte som 
mitt, forklarer han.

Willy poengterer at han først 
og fremst er en løper. I konkur-
ranser med og uten hinder. Derfor 
ble Stenhoggerrittet en krevende 

oppgave for ham som ikke trener 
sykling. Men etter å ha tatt seg helt 
ut og imponert under Monolittløpet 
i april, satte han seg som mål også 
å gjennomføre Stenhoggern i juni 
i fjor. Så han dermed kunne vinne 
den gjeve Iddegranitten, om han 
også deltok på Ørsjødilten i sep-
tember.

Han gjorde ord til handling. Mo-
nolittløpets ni spennende kilome-
ter gjennomførte han på den sterke 
tiden 43.22, med ett fall, etter å ha 
lagt seg i rygg på Halden-advokaten 
Ole Richard Holm-Olsen helt inn 
til mål på torget. Stenhoggerrittet 
ble krevende for ham. Han løp med 
sykkelen i flere kilometer totalt, og 
tiden ble 3.08.14. Under ærverdige 

Ørsjødilten deltok han på 21-ki-
lometeren og fikk også her en god 
rygg som dro ham inn de siste kilo-
meterne. Tiden ble sterke 1.36.38. 
Det resulterte i en imponerende 
12. plass på den lange distansen.

– Det som jeg synes er så fint 
med disse arrangementene er at 
man ser folk stort sett hele tiden. 
Jeg liker å se andre konkurrere 
rundt meg. Jeg er meget stolt over 
at jeg kapret Iddegranitten og vil 
anbefale andre å delta på disse 
flotte konkurransene, avslutter hal-
denseren, som er en del av klubben 
Midgard Hinderløp.

TEKST: MAX MARIUS BRYNILDSEN

Brynildsen fikk gå de åtte kilome-
terne i tospann med Linn Laupsa.

Igjen er distansene 500 meter, 1 
km og 2 km for de yngste. Gledelig 
var det å se en solid økning av del-
tagere på både 5- og 8-kilometeren 
i 2022. Mens de mest garvede løper 
den lengste distansen på 21 km, 
noe som tilsvarer halvmaraton. Her 
kunne ingen stoppe HIL-løperen 
Even B. Løvås i fjor, med den meget 
sterke tiden 1.18.00. Camilla Bønø-
gård ble ikke uventet beste kvinne 
med solide 1.26.53, noe som holdt 
til en sterk 4. plass sammenlagt.

Ørsjødilten trenger 25 frivillige. 
De gjør en kjempeinnsats hvert år. 
Start og mål er ved Prestebakke 
skole. Klubben har her deltagere 
fra hele Østlandet. Det er svært 
gledelig. Ta med familie, venner, 
bekjente og bli med på en distanse 
som passer for deg. Man må ikke 
løpe, men kan også gå. Tar du sjan-
sen i år?

NORGESCUP PÅ NYBORG
Etter ett års pause har Idd Sports-
klubb og Halden Cykleklub igjen 

fått æren og gleden av å bli utnevnt 
som arrangør av Norgescup i ter-
rengsykling. Det er Norges Syk-
kelforbund som bestemmer hvem 
som får arrangere hvert år, og de 
har vært svært fornøyde med det 
store arrangementet de tidligere 
årene det har gått av stabelen på 
Nyborg. De to klubbene stiller her 
med rundt 25 ildsjeler hver denne 
helgen.

Om det ikke krasjer med ver-
denscupen i terrengsykling så 
håper vi virkelig å se haldenserne 
og proffsyklistene Ingrid Sofie Bøe 
Jacobsen og Ole Sigurd Rekdahl til 
start på Aspedammen. HCK-man-
nen Marius Grødahl Andresen og 
søsteren Silje ønsker nok også å 
bite hardt fra seg i sine respektive 
klasser. Med rundbane (XCO) lør-
dag 16. september, som er kategori 
1, og sprint (XCC) dagen etter, som 
er kategori 3. Rittene denne helgen 
har UCI-status. Det er gjevt! Så her 
kan det sankes viktige UCI-poeng, 
som man trenger for å kvalifisere 
seg til for eksempel OL. Tidligere 
år har det kommet ryttere fra alle 

de tre skandinaviske landene, men 
også fra Frankrike. Nevnte Tor 
Atle Olsen skal være løypevaktsjef 
sammen med Ole Christian Fry-
denlund. Rittleder er ikke avklart, 
men i 2021 var det Fredrik Kolle-
gård fra HCK som tok over stafett-
pinnen etter Ole Jakob Ottestad. 
Benny André Strøm vil være altmu-
ligmann som alltid.

TAKKER SAMARBEIDSPARTNERE 
På vegne av Idd Sportsklubb vil 
Benny A. Strøm ydmykt få takke 
viktige samarbeidspartnere:

– Tusen hjertelig takk til alle 
våre sponsorer. Uten dere ville det 
ikke blitt noe av Monolittløpet, 
Monolittstafetten, Stenhoggerrittet, 
Norgescupen i terrengsykling eller 
Ørsjødilten. En stor takk til alle 
grunneiere og til alle våre oppof-
rende ildsjeler gjennom året. Dere 
er uvurderlige, avslutter han.

TEKST: MAX MARIUS BRYNILDSEN

3.6 
stenhoggerrittet.no

29.4 
monolittlopet.no

24.9 
iddsk.no

ELSKER UTFORDRINGER: Arne Willy Forsell i aksjon under Monolittløpet. Foto:Privat
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ET STED HVOR BARNA ELSKER Å VÆRE
Ved oppstart etter sommerferien i fjor var det på det meste 70 barn som var en del 

av barneidrettsskolen til Idd Sportsklubb. Per nå i februar er det i snitt 55 barn med. 
Kaja Sæbø er fortsatt leder for barneidretten og gleder seg over tallene.

– Det vil alltid være noen som faller 
fra og finner andre interesser, men 
at vi fortsatt har nærmere 30 barn 
i hver av de to gruppene våre i Ri-
sumhallen hver mandag og onsdag, 
det er svært gledelig. Det betyr at 
vi gjør noe riktig, smiler Kaja. Hun 
forteller videre om svært engasjer-
te foreldre som hele tiden ønsker å 
bidra og hjelpe til.

SIKKER VINNER
Det er Lill-Marlén Nes og Elisa-
beth KIllingrød som trener de 
aller yngste. 3-4-åringene trener 
inne i Risumhallen onsdager fra 
klokken 16.45 til 17.30. Her er det 
populært med musikk til øvelsene. 
Hinderløypa er en sikker vinner. 
Det samme er ”haien kommer” og 
”stiv heks”. Men en nyvinning har 
virkelig slått an det siste halvåret. 
Det er leken og aktiviteten ”bil og 
garasje”. Her stiller foreldrene seg 
bredbeint opp rundt i hallen, mens 
barna må være ”biler” og krype 
igjennom. Også det å øve inn god 
balanse prioriteres i denne alders-

gruppen.
5-6-åringene trenes av Kajas 

mann Roy-André Slåttland og hans 
kamerat Emil Lintho. De trener i 
Risumhallen mandager fra 17.00 
til 18.00. Her er øvelsene og lekene 
litt mer utfordrende. Ofte er en 
populær ferdighetsløype på pro-
grammet. Stafetter er det også en 
del av. I tillegg til fotball, inneban-
dy og turn. Trenerne prøver ofte å 
gi øvelser med ball, som gir ballfø-
lelse tidlig.

Stavanger-jenta Kaja Sæbø har 
virkelig blitt ei Iddejente. Ikke bare 
har hun ansvaret for barneidretten 
i klubben, men sitter også i styret. 
Ukene må planlegges til punkt og 
prikke i familien Sæbø/Slåttland, 
så logistikken går opp.

NISSEMARSJ I SKOGEN
På spørsmål om disse unge barna 
har funnet på noe sosialt sammen, 
svarer lederen følgende:

– I desember hadde vi nisse-
marsj i lysløypene ved Nyborg på 
Aspedammen. Barna fulgte reflek-

sene som var hengt opp, og hadde 
med lommelykter. Til slutt fant 
de æresmedlem Terje Johansen i 
skogen. Som nisse! Terje delte ut 
godteposer og stemningen var helt 
magisk. Med søsken og foreldre 
så var vi hele 110 personer som 
deltok på den nissemarsjen, svarer 

Kaja Sæbø stolt.
Hun utdyper til slutt at det 

fortsatt jobbes etter de fem hol-
depunktene som tidligere: trivsel, 
mestring, sosialisering, utvikling 
og samhold.

TEKST: MAX MARIUS BRYNILDSEN

UTLEIE • NYBYGG • UTVIKLING
www.ostbyeiendom.no • tlf. 918 61 440 

Bak fr. v.: Julian Jonassen, Michael Dejumo Petersen, Aurora Bjerke Bothvidt, Elliot Mellevold-Kill-
ingrød, Ada Lauritzen, Amelia Espelund, Malin Victoria Huseby. Midten fr. v.: Lucas Larsson-Grøn-

land, Sofie Gjesteby, Vilde Bekkevold, Josefine Bukholm, Julian Möllerop, Mie-Sofie Hansen 
Kristiansen, Kaja Lintho, Linux Leander Andersen Fresh. Foran fr. v.: Isak Gjessing Bjørnstad, Max 

Eriksen, Storm Kristian Ruud Reberg, Aksel Jonassen, Ludvig Aam, Linnea Bukholm,
Jacob Bukholm, Selma Sofie Gulvik, Filip Elias Hov.



7OPPSTART FOR 2018

Registrer din klubbtilknytning i Intersport-appen og få

1. Last ned intersport-appen i app-store eller google 
play-butikk på telefon 

2. Logg inn med telefonnummer – og dere vil bli tilsendt 
en engangskode for å logge inn

3. Trykk deretter på «mine team» oppe til høyre og trykk 
på «legg til mine teamtilknytninger» nederst på siden.

4. Legg inn «IDD sportsklubb» som deres klubb og 
klubbkode: Idd2023

-15 % på fotballsko og joggesko  
for alle medlemmer!

JENTER OG GUTTER FØDT I 2018  
ØNSKES VELKOMMEN PÅ FOTBALLTRENING
Rekrutteringen til klubben fortsetter. Snart skal jenter og gutter 
født i 2018 være i gang ute på Risum kunstgress.

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, sier 
leder i sportslig utvalg, Geir-Atle 
Strøm.

FØRSTE TRENING I MAI
2018-lagets første trening gjen-
nomføres på Risum kunstgress-
bane onsdag 3. 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 sommer-
ferien er gratis, og alle som vil prø-
ve fotball for første gang er unntatt 
treningsavgift. Kun medlemskap 

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 2018.

TEKST: MAX MARIUS BRYNILDSEN 
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– BARNA SKAL OPPLEVE IDRETTSGLEDE
– I tillegg til at barna skal oppleve idrettsglede og ha det gøy, begynner allerede nå 

jobben med å øve mye på pasningsspill.

Sitatene ovenfor kommer fra 
2017-lagets hovedtrener Roy-
André Slåttland. En skikkelig 
Iddegutt, med mange jern i ilden. 
I tillegg til trenergjerningen for de 
yngste, er han leder i banekomi-
teen på Risum og hospiterer som 
spiller på rekruttlaget til Idd SK. 
Han er også en av trenerne for den 
populære barneidrettsskolen med 
sin samboer Kaja Sæbø.

ROSER SAMARBEID
Roy kan fortelle at det er rundt 15 
spillere på laget nå, hvorav to er 
jenter. Her roser han samarbeidet 
med lagleder Michael Paulsen. Alle 
i denne aldersgruppen er hjertelig 
velkomne. Treningene er nå inne i 
Risumhallen på torsdager fra 17.00 
til 18.00. Utendørs i år skal det 
spilles 3-er-fotball med vant. Her 
får spillerne mye touch på ballen.

UPÅKLAGELIG INNSATS
– Innsatsen til disse barna er 
upåklagelig. Vi har allerede blitt 
en godt sammensveiset gjeng. Før 
jul storkoste både barn og voksne 

seg med grilling av pølser i gapa-
huken på Risum. I tillegg til aking 
og snøballkasting. I løpet av mars 
ønsker vi å samle laget til en over-

natting på ærverdige Nyborg på 
Aspedammen. 6. og 7. mai blir det 
Fredriksten Cup på Strupe. Utenom 
det gleder vi oss til å delta på flere 

minifestivaler, avslutter Slåttland.

TEKST: MAX MARIUS BRYNILDSEN

Bak fr. v.: Linux Leander Andersen Fresh, Sondre Paulsen, Mie Haagensen, Marius Lexander Målerud Brekke, Albert Marzinke Aksmo,
Livia Lauritzen Foran fr. v.: Haldor Standerholen, Filip Bandrowski, Léon Boine Rugaas, Reidar Nygaard Golden, Martin Myhrer-Nielsen, Julian Möllerop
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EN STOR OG ALLSIDIG GJENG
2015- og 2016-kullene har i år slått seg sammen. Oppmøtet på treningene er 

upåklagelig.

Iddegutt Ove André Møllerop-Ver-
pesdal er hovedtrener for laget. 
Han opplyser om at det ofte er så 
mange som 24 spillere på treninge-
ne, men ønsker enda flere hjertelig 
velkommen. Både jenter og gutter. 
Per nå er fire jenter med på laget. I 
vinter trenes det inne i Risumhal-
len på torsdager fra klokken 18.00 
til 19.00. Han og Ole Hage utgjør 
trenerduoen. Mens Charlotte Alvil-
de Grønås i år igjen gjør en formi-
dabel jobb som lagleder.

– Vi velger kun å ha én trening 
i uka foreløpig. Det gjør vi blant 
annet for å hindre at spillere må 
slutte, for de aller fleste her nå 
driver med minst to idretter. Barna 
får da tid på seg til å prøve seg flere 
steder, forklarer Ove. Og legger til:

– Min sønn Magnus har dog 
bestemt seg for lengst. Han skal 
bli fotballspiller! I fjor syntes han 
det var veldig stas å få komme inn 
i garderoben til A-lagsspillerne, da 
de hadde kamp på Risum. De ga 
ham både kjeks, frukt og saft. Jeg 
vil oppfordre foreldre til å ta med 
barna på A-lagskamper med Idd 

når seniorkampene går på dagtid 
på lørdager.

CUPER OG MINIFESTIVALER
Også 2015/2016-laget planlegger å 
delta på Sparebank1 Cup på Stru-
pe. I tillegg til minifestivaler før og 
etter sommeren. Da skal de spille 
5-er-fotball.

Vi spør treneren hva fokuset er 
på treningene om dagen. Han sva-
rer det øves mye på pasningsspill. 
Vel så viktig er det å trene på å bli 
gode lagspillere. Forstå at man er 
en enhet ute på banen. At man er 
ett lag som skal fungere sammen.

I fjor ble det dårlig med sosia-
le aktiviteter, men om ikke lenge 
håper Verpesdal og Hage å få til 
overnatting på Nyborg. Med både 
en treningsøkt og annet gøy på 
programmet. Slike ting skaper 
samhold.

GODT SAMHOLD
– Avslutningsvis vil jeg skryte vel-
dig av hvor gode Idd Sportsklubb er 
på tilrettelegging. Det eksepsjonelt 
gode samholdet i hele klubben må 

jeg også ta av meg hatten for. Og 
hva skulle klubben gjort uten brø-
drene Benny og Geir-Atle Strøm? 

undrer Ove.

TEKST: MAX MARIUS BRYNILDSEN

Bak fr. v.: Charlotte Grønås, Oliver Grønås, Liam Clausen Norderhaug, Didrik Larsen, Amund Bakke 
Holm. Midten fr. v.: Stanley Næss, Ingrid Bergstrøm, Alma Nygaard Golden, Magnus Møllerop-Ver-

pesdal, Nicolay Alexander König. Foran fr. v.: Carl Trevor de Flon-Asonganyi, Hannah Amalie 
Nygaard Holberg, Oline Otilia Bisgaard Pur, Oscar Hage, William Holt-Larsen, Eduart Aliu

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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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

2014-LAGET

– SPILLERNE SKAL LÆRE SEG GODE HOLDNINGER
Det sier Anoop Chowdhury, som er hovedtrener for 2014-laget.

Han utdyper til Idde-avisa at gode 
holdninger innebærer å vise re-
spekt for hverandre. Lytte til hver-
andre. Ta vare på hverandre, og bli 
flinkere til å ta ansvar. Samt at bar-
na skal lære seg: ”Tap og vinn med 
samme sinn.” På det fotballmessige 
plan blir samspill et fokusområde. 
Det å drille inn godt spill. Det øves 
nå mye på å føre ball, mottak og 
pasninger. I år blir det det siste året 
med 5-er fotball. Neste år blir det 
7-er fotball.

Laget trener på Risum kunst-
gress mandager og torsdager fra 
klokken 17.30 til 18.30. Her kan 
det fort bli noen endringer når 
sesongen starter. Kullet har hele 25 
registrerte spillere, men i snitt har 
det vært 18 på treningene i vinter. 
Nye barn er hjertelig velkommen 
til denne gruppa.

Anoop fullroser Audun Øgrim 
som lagleder. Sistnevnte har full 
kontroll på alt rundt laget. Anoop 
har også med seg tre andre i trener-
teamet; Roy Martin Gustavsen, Ole 
Anders Gjesteby og Mohammed 
Farwana. Ett av Anoops mål er at 
ting skal fungere så godt at ingen 

skal være avhengig av ham. Ellers 
bekler Jon Reidar Wiig rollen som 
foreldrekontakt. 2014-laget har et 
godt samhold og har ved flere an-

ledninger grillet etter treninger, og 
da har gapahuken på Risum vært et 
egnet sted. I fjor fikk spillerne også 
kjenne på naturgress. Noen trenin-

ger ble avholdt på Nyborg.

TEKST: MAX MARIUS BRYNILDSEN

Bak f.v.: Ole Gjesteby, Martin Skaarer Hansen, Andreas Christoffer Børresen, Leander Nicolai Halvorsen, Ulrik Idebøen, Sondre Wiig, Emil Buer, Emil 
Sikkerland Lund, Sofus Gjødalstuen, Audun Øgrim. Midten f.v.: Lucas Falch, Oscar Gjesteby, Syver Høglund Volden, Matheo Sannerød, Isak Berger, 

Johannes Øgrim, Herman Degnes, Filip Frydenlund, Peter Adrian Gustavsen, Mohammed Farwana. Foran f.v.: Anoop Chowdhury, Leah Justine Olsen, 
Even Kjølibråten, Lars Olav Brække-Fjeldseth, Ludvik Lilleborgen, Kinan Farwana, Oliver Chowdhury, Casper Johnsen, Niklas Jensen-Raa, Roy Gustavsen
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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

2013-LAGET

– VI SKAL BYGGE HVERANDRE OPP
De flotte ordene kommer fra Iddejenta Victoria Golden, som er en del av trenerteamet 

til 2013-kullet. Selv har hun to barn med på laget.

Victoria spilte selv fotball i sine yn-
gre dager. Først for Paulsbo IL. Nå 
som Idd Sportsklubb endelig har 
fått etablert et seniorlag for damer, 
kjenner hun det kribler litt etter å 
snøre på seg fotballskoene igjen. 
39-åringen har en travel hverdag 
hvor hun jobber som fengselsbet-
jent, og har i tillegg Julia og Aron 
som skal følges opp. Hun sitter 
også som varamedlem i styret i Idd 
SK. En klubb hun mener er i god 
vekst på mange plan.

– Laget trener på tirsdager og 
torsdager på Risum kunstgress. Fra 
klokken 17.30 til 18.45. Vi har stort 
sett hele 20 spillere med på trenin-
gene, hvor vi er stolte over at seks 
av barna er jenter. I en periode var 
det åtte jenter med. Samholdet i 
hele gruppa er meget god. Hoved-
trener Jens Kristian Borge styrer 
oss alle med jernhånd og har kon-
troll på alt rundt 2013-laget. I tre-
nerteamet har vi også med Øyvind 
Harridsleff, Christian Lobsgaard og 
min mann Arne Kristian Lauritz-
sen. Siv Lillelien gjør en strålende 
jobb som foreldrekontakt, forklarer 

Victoria Golden.
Golden forteller videre at det 

trenes iherdig nå på å løpe seg inn i 
nye formasjoner og posisjoner. I år 
venter 7-er-fotball for disse guttene 

og jentene. Spillerne skal lære seg 
å bygge hverandre opp, vise god 
lagånd og ikke minst ha det gøy 
sammen. Når treningene har fore-
gått inne i Risumhallen, har øvelser 

fra Mesternes Mester vært popu-
lært. Det planlegges for en sosial 
helg på Nyborg, med overnatting.

TEKST: MAX MARIUS BRYNILDSEN

Bak f.v.: Christian Lobsgaard, Torstein Holm Solberg, Håkon Andre Torp, Philip Buer Solhaug, Nils Lobsgaard, Signe Kristiane Moberg-Ingerø, Oliver Bis-
gaard Wilhelmsen, Jens Kristian Borge. Midten f.v.: Victoria Golden, Bisan Kehail, Florent Tran, Sander Nøhr-Engebretsen, Noah Alexander Hallstein-
sen, Celina Bjerge, Alette Svendsen, Evelyn de Flon-Asonganyi, Øyvind Harridsleff. Foran f.v.: Arne Kristian Lauritzsen, Julia Golden, Håkon Haridsleff, 

Olaf Lian Borge, Aron Golden, Bjørn Melvin Lillelien Stefansson, Kim Einar Boine Lydersen, Erik Myhre-Nielsen, Khadar Jamal Mohamed
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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
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Sjekk også ut nettbutikken vår på veng.no

2012-LAGET

– Det er noe som skal videreføres 
framover. I tillegg blir fokuset nå 
spilleforståelse og et bedre pas-
ningsspill. Jeg må få si at vi er en 
veldig sammensveiset gjeng, hvor 
jeg føler alle gir alt for hverandre. 
De går også på samme skole, stort 
sett, forteller Magnus.

I desember 2022 ble Anders Fr-
edlund en del av trenerteamet. En 
mann med mye erfaring og kom-
petanse som vil komme godt med. 
Han har for en del år siden spilt på 
A-laget til Idd SK. Anders kommer 
fra trenergjerning i TTIF for A-laget 
herrer. I tillegg er Veronik Demiri 
trener for disse 11-åringene. En 
viktig rolle har også Alice Hafsrød. 
Hun gjør en kjempejobb som forel-
drekontakt. 

Laget trener tirsdager og torsdager 
på Risum kunstgress fra klokken 
17.30 til 19.00. Det har vært nærme-
re 20 spillere på treningene i vinter. 
Før jul var barna samlet på Nyborg. 
Det var svært populært. Med pizza 
og PlayStation. Nå planlegges det 
for bowling i byen, og i mai venter 
Sparebank1 Cup på Strupe.

TEKST: MAX MARIUS BRYNILDSEN

Bak fr. v.: Anders Fredlund, Veronik Demiri, Magnus Gunneng. Midten fr. v.: Brage Myrvang Bakken, Daniel Demiri, Martin Fredlund, Alexander Nor-
derhaug, Marwin Gunneng, Varg Isak Møllerop Nomèl. Foran fr. v.: Johannes Bergstrøm, Marcus Pettersen, Henrik Carlsen, Alvin V Fuglevig, Marcus 

Slettum Wilson, Aron Warme-Heide,Leon Johnsen

ET LAG MED ENORM INNSATS PÅ BANEN
Skal vi tro hovedtrener Magnus Gunneng har 2012-laget blitt kjent over hele Østfold 

for sin tæl og innsats på banen.
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NÅ HAR IDD SK EGET DAMELAG
Elisabeth Kirkerød og venninnen Karine Jacobsen startet i september 2022 jobben 

med å etablere et eget damelag i Idd Sportsklubb. I vinter har det vært godt over 30 
jenter på treningene på Risum.

– Det er helt vilt, egentlig. Fortsatt 
får vi forespørsler fra jenter som 
vil bli med. I januar var vi over 30 
spillere på flere treninger. Ingen 
har gitt seg ennå. Trivselsfaktoren 
er høy hos oss, forteller en ivrig 
Elisabeth Kirkerød til Idde-avisa.

Det startet med at de to sendte 
en forespørsel til de aller fleste av 
jentene fra Halden de hadde på 
vennelista si på Facebook, hvor de 
la tydelig til at dette skulle være et 
lavterskeltilbud, og at man kun-
ne komme på treninger uten å ha 
sparket fotball tidligere i livet. De 
poengterte også at det ikke var 
noe oppmøteplikt. Dette initiativet 
spredte seg raskt blant jenter i dis-
triktet, og det hele ble en ”snakkis” 
på rekordtid.

– Elisabeth og jeg syntes det var på 
tide at det ble etablert et eget dame-
lag i klubben igjen, og vi ville legge 
mye av sjela vår i dette prosjektet. Så 
kom artikkelen i Halden Arbeider-
blad. Etter det dukket det opp enda 
flere jenter på treningene. Hos oss 
er det jenter fra 16 år og opp til 35 år. 
Alle er velkommen til å være med på 
Risum kunstgress, forklarer Karine 
Jacobsen.

GODE TRENINGSKAMERATER
De to damene er begge 26 år gamle 
og har vært nære venninner i man-
ge år. Elisabeth var en aktiv og god 
svømmer i ti år og har faktisk aldri 

spilt fotball tidligere. Karine er dat-
ter av A-lagstrener Frank Jacobsen. 
Hun begynte å spille fotball i TTIF 
allerede som 6-åring og var der i ti 
år før hun tok to års pause. Da gjorde 
hun comeback ved å trene et jentelag 
i Berg IL i to år. Det lærte hun mye av. 
Så ville de begge inn i militæret…

– Da vi begge fikk vite at vi skulle 
tjenestegjøre i Sjøforsvaret, begyn-
te vi å trene fysisk sammen som 
oppladning før oppstart. Vi lærte 
hverandre svært godt å kjenne un-
der rekruttperioden, men vi havnet 
ikke på samme båt i Sjøforsvaret 
etter det, forklarer Jacobsen.

Så ventet utdanning for de 
begge. Karine elsker barn og derfor 
trives hun i dag svært godt i jobben 
som barnehagelærer. Lagkamerat 
og trenerkollega Elisabeth Kirke-
rød tok en lang og imponerende 
utdannelse i hovedstaden. Det ble 
bachelor i biovitenskap og mas-
tergrad i toksikologi. I dag får hun 
daglig jobbe med disse spennen-
de temaene, som miljørådgiver i 
Sarpsborg kommune. Hvor hun 
trives både ute i feltet og inne på 
kontoret. Hun utdyper gladelig:

– Som miljørådgiver i den stillin-
gen jeg har nå undersøker jeg blant 
annet om det er forurenset grunn i 
forbindelse med gravearbeid, eller 
ser etter miljøgifter og annen for-
urensing i forbindelse med bygge-
prosjekter. Kombinasjonen mellom 

feltarbeid og rapportskriving er 
noe jeg trives godt med. Man lærer 
så mye.

FOTBALLGAL FAMILIE
Karine Jacobsen kommer fra en 
fotballgal familie. Slik beskriver 
hun det i hvert fall selv. I tillegg til 
nevnte Frank så er hun søsteren til 
A-lagets Henrik Jacobsen. I huset 
har det vært Manchester United for 
alle penga i alle år, men selv har 
hun faktisk ingen spesielle favoritt-
lag. Hun forteller dog litt rørende 
at hennes største forbilde i livet 
er far Frank. 26-åringen har vært 
forsvarsspiller i alle år og trives 
godt i rollen som midtstopper. Der 
er hun solid. Det har vi sett i tre-
ningskampene hittil i år. Spesielt i 
den magiske 10-1-seieren på Berg 
stadion og 5-2-seieren hjemme mot 
Skjeberg.

– Jeg har enormt å lære på 
banen, men jeg elsker å løpe og 
har god utholdenhet. Derfor tror 
jeg det er best for meg å spille på 
midtbanen, helst på kanten, sier en 
forventningsfull Elisabeth.

– Et godt sosialt miljø for alle 
jentene er det viktigste for oss. 
Her skal vi ta vare på hverandre 
og oppmuntre hverandre. Vi må 
også henge med på sosiale medi-
er, så håper mange vil følge oss 
på Instagram. Der har vi en fersk 
profil. Verdt å nevne er det også at 

vi har hatt sosiale sammenkomster. 
15 jenter fra laget dro til Strömstad 
for å isbade. Så samlet vi oss til en 
kveld med bowling. Da var vi 20 
med. Sist helg var det jo også gøy 
å ha en fest med gutta i klubben 
på Nyborg. Til den engasjerende 
quizen var vi fire jenter og fire 
gutter per lag, og da rakk vi å bli 
mye bedre kjent med hverandre, 
forteller Karine ivrig.

TO LAG PÅMELDT
Damelaget har meldt på to syver-
lag i år. Det er gledelig. Treninge-
ne på Risum kunstgressbane er 
på tirsdager fra klokken 19.00 til 
20.30 og på torsdager fra 19.00 til 
20.00. Det trenes mye teknikk og 
pasningsspill på tirsdager, mens på 
torsdager koser de seg med mest 
mulig spilling. De to initiativta-
kerne takker begge sportslig leder 
Geir-Atle Strøm for måten han har 
tatt de imot på, og også tilrettelagt 
ting for laget på en svært god måte.

Nå gjenstår én ting:
– Vi er på utkikk etter en trener. 

Det mangler vi. I hvert fall en som 
kan lede oss på tirsdagstreningene. 
Kontakt oss ved interesse, avslutter 
de med et smil. 

TEKST OG FOTO: MAX MARIUS BRYNILDSEN

Elisabeth Kirkerød (t.v.) og Karine Jacobsen står bak Idd SKs nye populære damelag.
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FRANK ER NY HOVEDTRENER I IDD SK
Frank Jacobsen tenker tilbake på en fantastisk tid da han var spiller for Aspedammen IL. Han 
roser samholdet både den gang og nå. I år skal han trene A-laget til Idd Sportsklubb i 5. divisjon.

Vi treffer seniorlagets nye ho-
vedtrener Frank og rekruttlagets 
trener Per Willy på ”Idde-sjappa” 
Torino Pizza Halden en kald dag i 
begynnelsen av mars. De to svorne 
Manchester United-tilhengerne har 
nettopp måttet oppleve at laget sitt 
tapte med sju mål mot erkerivalen 
Liverpool. Det er på tide å snakke 
om forventninger før en ny sesong 
i 5.divisjon.

– Hva slags endringer kan publi-
kum vente å se med deg som hoved-
trener for A-laget, Jacobsen?

– I fjor spilte laget i et fast 
3-5-2-system, og lyktes veldig bra 
med det under Josef Myhren Bou-
chleh. Jeg har allikevel valgt å legge 
om til 4-3-3. Et system jeg er veldig 
glad i. Årets tre første treningskam-
per har i hvert fall vært gode for 
vår del. Med en 10-2-seier mot 
Ørje. Deretter 5-3 mot divisjons-
kollega Begby, etterfulgt av en solid 
3-2-seier hjemme mot Rakkestad, 
svarer han. Og utdyper gjerne: 

– Jeg er opptatt av at vi skal prø-
ve å holde ballen mest mulig høyt i 
banen. 4-3-3 er et offensivt system. 
Men om vi møter et veldig godt lag 
som gir oss trøbbel, kan alternati-
vet være å la to midtbanespillere 
falle ned å være mer defensive. I 
en trekant på midten. Vi kan også 
variere og gjøre om til 3-5-2 som 
gutta kjenner godt til fra tidligere.

Den 57 år gamle Nexans-man-
nen Frank Jacobsen hadde gleden 
av å spille flere år i Aspedammen 
IL under trenerlegenden Per Kau-
rin. Men trekker også fram trene-
ren han hadde det ene året han 
var i Sverige og spilte for Rörlanda. 
Treneren der lærte Frank mye av 
på kort tid, selv om det ikke var 
noe storlag han spilte for i Sverige.

SOLID TRENERTEAM

Fem år yngre Per Willy Signebøen, 
som daglig jobber fulltid for Halden 
kommune på Rokke Avfallsanlegg, 
trente en periode juniorlaget til Idd 
SK sammen med Frank. ”PW” har 
for øvrig spilt på samme lag som 
Frank, Benny Strøm og Geir-Atle 
Strøm. Allerede i 1976 ble han en 
del av Aspedammen IL. Den joviale 
bygdegutten skal i år igjen lede 
B-laget. Per Willy er også forberedt 
på å måtte hjelpe Jon Ola Johnsen 
på sidelinja i 5. divisjon, og på en 
del treninger, når Frank jobber 
kveldsskift på Nexans. Signebøen 
har som mål at laget kjemper i 
toppen av 7.divisjon som i fjor, da 
det ble tredjeplass. Best av samtlige 
Halden-lag.

Opprykk for rekruttlaget er ikke 
et mål i seg selv, men de spiller 
alltid for å vinne hver kamp. Men 
hva tror Frank om A-lagets sjanser 
denne sesongen?

– Jeg sier litt forsiktig at vi skal 
kjempe på øvre halvdel. Opprykk 
er ikke et direkte mål per nå. Vi 
har en veldig god stamme og har 
fått inn flere unggutter som trener 
godt. De kan over tid utfordre de 
etablerte. Når det er sagt; jeg hater 
å tape. Med meg som trener skal vi 
alltid gå for seier. Både jeg og Per 
Willy kan tenke oss ihjel etter kam-
per, på hva som gikk galt, om vi har 
tapt, forklarer han.

OPTIMISTISK
På A-laget i år er hans sønn Henrik 
en av dem som skal kjempe om en 
plass på midtbanen. I tillegg har 
hans datter Karine på imponeren-
de vis skaffet enormt med spillere 
til Idd SK og dannet et seniorlag for 
damer sammen med dyktige Elisa-
beth Kirkerød.

Per Willy er mer optimist:
– Jeg mener A-laget skal kunne 

kjempe helt i toppen også i år. Vi 

har mange gode spillere med et so-
lid toppnivå. Men det avhenger jo 
også av at brorparten av spillerne 
trener godt nok, responderer han. 
Idde-gutt Mats Tobias Signebøen er 
for øvrig Per Willys sønn.

Jacobsen og Signebøen forteller 
at de elsker å være på treningsfel-
tet, og ikke minst adrenalinet de 
kjenner under kamper. Motivasjo-
nen til Per Willy økte veldig etter 
fjoråret, for han føler han lærte 
svært mye av Josef Myhren Bou-
chleh. At det kom en ”utenfra” med 
en slik bakgrunn og erfaring, var 
sunt, enes gutta om.

Avisas utsendte spør om hva en 
mann som Jakob Madsen Lund 
betyr for laget på banen...

– Han oser autoritet og selvtillit. 
Er også veldig god på å dirigere. 
Knallsterk på dødballer. Han har jo 
en herlig CV bak seg fra 2. divisjon, 
svarer trenerne nærmest i kor.

– Blir han å se som stopper eller 
midtbanespiller i år?

– Han skal spille stopper. Slik 
han gjorde glimrende etter somme-
ren i fjor, svarer Jacobsen.

– Dette blir jo hypotetisk, men 
hadde klubben rykket opp i fjor med 
Jakob som stopper også under vårse-
songen?

– Ja, helt klart, så nære som vi 
var, svarer Signebøen.

ENDRINGER I STALLEN
To sentrale spillere som trolig ikke 
blir å se på A-laget i år er Øyvind 
Høvik og Christoffer ”Chresta” 
Moen Ståhl. Det er ikke fordi de 
ikke vil, men har krevende familie- 
og jobbsituasjoner. Keeper Jakob 
Bjerrang Pedersen er også borte. 

Unge og spennende spillere som 

kan få muligheten er Didrik Kor-
seth Klipper, Casper Lilleby, Yassir 
Errahali og Ayub Torp. Ellers kom-
mer også nevnte Henrik Jacobsen 
inn, samt to nye keepere i Loyd 
Hansen og Kim Buer. 

En annen ny spiller ser også 
lovende ut. Tidligere Aspedam-
men- og Idd-spiller Per-Kenneth 
Kaurin sin talentfulle sønn Jonas 
har meldt overgang fra TTIF, og 
angrepsspilleren har vist positive 
takter allerede. I midten av april 
er midtbanespiller Simen Signe-
bøen ferdig med militærtjenesten. 
Han kan vise seg å bli svært viktig, 
spesielt nå som Lars-Petter Ahlsen 
er skadet.

Virkelig verdt å nevne er det 
også at Sondre Kirkeng Rørmyr 
flytter hjem til Halden i mai, etter 
en del år i Oslo. I juni kommer også 
Eskil Overvik tilbake til festnings-
byen. Han har studert til å bli feng-
selsbetjent utenbys.

– Få også med hvor fornøyde vi 
er med støtteapparatet. Vår sports-
lige leder Geir-Atle Strøm er helt 
uvurderlig. Hjelpetrener Jon Ola 
Johnsen, materialforvalter Fredrik 
André Wolff Nilsen og oppmann Si-
gurd Kirkeng Rørmyr tilrettelegger 
for oss og spillerne på en glimren-
de måte, avslutter klubbens nye 
hovedtrener Frank Jacobsen, og får 
sin fulle støtte i de ordene fra Per 
Willy Signebøen.

TEKST: MAX MARIUS BRYNILDSEN

A-lagstrener Frank Jacobsen (t.v.) og rekruttlagets Per Willy Signebøen.

Markveien 2 · 1769 Halden



15

Bak f. v.: Eirik Woldheim Hansen, Kristian Lund, Jakob Madsen Lund, Tormod Hammerstad, Hampus Pettersen, Adrian Overvik, Bjørn-Henrik Ekeli, August Berntzen, Martin Brennes Olaussen. 
Midten f. v.: Jon Ola Johnsen (hjelpetrener), Frank Jacobsen (hovedtrener), Sigurd Kirkeng Rørmyr (oppmann), Yassir Errahali, Didrik Klipper, Petter Kjelvik, Kim Alexander Buer, Emil Torp Rognehaug, 

Loyd Øyvind Hansen, Josef Myhren Bouchleh, Oscar Aam, Fredrik-André Wolff Nilsen (materialforvalter), Per Willy Signebøen (hjelpetrener), Geir-Atle Strøm (sportslig leder). 
Foran f.v.: Lars-Petter Ahlsen, Daniel Åkerman, Henrik Jacobsen, Ayub Torp, Martin Persson, Casper Johnsen. 

Ikke til stede: Casper Lilleby, Elias Fjellstad, Eskil Overvik, Espen Møllerop, Jonas Kaurin, Ludvig Wille, Marcus Torp, Marius Andersen, Mats Tobias Signebøen, Simen Signebøen, Sondre Kirkeng Rørmyr. 
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JAKOB HAR BLITT VELDIG GLAD I IDD SK
Unggutten Didrik Korseth Klipper og forsvarsbautaen Jakob Madsen Lund lover å gi 

alt på banen for Idd Sportsklubb denne sesongen.

Didrik tok seg tid til å treffe oss på 
selve 18-årsdagen sin en onsdags-
kveld i mars. Dette var en dag han 
vil huske for alltid. Noen timer 
tidligere hadde han nemlig klart å 
få bilsertifikatet. Gratulasjoner fra 
lagkameraten Jakob Madsen Lund 
varmet ekstra på myndighetsdagen.

20 ÅR I KVIK
Vi tar først for oss Jakob sin his-
torie. 20 år har han bak seg i Kvik 
Halden Fotballklubb. Han var 
ingen barnestjerne. Ikke spesielt 
hurtig eller duellsterk. Men i likhet 
med Idd-kamerat Josef Myhren 
Bouchleh begynte han å trene 
knallhardt tidlig i tenårene. Han 
forsto han måtte bli mye mer seriøs 
om han skulle bli en kommende 
A-lagsspiller. All treningen på og 
utenfor feltet bar frukter. Under 
årene med selveste Kent Bergersen 
som hovedtrener var han sole-
klar i førsteelleveren. Den lokale 
forsvarstrioen var Jakob, Dardan 
Sæter-Mehmeti og Ole Strømsborg.

– Jeg ble etter hvert utrolig godt 
trent og vi følte oss til tider uover-
vinnelige, fra sommeren det året 
vi rykket opp og framover. ”Kenta” 
lærte meg veldig mye om relasjo-
ner og et godt system. Som ”Kenta” 
selv lærte mye av under hans tid i 
Rosenborg med Nils Arne Eggen. 
Fra å være litt planløse i Kvik ble vi 
til slutt kjennetegnet ved måten vi 
spilte fotball på, forteller Madsen 
Lund.

Så fikk Jakob litt skadeproble-
mer og kombinert med familie-
forøkelse og fast jobb som lærer 
på Risum ungdomsskole, endret 
hverdagen seg. Han grep sjansen 
da Idd Sportsklubb ville ha ham 
foran 2022-sesongen.

– Jeg valgte Idd hovedsakelig av 
to grunner. Hos de følte jeg mest 

tilhørighet. Jeg er oppvokst kun 
et langt steinkast unna banen på 
Risum, og i den klubben har jeg en 
nær relasjon med en del spillere. 
Han legger til at samholdet er helt 
unikt i Idd Sportsklubb. Noe som 
nesten har blitt en klisjé å si.

SKIKKELIG TALENT
Den unge angrepsspilleren Didrik 
Korseth Klipper lytter med stoisk 
ro på alt det spennende lagka-
meraten har å fortelle. Selv spilte 
18-åringen i forsvar store deler av 
oppveksten. Da han ble eldre ble 
han flyttet høyere og høyere opp i 
banen. Flere så tidlig at Øberg-gut-
ten hadde et skikkelig talent. Det 
resulterte i svært mange scoringer 
for det daværende småguttelaget 
til Idd SK. Hans far André Klipper 
og sportslig leder Geir-Atle Strøm 
fulgte begge opp unggutten på en 
skikkelig måte, da han fikk gleden 
av å prøve seg på flere kretstrenin-
ger med andre talentfulle unggut-
ter på Sarpsborg stadion. De siste 
årene har dog ikke vært en dans på 
roser for Didrik...

– Da jeg var litt yngre slet jeg 
med mye vondt i akillesen og det 
ene kneet. Det plaget meg dess-
verre mye den gang og jeg var 
mer på treningssenteret enn på 
fotballbanen dessverre. Så var jeg 
uheldig å få kyssesyken. Det varte 
ganske lenge og jeg gikk opp i vekt. 
Det toppet seg ved at jeg ble satt ut 
av spill i lang tid da jeg ble hardt 
rammet av Korona. I år drømmer 
jeg om en hel sesong uten skader 
og sykdom. Det er jeg lei nå. Derfor 
var det så gøy å få score et mål og 
ha to målgivende, i A-lagets kamp 
borte mot Trosvik i siste serierun-
de i fjor. Det ga meg ”guts” til å stå 
på og trene hardt før årets sesong, 
utdyper Barca-supporter Klipper.

Han har tro på en del spilletid 
denne sesongen, men innrømmer 
det er svært hardt å konkurrere 
om plassene der framme med 
Bjørn-Henrik Ekeli, Eskil Overvik 
og Sondre Kirkeng Rørmyr. Didrik 
ser allikevel lyst på mulighetene. 
I oppkjøringen mot Rakkestad 
nylig scoret både Didrik og Jakob i 
3-2-seieren på Risum.

Didrik Klipper tar skolen seriøst 
og har innsett viktigheten av det. 
Han går nå andre året på Idrettsfag 
på Porsnes vgs. med Anders Lund 
som lærer. Nevnte Josef stepper 
også inn og bidrar i den klassen 
Didrik går i.

STERKT SAMHOLD
– Jeg må igjen få si at samholdet i 
Idd Sportsklubb er meget sterkt. 
Jeg er imponert og gleder meg stort 
til å spille seriekamper på Risum 
igjen. Hvor det alltid er en solid 
ramme rundt kampene. Med Max 
Marius Brynildsen sin glimrende 
speakertjeneste og et svært trofast 
publikum. Jeg har alltid elsket å 
være en del av et lag. Det gir meg 
mye! Det er lystbetont å komme 

ned på feltet til gutta så man får 
koblet av fra alt som skjer i hver-
dagen ellers, sier Jakob. Og legger 
engasjerende til følgende: 

– Når det gjelder det sportslige så 
synes jeg vi har den beste førstel-
leveren i hele 5. divisjon. Når vi er 
alle mann alle! På dette nivået vet 
vi dog ikke hvem som er tilgjenge-
lige til enhver tid. Det blir mange 
forfall gjennom sesongen. Derfor 
er det spennende å ha nye sultne 
spillere på vei opp som holder oss 
garvede på tå hev. Håper flest mu-
lig folk kommer og heier på oss i år.

– Jeg skal gjøre mitt som stopper 
for at Berg og de andre lagene skal 
få slite voldsomt mot oss denne se-
songen. Herlig at vi scoret over 100 
seriemål i 2022. Men noe utfall i år 
er det litt vanskelig å spå, avslutter 
den duellsterke bautaen Madsen 
Lund. Som for øvrig var hele byens 
russepresident siste året på vide-
regående. Hvor han gikk ut med et 
meget høyt karaktersnitt. Det måtte 
bli lærer av denne haldenseren.

TEKST OG FOTO: MAX MARIUS BRYNILDSEN

TALENT OG VETERAN: 18-åringen Didrik Korseth Klipper (t.v.) gleder seg til å spille med bautaen 
Jakob Madsen Lund denne sesongen.

A-LAGET
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samspill
Vi er

Vi er større enn jeg. Alle skal ha en plass. Derfor vil vi bidra. 
BDO støtter idrett, kultur og organisasjonsliv over hele landet.
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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

Sjekk ut ID.Buzz

Helelektriske ID. Buzz er kåret til «Årets bil 2023», 
«Folkets favoritt» og mottar også 5 stjerner i den siste 
kollisjons- og sikkerhetstesten fra Euro NCAP.  
Prøvekjør den hos oss!

DYRENDALSVEIEN 13, HALDEN 
TLF 69 17 81 00, halden@dahles-auto.no

Kom innom oss for en hyggelig bilprat!
• VERKSTED
• EU-KONTROLL
• SKADEVERKSTED
• BILGLASS
• DEKKSKIFT

• PERSONBIL
• NYTTEKJØRETØY
• BRUKTBIL
• FINANSIERING
• FORSIKRING
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TAR DU POENGET, 
FÅR DU POENGET
– Og det er hele poenget.

Kom til poenget! 
Skann QR-koden eller 
send Tista til 2242

Ikke alle skjønner nytten av å være medlem av kundeklubben. 
Men er du en av dem som gjør det, så får du mange poeng 
når du benytter appen, som du igjen kan bruke på andre ting. 
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OPEL ASTRA
PLUG-IN HYBRID

  Fra Kr. 447.900,-  180 HK PLUG-IN DRIVLINJE
OPPTIL 60 KM ELEKTRISK REKKEVIDDE 

Pris er inkl. frakt og lev.omkost levert Halden. Lokale frakt og lev.omkost. kan tilkomme og vil variere ut ifra hvor i Norge bilen skal fraktes. Forbruk blandet kjøring fra 1,1 l/100 km, CO2-utslipp fra 24-26 
g/km. Energiforbruk 14.2-15,4  kWt/100 km. NOx-utslipp 34,3 mg/km. Rekkevidde opptil 60 km. Elektrisk rekkevidde avhenger av kjørestil, veiforhold, utetemperatur, varme/klimaanlegg og 
forhåndstemperering. Bilder er illustrasjons- foto, utstyr kan avvike. Forbehold om trykkfeil. Importør Bertel O. Steen. 

Berg Bil AS, Båstadlundveien 6, 1781 HALDEN
69 21 10 50
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MØT HEDERSMANNEN FRA BOKERØD
Journalisten treffer en snakkesalig og svært blid mann en kald vinterdag på Nyborg. 

Leif Bokerød er oppvokst på Bokerød og ble tidlig glad i å gå på jakt. Andre aktiviteter 
i barndommen besto av lek og moro på skøyter og ski om vinteren. 

Fotball startet han først med på 
guttelaget til Paulsbo IL. Konkur-
ranser i langrenn og orientering be-
gynte han først med i voksen alder.
Leif ble medlem i Kornsjø Skytter-
lag som 12-åring og samme år skjøt 
han sin første hare. Han jaktet først 
i skogen til familien på Bokerød. 
Da han ble litt mer voksen ble han 
en del av Bokerød Elgjaktlag. Leif 
er kledelig beskjeden, men tør å si 
at han i ungdommen ble en meget 
god skytter. Under militærtje-
nesten utviklet han seg videre som 
skarpskytter. Det ble mye skyting 
på Setermoen og Sessvollmoen. 
Da han vendte hjem i 1968 ble han 
kretsmester i klasse 3.

SYKLET TIL PAULSBO
Foruten skytingen gjennom alle 
tenårene, hadde han trent fotball 
iherdig. I ung alder syklet han til 
grusbanen på Paulsbo for å trene. 
I 1969 ble han en del av A-laget til 
Paulsbo i fotball og det året besei-
ret de Greåker 3-1, som hadde et 
fryktinngytende lag som nesten 
vant alt de stilte opp i det året. I 
seieren fikk Leif Bokerød gleden av 
å score det første målet. Med Hans 
Rønning som trener. Litt senere 
ødela han menisken stygt. Noe 
som ble et handikap for ham på 
skytebanen når det skulle skytes 
i knestående. Men i 1972 fikk han 
orden på kneet og konkurransene 
sto da i kø som orienteringsløper. 
Noe også hans kjære søster Marit 
konkurrerte ivrig i. Sporten orien-
tering fikk et oppsving under hele 
70-tallet. Paulsbo IL laget sitt første 
O-kart i 1974: “Vardåsen”. Dette ble 
synfart av lagets egne O-løpere, og 
det ble arrangert kretsmesterskap 
med dette kartet hvor utrolige 650 
deltagere deltok

38 ÅR FOR ATOMEN
Innimellom konkurranser i skyting 
og orientering ble det mye skigåing 
for Leif. Han ble nær venn med 
Per Sundgård, som han konkur-
rerte med og mot i skisporet. De 
ryddet og merket senere turløypa 
Prestebakkefjella rundt, som var et 
populært tur-renn på 80-tallet. På 
det meste var det 250 deltagere til 
start på Prestebakke. Dagen før var 
det som regel barneskirenn, som 
trakk hele 200 barn til start.

Yrkesmessig hadde han fra 1972 
fast arbeid som sjåfør for Atomen, 
nå mer kjent som IFE. De 38 årene 
der husker han med glede tilbake 

på. Et herlig arbeidsmiljø. Dette 
etter at han i ung alder hadde kjørt 
og hentet store mengder melk fra 
gården, som han leverte rundt på 
Idd-bygda. Fra Bokerød til Buer 
og Aspedammen med lastebil. En 
Bedford med sju meter lang lem. 
En liten digresjon er da Bokerød 
nevner den fryktelig kalde vinteren 
i 1966. Da gikk han allikevel ofte 
fem kilometer på ski inn i skogen 
for å hugge tømmer.

Privat gikk det også bra. Han ble 
hodestups forelsket i sin livsled-
sager Frøydis. Ei ekte bygdejente. 
I 1976 sto huset deres på Kornsjø 
ferdig. To år senere kom sønnen 
Frode til verden. I 1983 fikk de 
datteren Linda. I 1984 tok de over 
familiegården på Bokerød, men 
flyttet dit først i 1989.

STERKT ENGASJERT
Engasjementet i Paulsbo IL var 
hele tiden sterkt. Det ble mye dug-
nad tross svært lange arbeidsdager, 
jakt og idrettslige arrangementer. 
En av oppgavene Leif lærte mye av 
og mestret godt var å skaffe midler 
og utstyr til klubben. Han forsto 
ganske tidlig hvor mye som kre-
ves for å drive et idrettslag. Andre 
oppgaver både den gang og nå, var 
og er å merke stier. Samt kjøre opp 
spor så folk får stått på langrenn. 
Det har nærmest vært en livsstil. 
Om dette sier han følgende:

– Det å presentere et perfekt 
skispor på en deilig vinterdag, og 
se mange mennesker glade, både 
store og små, det betyr enormt 
for meg. Den gleden gjør at alle 
timene man legger ned som ildsjel 
blir verdt det. Det å merke turstier 
driver jeg fortsatt mye med den 
dag i dag. Det er viktig så folk skal 
føle seg trygge ute i naturen. Det 
har gått med “noen timer” med det 
spesielt de siste 20 årene. Nå er 
jeg heldig å kunne bruke en flott 
klipper som tar mye lyng og gress 
når jeg holder på. Og han utdyper 
videre:

– Jeg har vandret mye på Boke-
rødfjellet og i Hallerødåsen siden 
jeg var barn. Både på tur og jakt. 
For noen år siden begynte jeg å 
rydde og merke noen av stiene i 
mitt nærområde, da disse begynte 
å forsvinne. Jeg merket blå sti fra 
Bokerødstranda fire km videre. 
Grønn sti fra Bokerød til Sanderød-
moen tre km. Denne fortsetter 
rundt Hallerødåsen. En sti langs 
Elgsjøen er også merket og en 

rasteplass er laget der. Hallerødå-
sen-runden er også en fin skiløype, 
bare det kommer nok snø, forklarer 
Leif ivrig. Som i dag fortsatt er en 
del av løypekomiteen i Idd Sports-
klubb.

STERK SØLVVINNER
Herr Bokerød har i voksen alder 
aldri klart å legge orienteringssko-
ene på hylla. Han har konkurrert i 
aldersbestemte klasser hele veien. 
Han har blitt kretsmester utallige 
ganger. I NM har det blitt mange 
sterke, men sure fjerdeplasser. 
Under Norgesmesterskapet for 
veteraner i Østmarka for ikke lenge 
siden tok Leif en meget sterk sølv-
medalje. Kun slått med 1 minutt og 
19 sekunder av Kjell Winther, som 
hadde vunnet verdensmesterska-
pet i Italia.

Leif Bokerød har levd et rikt liv 
og det er mye som ikke får plass 
i denne avisa. Men det er ellers 
verdt å nevne at han har trent flere 
jentelag i Paulsbo IL. Hovedsakelig 
på 90-tallet med datteren Linda på 
laget. Han var også et par år innom 
Kvik HFK med henne. Hun er i dag 
veteran og kaptein på det sam-
menslåtte damelaget til Kvik HFK/
TTIF, gjerne med Leif på tribunen. 
Når sønnen Frode og hans barn 
Sigmund og Fredrik deltar i ulike 
sykkelritt, elsker farfar Leif å heie 
de fram.

På den 110 mål store gården, 

som foreldrene Svend og Anna 
hadde mange kuer på da de drev 
den, jobber Leif for det meste med 
korn og høy. Det produseres høy 
til hester i store mengder. Mens 
hans far arbeidet mest i skogen. 
Apropos hester; familiens kjære 
Boka Prinsen ble født i år 2000. Leif 
trente den opp til å bli en traver 
i Norgestoppen. I 2007 vant den 
Halden Sparebanks Ærespris. Boka 
Prinsen var byens beste travhest. 
16 seire ble det nasjonalt for 
kaldblodshesten. Halvparten som 
montéhest siste del av karrieren. 
Den stammer faktisk fra ridehesten 
Linda eide som ung jente.

JETTEN PÅ HALLERØDÅSEN
Det er for øvrig et sagn om “Jetten 
Hall”. Først fortalt av Karl Magnus-
son i 1940. Jetten bodde i Halle-
rødåsen og i løpet av våren vil en 
treskjærer med motorsag prøve 
å gjenskape denne Jette. Leif har 
bidratt også her. Med den største 
furua på toppen av Hallerødåsen! 
Det blir en rasteplass på samme 
sted og hele sagnet blir å lese der. 
Skulle du som leser også undre på 
hvor mange elg hedersmannen fra 
Bokerød har skutt? Svaret er over 
30! I 2021 og 2022 ble han og mak-
ker Willy Grønstad bridgemestere i 
Idd Sportsklubb.

TEKST OG FOTO: MAX MARIUS BRYNILDSEN

LEIF BOKERØD: Den tidligere Paulsbo-gutten er fortsatt aktiv med å kjøre opp løyper på vinteren, og 
merke stier i distriktet. 
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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

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



22 ÆRESMEDLEM

LOKFØREREN FRA PRESTEBAKKE 

Arild Børge Thomassen er selve definisjonen på en ildsjel. Paulsbo-gutten var også 
meget sentral under fusjonen i 2002, da Idd Sportsklubb så dagens lys.

Idde-avisas utsendte var spent 
før sitt første offisielle møte med 
Arild Thomassen. Mannen mange 
har snakket så varmt om. Det var 
en snakkesalig og godt forberedt 
68-åring vi traff på Nyborg. Han tok 
intervjuet som ren oppvarming til 
torsdagens spinningtime, som han 
elsker å delta på. 

Arild har alltid likt å være i god 
form. Som barn var han en del av 
svømmeklubben på gamle Halden 
Bad i mange år. Bryting sto også 
høyt i kurs. Og ikke minst sykling. 
Som lokfører er det ekstra viktig 
med god helse. På denne fridagen 
hadde han ladet opp med en tre ti-
mers gåtur med den ene datterens 
hund. Før intervju. Før spinning på 
Nyborg. Han kunne ivrig fortelle 
om at han ble en del av NSB i 1978. 
Der ga han seg for drøye fem år 
siden. Da ble det tid for AFP-tilvæ-
relse og mulighet for en ny jobb. 
Så fra 1. april i 2018 ble Arild en av 
fem pensjonister som fikk jobb hos 
Grenland Rail AS.

Togene frakter store mengder 
tømmer over hele landet. Noen av 
stedene haldenseren kjører til, er 
Narvik i nord,  Flesberg, Kongs-
berg, Otta og Skogn. Her i byen er 
det kjøring til Kasa ved Saugbrugs.

Ikke bare mye tømmer fraktes, 
men også militærtransport og mye 
sviller og mofix.

ENGASJERT FAMILIE 
Kona Bjørg er fra bygda. Opprin-
nelig fra Buer. Engasjert i dame-
fotballen fra starten som spiller 
og siden i styre og trenerapparat 
når døtrene også spilte på Pauls-
bo. I 1980 fikk de nemlig datteren 
Eileen. Tre år senere kom Karine 
til verden. De bestemte seg for å 
bygge hus på Prestebakke i 1984.  
Da Arild og Bjørg fikk to døtre 
sammen forandret livet seg. De vil-
le tidlig gi barna sunne interesser. 
Arild oppdaget raskt at Paulsbo IL 
var en herlig klubb å bli en del av. 
Han ble også sterkt engasjert som 
formann i Prestebakke velforening. 
Samtidig var han stasjonert i Oslo 
i egenskap av sitt yrke. På slutten 
av 80-tallet var han en av flere ekte 
ildsjeler som bygget lysløypa på 
Prestebakke. Iveren og arbeids-
gleden var stor. Det kom folk fra 
Enningdalen og Kornsjø for å bidra. 
I tillegg bygget de da opp kiosken 
på Prestebakke. Han skapte nære 
vennskap med blant andre Reidar 
Hagen, Kay Hafsrød, Tore Bråthen 
og Ole Morten Davidsen. Samt alle 

i sykkelgruppa, både hedersmenn 
og hedersdamer.

I 1995 ble Arild Børge Thomas-
sen kasserer i Paulsbo IL.

– En stor del av jobben ble jo å 
skaffe penger og midler til klubben. 
Et arbeid som krever sin mann/
kvinne. Vi fikk etter hvert bra med 
kommunale tilskudd, tippemidler, 
viktige loddsalginntekter og ikke 
minst økonomisk støtte fra de lo-
kale bankene. Jeg fikk energi og stå 
på-vilje til å jobbe hardt med dette, 
da jeg så hvor sterk dugnadsånden 
blant folk var. Vi bygger egentlig 
klubb for barna, vet du. At de som 
kommer etter oss skal ha et trygt 
sted å være. At de får en god vei i 
livet. I en klubb med sunn økono-
mi, forklarer han. Og påpeker raskt 
at en klubb kan ikke drives uten 
frivillighet!

VEIEN MOT SAMMENSLÅING 
I år 2000 startet det møysom-
melige arbeidet med å fusjonere 
Aspedammen IL og Paulsbo IL. En 
jobb Arild var en sterk bidragsyter 
for. Som tok to år. I 2002 ble Idd 
Sportsklubb en realitet. Thomas-
sen husker tilbake på fusjonerin-
gen som en positiv opplevelse. Han 
var altså kasserer i Paulsbo IL fra 
1995 og fortsatte den jobben i Idd 
Sportsklubb helt fram til 2010. 

På årsmøtet til Idd SK i 2007 ble 
ildsjelen og kassereren lurt trill 
rundt. Arild hadde jo en finger med 
i det meste som rørte seg i klubben, 

men han ble mildt sagt forfjamset 
og tatt på senga, da klubbleder Ole 
Morten Davidsen reiste seg og sa 
følgende, da Arild ble utnevnt som 
æresmedlem:

– Vi har gått litt utenom regelver-
ket og tatt et valg uten å involvere 
deg denne gangen. Det håper jeg du 
kan leve med, Arild. Du har bidratt 
med innsats som går langt utover 
ditt verv som kasserer. Vi kan trygt 
si du har hatt en finger med i det 
meste som foregår i klubben. Om 
det være seg dugnader, arrange-
menter, lotterier eller andre ting. 
Ditt gode hjerte for Idd Sportsklubb 
såes det ingen tvil om, sa Davidsen. 
Før han overleverte det synlige be-
viset på utnevnelsen, sammen med 
en stor bukett med blomster.

SKAL VÆRE EN ARENA FOR ALLE
En viktig ting Thomassen brenner 
for er at idretten skal være en are-
na hvor alle kan få delta.

– I media det siste året har det 
vært mye snakk om hvor dyrt det 
har blitt å drive med idrett. Jeg har 
fire barnebarn. Det ene barnebar-
net mitt Emil spiller ishockey og de 
tre jentene er også aktive. De har 
ganske mange kakebokser, sokker 
og annet som man jo må støtte 
med. All idrett koster for foreldre-
ne! Men som tidligere nevnt gir 
idretten barna en god vei i livet. 
Det tror jeg virkelig på. Politikerne 
burde “spyttet inn” mer penger i 
idretten. Det berører meg sterkt å 

høre om klubber som sliter med å 
overleve den pågående strømkri-
sen. Dette kunne de på Stortinget 
løst bedre, med mer penger inn. 
Klubbtilhørighet er også viktig, 
svært viktig, for integreringen. 
At våre nye landsmenn, barn og 
foreldre i lokalsamfunnet, blir en 
del av fellesskapet og det samhol-
det idretten kan gi. Hvis ikke kan 
de havne på feil vei i livet, utdyper 
han alvorlig.

 Avslutningsvis er det verdt å 
nevne at Arild satt i styret da JBIL; 
Jernbanens Bedriftsidrettslag 
Halden ble europamestere i fotball 
i Nederland. Blant bedriftslagene i 
denne kategorien. I dag er ikke be-
driftslaget lenger aktive i idretten, 
men de eier en meget flott hytte 
i Tanumstrand ved Grebbestad. 
I tillegg til å støtte barnebarna i 
idretten, reise på flotte ferieturer, 
er Prestebakke-mannen og æres-
medlemmet en svært ivrig samler 
av Cognac. Og sykler han fortsatt 
Vättern Rundt årlig? Svaret er et 
rungende ja! Det gleder også hans 
hjerte at de som styrer Idd SK i dag 
gjør en kjempejobb.

– Framtiden til klubben ser lys 
ut. Det gleder mitt hjerte stort, sier 
han og smiler. Minutter før spin-
ning og bridgekveld skal dominere 
kvelden på Nyborg.

 

TEKST OG FOTO: MAX MARIUS BRYNILDSEN

ÆRESMEDLEM: Arild Børge Thomassen ble æresmedlem i 2007. Fem år tidligere så Idd SK dagens lys.  
Med Arild som viktig bidragsyter i fusjoneringen.
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Pizza · Kebab · Hamburger

69 19 30 30
KIRKEGATA 26, 1767 HALDEN

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

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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BJØRN HAFSRØD:
– KLUBBEN DRIVES PÅ EN ENESTÅENDE MÅTE!

Under årsmøtet på Nyborg torsdag 8. mars ble fire jubilanter hedret. Bjørn Hafsrød for 
sine utrolige 75 år som medlem. Erling Fosser var ikke til stede, men kunne også hedres for 

75 års medlemskap. Geir Granholt feiret 50 år i klubben og Hedda Brække solide 25 år.

Vi tok en prat med Bjørn Hafsrød 
minutter etter årsmøtet var hevet, 
og han var stolt over utmerkel-
sen. Men beskjedent nok ville han 
heller rose de som driver klubben 
framover i dag.

– Klubben drives på en eneståen-
de måte! Det har vært formidabelt 
i dag å få se og høre de budsjetter 
styret jobber med, og flotte årsbe-
retninger. Vi er mange som savner 
mitt søskenbarn Kay Hafsrød, men 
jeg og de jeg snakker med har for 
lengst fått med oss at spesielt brø-
drene Strøm (Benny og Geir-Atle) 
jobber like hardt for klubben som 
de sterkeste ildsjelene har gjort 
tidligere år, og vel så det. De to 
gutta der er unike. Det er det ingen 
tvil om, sier han imponert. Det er 
flotte skussmål å ta med seg fra en 
beskjeden hedersmann som Bjørn. 
Benny Strøm var for øvrig mye 
sammen med sønnen Bjørn-André 
Hafsrød i barndommen. 

EKTE ASPEDAMMEN-GUTT
14. januar 1947 kom Bjørn Hafsrød 
til verden og er blodekte Aspedam-
men-gutt. Fra tidlig alder kunne 
han lett spasere bort til Nyborg og 
være en del av et fellesskap. Han 
elsket å se på fotballkamper som 
ble spilt og heiet ivrig fra sidelin-
ja så ofte han kunne. Det var dog 
orientering han begynte med. Han 
elsket å bedrive den idretten. Selv 
om han ikke var blant de aller bes-
te, ifølge ham selv.

Som ung 11-åring i 1958 døde 
hans høyt elskede far Kai Olai. 
Sorgen var tung å bære for barna og 
Bjørns mor Mary. Da var det godt 
å ha gode venner både på Nyborg 
og Iddevang barneskole. For ikke å 
snakke om andre i familien og slekta 
han beundret og så opp til. Som de 
tre fetterne Rudolf Hafsrød, Hans 
Olaf Hafsrød og nevnte Kay. Samt on-
kelen Olaf Hafsrød. Mange kjenner 
nok også læreren Thor Hafsrød.

NORGESTOPPEN I ORIENTERING
Orientering konkurrerte han i fram 
til han ble 18 år. Svært ofte i Indre 
Østfold. I Norgestoppen kjempet 
de lokale guttene Erling Fosser og 
Arne Kitterød. Herlig er det også å 
nevnte at nesten like mange jenter 
som gutter løp orientering for klub-
ben. Bjørn minnes det fantastiske 
samholdet som var blant medlem-
mene.

Engasjementet for Aspedammen 
IL vedvarte sterkt videre. Bjørn for-
teller om de mange artige fotballtu-
rene hvor AIL hadde bortekamper, 
der han ofte fikk sitte på i lastebi-
len til Rolf Nilsen. En Opel Blitz. 
Det var stas! Oppgavene på Nyborg 
ble flere og flere...

– Vi slet faktisk i perioder med å 
få med folk på dugnad på den tiden 
også. Vi var en gjeng som stort sett 
gjorde det meste og aldri var vonde 
å be. Vi bidro så fort vi hadde 
sjansen. Jeg og Terje Johansen 
bodde jo bare et steinkast unna. 

På hver vår side av Nyborg. Noen 
av vervene jeg hadde som frivillig 
var å ha ansvar for kiosken, gjøre 
klart trimrommet i kjelleren og jeg 
satt mange år i husstyret. Løype-
vakt både i skogen og trafikken har 
det vært mye av. I yrkeslivet som 
lastebilsjåfør jobbet jeg svært lange 
dager, så bidragene for klubben ble 
gjort for det meste på helgene og 
ganske sent på kveldene på hver-
dagene. For min del gikk det også 
mye i maling, skraping og kitting. 
Gutta jeg jobbet med var virkelig 
gutter som sto på, sier mannen 
som feiret 75 år i fjor. Og utdyper:

–  Jeg var også svært delaktig i 
Aspedammen velforening i mange 
år. Min mor var kasserer der, noe 
jeg ble senere. Dugnadsånden har 
alltid vært sterk i vår familie. Det 
var også et godt stykke arbeid som 
måtte gjøres da jeg ble en av de 
som fikk ansvaret for å sette opp 
gatelysene her oppe. Mens Kay 
gjorde veldig mye i lysløypene. 

TRE JUBILANTER: fra venstre står Hedda Brække (25 år som medlem i Idd SK), Bjørn Hafsrød (75 år) og Geir Granholt (50 år). Erling Fosser var ikke til stede, men kan også feire 75 års medlemskap.
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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

MAKS UFLAKS
– Som 22-åring opplevde jeg for 
øvrig noe jeg ikke unner noen å 
oppleve. Jeg hadde maks uflaks 
og brøt to virvler i nakken tvert av. 
Jeg måtte gå i tre måneder med 
dette før jeg ble operert. Smertene 
som var da sliter jeg fortsatt med 
å kunne beskrive. I dag visste jeg 
ikke om jeg orket å komme, for 
jeg har to vonde brist i ryggen, og 
kolsen er belastende, men det har 
vært veldig stas å bli satt pris. Hele 
huset her på Nyborg har jo blitt så 
fint også, etter oppussingen. Det er 
så mange hyggelige mennesker her. 
Jeg er rørt i kveld. Det må jeg si.

I yrkeslivet har Hafsrød kjørt 
tømmer med lastebil. Han har dre-
vet for seg selv i alle år. Han hadde 
faste jobber i en årrekke for An-
ker-Rasch fra 1965 og Stangeskove-
ne fra 1971. Kolsen sier han at han 
trolig har fått av all dieseleksosen 
opp gjennom årene. Mellom slage-
ne der giftet han seg med sin kjære 
Liv Grete i 1968. De bygget hus 
sammen som de flyttet inn i -76. I 
2011 opplevde Bjørn og familien 
en enorm nedtur. Kona Liv Grete 
ble revet bort og siden da har han 
ikke vært så mye å se rundt Idd 

Sportsklubb. Klubben i hans hjerte. 
Men fire vakre og friske barnebarn 
beriker hans liv enormt. De siste 
ukene har han kost seg med VM i 
skiskyting og VM på ski. Langrenn 

er det beste han liker å se på, sær-
lig stafettene.

Hvordan har han kunnet være 
medlem nærmest fra fødselen? Jo, 
han fikk medlemskap i Aspedam-

men Idrettslag i dåpsgave fra onkel 
Olaf. Vi takker Bjørn ydmykt for alt 
han har betydd for klubben i 75 år.

TEKST OG FOTO: MAX MARIUS BRYNILDSEN

FIRE BLAD HAFSRØD: Her bygges scena i klubbhuset på Nyborg. Fra venstre: Rudolf Hafsrød, Olaf Hafsrød, Hans Olaf Hafsrød og Kay Hafsrød. Olaf er 
Bjørns onkel. De tre andre er søskenbarna til Bjørn. Foto: Privat 
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Vår erfaring – Din trygghet

Halden Auto
Svinesundsveien 345 · Tlf. 69 17 29 70 · www.haldenauto.no
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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.

HYGGELIGE 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!
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 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!

STØTT OSS MED DIN  
GRASROTANDEL!

Bli grasrotgiver i dag! Du kan bli grasrotgiver i alle Norsk Tippings kanaler eller  
ved å sende SMS «Grasrotandelen 883927842» til 60000

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



30 DUGNADSÅNDEN LEVER

NYBYGG PÅ RISUM OG  
NYTT LIV I KIOSKEN PÅ PRESTEBAKKE
Dugnadsgjenden i Idd SK har ikke sittet stille det siste året. Her er noe av det dugnad 

har bidratt med til fellesskapet.

NYBYGG PÅ RISUM
Nybygget har blitt jobbet med fra sommeren 
av, og målet er å være ferdig til sesongstart i 

år. Vi er i rute!

Her blir det kiosk, utstyrsrom og WC i 1. etg. 
og et møterom i 2. etg. 

Vi ønsker å takke alle samarbeidspartnere og 
dugnadsarbeidere for innsatsen!

IDDEGJENGEN
De som er med er: Først og fremst et 
knippe driftige damer; Anita Hafsrød, 
Mayne Hafsrød, Mette Torp, Inger Marit 
Almankås, Anne Lise Bråthen og Anita 
de Flon som har fått tilnavnet «vaffel-
gjengen», de bytter på torsdagsvaktene 
på Nyborg, og ønsker gjerne noen flere 
glade damer som har lyst til å steke, selge 
og skravle til å bli med dem her. I tillegg 
har Anita og Roar de Flon, Anne Lise og 
Tore Bråthen, og Svein de Flon startet 
på oppussing av kiosk- og garasjebygget 
på Prestebakke. Noe fikk de gjort tidlig i 
høst, og så snart det blir litt varmere vil 
de trå til igjen. Ellers er ønsket å øke det 
sosiale, både gjennom oppfordring til å 
ta en tur til Nyborg på torsdager om man 
vil kombinere en tur i løypa med en kaffe 
og vaffel, eller bare vil slå av en prat i 
kafeen. -Det er plass til mange fler. Et par 
sosiale treffer ble holdt tidligere i vinter, 
og det planlegges et nytt i løpet av våren. 
Her håper vi flere av bygdas voksne har 
lyst til å komme. Ønsket er å skape enda 
mer liv i klubben på alle aldersnivåer.

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



Telefon: 40005714/ 97578262 · post@rikelektro.com

www.rikelektro.com

SERVICE | PROSJEKT | RESTAURERING
VARMEPUMPER | SOLCELLE-ANLEGG
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McDonald’s Halden

Heng på banen, 
ikke på McDonald’s.
Vi støtter lokale idrettsklubber slik at flere unge 
har et bedre sted å henge enn hos oss.


