IDDE-AVISA
En informasjonsavis utgitt av Idd Sportsklubb mai 2017

Historisk tilbakeblikk.
Av Ulf Vidar Larsen mai 2015

Aspedammen Idrettslag tidlig 1930 tallet.
Bak f.v. Erling Bråten, Heierkas, Henry Bøe, Herrebøkasa, Arne Karlsen, Aspdammen, Gunnar
Karlsen, Aspedammen. ukjent, ukjent, Trygve Andersen ?, ukjent.
Foran f.v. Arnt Solberg, Herrebøkasa, Rolf Sæter, Brakka, Aspedammen og Haldor Lund, Lund
Gård.
Spørsmålet om å skrive et historisk tilbakeblikk om Aspedammen Idrettslag har jeg fått fra
redaktøren og utgiver av denne avis. Jeg har tatt utgangspunkt i bildet fra tidlig 30-tallet og
hvem var vel mer naturlig å spørre om råd en Kirsten og Aimar Andersen. Jeg har vært på
besøk hos Kirsten og Aimar som er de igjen av oss som kan husket tilbake fra den tiden. De
forteller at før den organiserte fotballen, da de holdt på med løkkefotball, foregikk det på
"Jenseplan" eller "Jenseløkka". Vi har fått et bilde fra den spede begynnelse, trolig fra
Jenseplan, men det kan også være grusbanen på Aspedammen som ble bygd like etter
oppstarten av klubben. Aspedammen Idrettslag ble startet opp i 1928. Aimar begynte å
spille fotball i 1939, rett før klubben ble oppløst, og han har ikke spilt sammen med de som
er på bildet. Derfor tror vi at bildet er fra tidlig 30-tallet. Aimar opplyser videre at på den
tiden var det en blanding av spillere fra Aspedammen og Fagerholt. Ørfolket kom først etter
krigen.

Forord

LEDER

Velkommen til
Årets Idde-avis!
Rundt oss er det vår, og for oss i Idd
sportsklubb betyr ikke det bare at aktiviteten utendørs øker. Det betyr også at
det er på tide å fortelle om hvem vi er,
hva vi gjør og hvor alle interesserte kan
finne oss. Idde-avisa er viktig for nettopp, og vi er stolte av å igjen kunne vise
oss fram i egen avis. Det er mye arbeid
som ligger bak denne avisa, og det er
veldig mange å takke. Men de viktigste
er sponsorene våre, uten deres samarbeidsvilje hadde det ikke vært mulig å
få til denne avisa. Takk også til alle som
har bidratt med innspill og innhold. God
fornøyelse!
Geir-Atle Strøm, redaktør

Idde-trippelen
Iddegranitten fortsetter i 2017!
Dette er en trippel arrangert av Idd
Sportsklubb, og består av Monolittløpet,
Stenhoggerrittet og Ørsjødilten.
Monolittløpet gikk av
stabelen i slutten av april,
og hvis du deltok her har
du med Stenhoggerrittet og
Ørsjødilten gode muligheter til å hente hjem Iddegranitten for 2017.
Stenhoggerrittet går av
stabelen 3. juni, og er et
krevende, men morsomt
sykkelritt 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 fullfører
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!

Velkommen til

Østfold Trafikkskole AS
Vi underviser i klassene AM 146 (moped), A1, A2, A,
traktor, B, B96 og BE. Vi holder til i nabolokalene til
Halden Klubb. Kom gjerne innom for en hyggelig prat eller
ring oss på:

917 72 010
Vi er også på Facebook!

Klaus HAR ORDET
Hei, da er 2017-sesongen for fotballen etter en lang og hard oppkjøring for alle lag i gang, også sykkelgruppa er ute etter å ha vasket av
vinterstøvet.
Barneidretten er godt i gang med halvkjørt sesong med mye lek og
moro som bading innendørs og aktivitetsøkt med skøyter i Halden
ishall. I oktober 2016 ble det nye kunstgresset lagt på Risum noe som
har blitt motatt med stor glede blant spillere i alle aldere, trenere
og oss som klubb. Nok en gang vil jeg takke sparebankstiftelsen for
støtten Idd Sportsklubb fikk, og takk til alle dugnadsarbeidere som
la ned mange timer for at vi skulle klare å få byttet gresset, dette var
veldig viktig for Idd Sportsklubb å få til med tanke på rekruttering til
fotballen i klubben og vi har plass til flere barn, både på fotball å barneidrettskolen som også er på Risum ungdomsskole. Fotballen foregår
på Risum hele året igjennom så det er bare å komme og prøve seg om
lysten til fotball er der.
Vi skal også i år arrangere Monolitten (løping/jogg/gå), Stenhoggerrittet (sykkel) og Ørsjødilten (løping) så her er det bare å melde seg på
– dette blir moro!
Jeg vil takke alle som har verv i klubben, trenere/instruktører,
støtteapparat og foreldrekontakter for en fantastisk innsats, som gjør
at barna får en fin blanding av læring og sosialt samvær igjennom
idretten. Og en takk til alle som stiller opp på dugnader, alt fra vakthold og banemannskap til vaffelsteking. Uten dere blir det vanskelig å
drive klubben.
Jeg vil til slutt takke alle medlemmer for god innsats, og lykke til i
sesongen 2017 for alle lag, ivrige foreldre og supportere som heier på.
Takk til alle sponsorer til Idd Sportsklubb, og til denne avisa som er
med på å støtte økonomien i Idd Sportsklubb.
Avrunder med å ønske alle en riktig god sommer!
Klaus Knutsen
Leder, Idd Sportsklubb

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

Klart for nytt
Stenhoggerritt 3. juni
Stenhoggerrittet har på få år blitt et attraktivt sykkelritt for både haldensere og tilreisende.
Lørdag 3. juni arrangeres Stenhoggerrittet 2017.
Løypa til Stenhoggerittet har start
og målgang ved Idd Sportsklubbs
lokaler Nyborg på Aspedammen.
Traseen er vakker, vill og variert. Løypa starter på grusvei,
før den fortsetter videre på sti
langs Ørsjøen. Etter å ha rundet
Ørsjøen ved Prestebakke tråkker
man innover i skogen og fortsetter ned mot Iddefjorden. Derfra
går den på stenhoggerstier langs
Iddefjorden, før man begynner på
stigningspartiet. Gjennom gamle
stenbruddsteder går traseen opp
fra fjorden og gjennom skogen til
man er framme ved mål igjen.

HISTORISK LANDSKAP
De rike forekomstene av granitt
gjorde nemlig Iddefjorden til et
stenhoggereldorado i årene rundt

1900. På både svensk og norsk side
langs fjorden er sporene etter en
eventyrlig, men kortvarig stenhoggerindustri mange. Det er få
fjellsider som ikke bærer preg av
stenbrudd og hardt arbeid. Blant
annet er steinen Monolitten i Vigelandsparken hugget ut fra dette
området.

EGET RITT FOR BARNA
For mange er sykling en interesse
hele familien har sammen. Derfor arrangerer vi i år et eget ritt
for barne. Barnerittet arrangeres
samtidig som Stenhoggerrittet, og
påmelding gjøres ved oppmøte på
Nyborg.

PÅMELDINGEN HAR ÅPNET

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

Mer informasjon
og påmelding
www.stenhoggerrittet.no

Stenhoggerrittet er allerede åpen

FØRST OG
FREMST SERVICE
www jensen-scheele.no

Tlf.: 69 21 35 00
firmapost@jensen-scheele.no
www jensen-scheele.no
Vestgårdveien 1 til 5, Sørlifeltet, 1787 Halden

få fri tre-
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Meld deg inn innen 16. mai og få

fri trening frem til 20. august
(Gjelder ved 12 mnd avtale)

Kom og test
Haldens største

løperom!

Som medlem hos oss, får du følgende fordeler:
✔
✔
✔
✔

Gratis PT-TIMER ved start (2 stk)
Gratis FROKOST
Gratis SOLARIUM
Gratis KAFFE & TE

✔ Gratis WI FI
✔ Gratis HÅNDKLESERVICE

✔
✔
✔
✔
✔

Gratis MASSASJESTOLER
Gratis VAFLER
Gratis PARKERING opptil 5 timer
Gratis BARNEPASS
Gratis HENGERUTLEIE
- og selvfølgelig dyktige og hyggelige instruktører

om!!

Velkommen innom for en uforpliktende treningsprat!
Tista senter, tlf. 69 19 78 00
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Ørsjødilten

Ørsjødilten 2017
Ørsjødilten er distriktets mest tradisjonsrike terrengløp. Det har vært arrangert i 37 år uten avbrudd.
Søndag 24. september i år går løpet av stabelen for 38. gang!
Løpet startet som et samarbeid
mellom Paulsbo IL og Aspedammen IL. Man løp den 19 km lange
traseen rundt Ørsjøen fra Prestebakke til Aspedammen det ene
året og snudde løpet det andre
året. Alt i samarbeidets ånd!
I de første årene var det bare
herrene som løp 19 km og kunne
ta napp i vandrepokalen. Damene
løp 10 km, men dette er selvfølgelig endret slik at også damene nå
løper den lengste distansen.
Det var også den gang 10km
som startet på Ør og løp henholdsvis mot Aspedammen eller Prestebakke. Kortere mosjonsløyper har
det også hele tiden vært slik at
alle skulle kunne delta etter egne
forutsetninger.

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

år og motivet for vekslende start
og mål område var ikke lenger de
samme. Vi hadde gjennom alle år
fått god hjelp av buss selskapene
og sjåfør Kjell Plassen til å transportere løperne fra Aspedammen
til start på Prestebakke, og omvendt alt etter løpsretningen. Vi
så for oss at i framtiden ville slik
transport bli kostbart og søkte
etter nye løyper. Medlemmer av
løypekomiteen fant fram til en god
21 km rundløype med utgangspunkt på Prestebakke. Det er også
lagt inn 3, 5 og 8km løyper samt
barneløyper fra 500m.
Den nye ordningen ble godt
mottatt av løperne etter at noen
først hadde utrykt at det var trist å
endre en så lang tradisjon.
Våre egne løpere har selvsagt
deltatt med vekslende resultater
i årenes løp. På damesiden har
Tove Olsen vunnet vandrepokalen
og på herresiden fikk vi den første

seieren for Idd Sportsklubb i 2013
da Magnar Wium vant.
Vi håper han og andre medlemmer i årene framover vil bidra til
flere seire, men det viktigste for
oss som arrangør er at så mange som mulig deltar i distriktets
eldste mosjonsløp! Arrangementet
i 2015 ble en suksess med yrende
liv og mange barn i løypene.

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

iddsk.no

DEL AV TRIPPELEN
Husk Iddegranitten og Iddebau-

Rørleggerfirma
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

Vi utfører alt innen . . .
• NYBYGG
• REPARASJONER
• OMGJØRINGER
Medlem av Norges største rørleggerkjede

www.Bademiljo.no

Mer informasjon
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Turorientering i Halden

Tur-orientering i Halden
En morsom og flott anledning til å komme seg ut i skogen og besøke nye steder!
Tur –orientering i Halden er et
samarbeid mellom Idd sportsklubb, Halden skiklubb, Gimle
IF og Tistedalen FL. Vanlig tur-o
er tradisjonelt et opplegg med 55
poster fordelt på 7 forskjellige kart
rundt omkring i distriktet. Av disse er det 15 poster som er tilpasset
bruk av sykkel (sykkel-orientering). I tillegg har det vært vanlig
å legge ut månedens GPS-post (5
stk i løpet av sesongen), hvor vi på
hjemmesiden vår (www.tur-o-halden.no) legger ut kordinatene til
posten og så blir det opp til dere
å finne den ved hjelp av GPS. Når
årets opplegg for turorientering
er klart kan det kjøpes hos Køhn
libris, Statoil og Felleskjøpet.

områder. Disse postene er lagt i tilknytning til store ledelinjer (stier,
veier, lysløyper og lignende). Turene her er godt egnet til familier
med små barn eller tur-orientere
som er litt usikre på orienteringsferdighetene sine.
Barne- og familiekonvolutten
selges på hos Køhn libris og Statoil.

MER INFORMASJON PÅ NETT
Tur-orientering er en morsom og
flott anledning til å komme seg ut
i skogen og også komme ut til områder hvor man aldri har vært før.
Tur-orienteringen gir også inntekter til Idd Sportsklubb hvert år.

BARN OG FAMILIER
I tillegg til dette har vi også et opplegg som heter Barne- og familie
tur-orientering. Der er det vanligvis 30 poster fordelt på 4 kart/

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

Barneidrett skolen
Barneidrett skolen

I Iddsportsklubb har vi barnidrett skole. Den foregår på Iddevang og Prestebakke skole. Det er en gruppe
på Iddevang
for førskolebarna samt
Uteleie
av klubbhuset
9 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.
ISkog
Iddsportsklubb
har
vi
barnidrett
skole.å Den
foregår
på Iddevang
skole.på
Det
er en gruppe
samt 1
og mark er også en arena vi liker
utnytte.
En gang
i året harogviPrestebakke
overnattingshelg
Nyborg
med turpå
tilIddevang
Liseberg for
for førskolebarna
4 trinn og oppover.
klasse.
Prestebakke
grupper,
en for 1-3
en for
Hervære
på barneidretten
vi og
detsted
gøy,finner
med ådere
utforske
mange
idretter.
Vi
er en På
glad
gjeng med er
cadet
60 to
barn
og 7 voksne.
Hertrinn
er detogrom
for 4-7
alletrinn.
som vil
med. Info omhar
tider
på vår
hjemmeside
Vi er innom for eksempel innebandy,
sykling, fotball, ski, skøyter og svømming.
www.iddsk.no
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
Romslige lokaler til alle slags
anledninger er tilgjengelig for leie!
www.iddsk.no

Utleie av Nyborg

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

GOD STANDARD OG GOD PLASS
Festsalen, kjøkkenet og garderoben holder god standard. Hos oss
finner du alt du trengertil arrangere selskap for inntil 80 personer.

HYGGELIG PRISER
Vi kan tilby utleie til en meget hyggelig pris: 800,- for medlemmer av
Idd Sportsklubb. Hvis man ikke
er medlem
leieprisen
1600,-.med trenere Annie merethe og Kåre
Litener
gruppe
prestebakke
Ønsker du å leie en formiddag er
prisen 400,-.

Liten gruppe prestebakke med trenere Annie merethe og Kåre

Kontakt Anette Minge Solheim på
tlf. 99267814 for mer informasjon
og nærmere avtale.

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

Iddev 35
1769
Iddev HALDEN
35
Kiwi
Risum
Telefon:
69185793
1769
HALDEN
Iddeveien 35 • 1769 Halden
Telefaks:
69180481
Telefon: 69185793
Tlf.:
69 18firmapost@kiwi.no
5769180481
93
Epost:
Telefaks:
Fax: 69 18 04 81
Epost: firmapost@kiwi.no
ÅPNINGSTIDER:
ÅPNINGSTIDER
Hverdager
09:00-23:00
ÅPNINGSTIDER:
Hverdag:
07:00 - 23:00
Lørdag
09:00-21:00
Hverdager
09:00-23:00
Lørdag:Stengt
08:00 - 21:00
Søndag
Lørdag 09:00-21:00
Søndag:

Stengt

Søndag Stengt
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Gutter 2009

Spiller så det lukter svidd!
Lek og fotballglede er viktig for gjengen på Gutter 2009-laget.
Idd SK G-09 er en leken og sammensveiset gjeng som har spilt
sammen i ca 2 år. Antallet barn på
treningene varierer noe og vi har
opplevd et merkbart frafall siden
i fjor. Nå er gruppa på 8 barn født
i 2009, men vi har ofte med et par
av gutta fra 2010 på treningene.
De har vi ute på Risum to ganger
pr. uke.

GØY, MEN MÅLRETTET
Det er gøy å se hvor mye som
skjer omtrent fra gang til gang og
vi jobber målrettet mot det å bli
bedre fotballspillere. Hovedfokuset er å ha det gøy sammen, men
konkurranseintstiktene begynner
å ta form.
Vi avsluttet fjorårssesongen
med lagets første seier og det har
vi tatt med oss inn i vinterhalvåret. Neste sesong er ikke langt
unna og det skal bli gøy å kaste
vinterklærne og gjøre oss klare til

Bak f.v.: Andreas G Houmsmoen, Ruben Houmsmoen, Sigve Skogli Olsen, Isak Houmsmoen, Ole-Daniel Thoresen, Dag Erland Olsen. Foran f.v.: Benjamin Syverstad-Field, Christian Carlsen, William Wærnes, Theodor Hole
Trollnes. Ikke til stede: Matheo og Simon de Flon
annen motstand enn oss selv på
treningene.
”VI ER BLÅ, VI ER IDD. SPILLER SÅ
DET LUKTER SVIDD!”

Andreas G Houmsmoen og Dag
Erland Olsen, trenere
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En trivelig handel i

GÅGATA
ANTIKK og KURIOSA

Storgata 15, 1776 Halden
Arild Johansen
91394088
E-mail: barrikaden@live.no
Nettside: antikkogkuriosa.net
Vi er på Facebook!

Storgt. 11, 1771 Halden
Tlf. 69 18 69 00

A-laget

A-LAGET
Med det nye avdelingsoppsettet er 5.
divisjon enda mer spisset enn tidligere, og
det gjør at A-laget står foran en spennende
sesong.
Laget og troppen har hatt
en grei oppkjøring, hvor det
har i hovedsak blitt fokusert på noen få ting. Det har
gitt til dels gode resultater
i treningskampene vi har
spilt.
Når alle spillere er
tilgjengelig og vi har full
tropp til kamper så er vi et
godt fotbal - lag. men vi er
sårbare ved flere forfall.
Målet vårt er å stabilisere
seg i divisjonen. Vi ønsker
å spille offensiv fotball og
skape mye sjanser. Bidrar

det til mye mål og mange
seire (noe vi har tro på), så
henger vi selvsagt gjerne
med i øvre halvdel!
I skrivende stund har vi
hatt tre kamper, hvor vi
har tapt to og vunnet en.
Vi satser på at poengfangsten blir enda bedre med
noen justeringer i spillet,
og mange folk på tribunen
som kan heie oss frem. Vi
sees på kamp!

VEGARD SVENDSEN

BJØRN OLAV BLOMSTRØM

ANDREAS NORDHEIM

TORMOD HAMMERSTAD

Roar Hagen

NILS ØIVIND HAUGE

MARTIN INGERØ

MARIUS JAHR

JOAKIM LINTHO-SØNDENÅ

SIVERT THØGERSEN JENSEN

EMIL LINTHO

ADRIAN OVERVIK

NILS HÅKON GRØNDAL

A-laget

MAGNUS ANDREASEN

BJØRN HENRIK EKELI

JOHAN STABEKK

CHRISTOFFER MOEN STÅHL

MIKKEL ENGEBRETSEN

OSCAR AAM

TRYM GUMMESEN THON

PÅL-ESPEN STAAL

KRISTOFFER SUNDT

LARS-PETTER AHLSEN

OVE VERPESDAL

GEIR-ATLE STRØM
SPORTSLIG LEDER

ROAR HAGEN
HOVEDTRENER

THOMAS JAHNSEN
HJELPETRENER

KIM ÅGHEIM
SPILLENDE HJELPETRENER

OLE MARTIN SIGNEBØEN
OPPMANN

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

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

Klubbens dag lørdag 10. juni
Vi anser dette som en flott måte for klubben å profilere vårt budskap og virke i lokalmiljøet!
Klubbens dag er en flott måte for
klubben å profilere vårt budskap
og virke i lokalmiljøet – samt at vi
tror og håper det bygger opp om
klubbpatriotisme og lokalidentitet
på tvers av alle lagenheter innen
fotballen i Idd Sportsklubb.
«NFF oppfordrer alle klubber i
Norge å arrangere en KLUBBENS
DAG på vårsesongen. Dette er en
markering av UEFA Grassroot Day.
Klubben skal profilere sitt budskap og virke i lokalmiljøet. Det er
en god måte å bygge klubbpatriotisme, lokalidentitet på tvers av
alder, kjønn og lagenheter.»

HYGGELIG FOR ALLE
Kiosken er åpen hele dagen, og
varme griller er tilgjengelig fra
klokken 12:00. Si i fra til familie og
venner og sett av 10. juni i kalenderen allerede nå, for da er det
Klubbens dag!

KLUBBENS DAG
10.00
ÅPNING VED KLUBBENS
LEDER, KLAUS KNUTSEN

12.00
PAUSE MED VARM GRILL OG
ÅPEN KIOSK

10.10
FELLES OPPVARMING OG
GJENNOMGANG AV DAGEN

13.00
DIVERSe LEKER OG SPILL,
SAMT FOTBALLKAMPER

10.30
TEKNIKKMERKET OG
MERKETAKING

14.30
UTDELING AV DIPLOMER OG
MERKER

Rema 1000 Risum
Iddeveien 29, 1769 Halden
Telefon: 69 18 85 66
Åpent fra 07:00 til 23:00
mandag til og med lørdag

15.00
SLUTT
PS! Endringer i programmet
kan forekomme!

Gutter 2011
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Fin gruppe med fokus på fotballglede
Guttelaget med 2011-spillere ser frem til en spennende sesong med både cuper og seriespill.
Vi er en gruppe med spillere,
hovedsakelig født i 2011. Vi startet
opp med en trening i uka, i førsten
av mai i fjor. I skrivende stund,
teller gruppa seks spillere, men
ønsker flere hjertelig velkommen
til å trene og spille fotball med oss.
Fokuset er å trene på det grunnleggende i fotball, mye smålagsspill og ha det gøy på trening.
Vi trener nå inne i hallen på
Risum Ungdomsskole torsdager kl
17-18, og går ut på kunstgressbanen når det blir varmere i været.
Etter en vintersesong med trening både inne og ute på Risum,
gleder vi oss nå til både cuper og
seriespill i 2017 sesongen. Ønsker
alle lykke til i sesongen 2017!
Sportslig hilsen
Jan Thomas Strøm
Bak venstre: Jan Thomas Strøm, Sander Sannerød, Noah Andre Strøm, Julian Bjerke Falch
Foran venstre: Christian Carlsen, Rolf Benjamin Holt, Philip Grønås, Ludvig Breda, Theodor Hole Trollnes
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Barneidrett Prestebakke skole

Barneidrett Prestebakke
En liten gruppe på åtte flotte barn i alderen 3 -5 år trener på torsdager fra kl. 17 – 18 på Prestebakke skole.
Til vanlig bedriver vi aktiviteter
inne i gymsalen på Prestebakke
skole, som for eksempel hinderløype, fotball, turn, fri aktiviteter
og lignende. Av og til er vi også i
uteområdet, da vi er så heldige
å ha kort avstand til fotballbane,
fine sykkel områder og skogen. Vi
har også pleid å være ute på vinteren, da har vi lagd snømenn og
hatt forskjellige vinteraktiviteter
som aking og ski. Av og til har vi
muligheter for å benytte oss av
både badebasseng inne og ishall. I
tillegg er vi veldig heldige som har
en godt sammensatt voksengruppe som følger opp barna på hver
eneste trening og stiller opp om
det skulle være noe.
Vi får også sponset frukt av
Kiwi på Risum til hver trening,
noe vi setter stor pris på.
Barneidretten drives av Alice
Hafsrød, Karl Christian Jansen og
Stine Buer.
Tilstede fra venstre var Balder, Aksel, Johannes, Amanda, Marcus og Hermine.
(Agnes og Håkon Kristoffer var ikke med på bildet.)

Verdens
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VENG BILVERKSTED,
vi reparerer alle merker.

Skog og hage
avd. Husqvarna og Honda.

Stor avdeling med
BILPLEIE fra Meguiars
og Turtle Wax.

Åpent:
Man-fre 08-17
Lørdag 10-14

Bremsedeler og lysutstyr
til tilhengere, alle merker.

Facebook “f ” Logo

BILDELER

Berg Bil AS
Knivsøveien 8, 1788 HALDEN – Tlf. 40 64 40 40
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Facebook “f ” Logo
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vengbutikken
på facebook
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Barneidrett Idd skole

Lek og moro i gymsalen på idd skole
Lek og moro står i sentrum når herlig gjeng møtes til barneidrett på Idd skole på tirsdager!
En fin gjeng på 18-19 barn møtes hver tirsdag til lek og moro i
gymsalen på Idd skole. Det er en
godt sammensveiset gjeng som
kjenner hverandre godt. Mange
har godt i barnehage sammen
og flere har vært på barneidrett
sammen i tre år.
I gymsalen leker vi haien
kommer, stiv heks, rødt lys og alle
mine duer. Vi løper, har stafetter
og røris. Hinderløype blir barna
aldri lei og det spilles også stadig
fotball og innebandy.
Vi har vært på tur til Søderen
på Ystehede og syklet tur til Langholmen camping. En annen sykkeltur gikk fra Idd skole til Kiwi.
Der ble det is kjøpt av snill pappa
før vi syklet tilbake igjen.
Turen trenger ikke være lang
for å være fin.
Vi har også hatt to fine turer til
kunstsnøanlegget på Erte hvor vi
har stått på ski og aket.
Vi har også gått tur på festningen og lekt på lekeplassen der.
Det har vært svømming på Bakke og skøytedag i Halden Ishall.
I løpet av barneidretten har
barna blitt introdusert for for
ulike idretter som turn, håndball,
fotball, ski, skøyter og sykling.
Lek og moro har det vært mye

av, og vi trenerne håper barna
tar med seg gode opplevelser og
minner fra barneidretten.
Samarbeidet med foreldrene har

også vært veldig bra. De har stilt
opp på turer og alle har kost seg
sammen. Vi tre trenerne takker nå
for oss etter tre år med barneidrett.

Ann-Kristin Clausen, Karl-Erik
Hovland og Trine Bakke Eidissen

Vår erfaring – Din trygghet
Bilsalg – Verksted – Bilutleie
Karosseriverksted – Deler/tilbehør - Dekkhotell
Verkstedbestilling på www.haldenauto.no
www.haldenauto.no – Tlf.:69 17 29 70

Barneidrett
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Barneidrett 3-5 år
Barneidrettsgruppa 3-5 år trener på onsdager kl 17.00 i gymsalen på Risum ungdomsskole.
Vi har det veldig gøy på trening!
Barna er blant annet veldig glad
i å leke hauk og due, forskjellige
balleker. Hinderløype er også veldig populært. Trenere er Justine
Tangen og Nils Håkon Furuvarp
Grøndal.
Midten fv: Martine Bakkevik, Lillian Sofie, Haakon Lionel Hofgaard,
Evelyn de Flon-Asonganyi
Foran fv: Alvilde Tangen, Edvin
Furuvarp Grøndal, Amalie Bruun

69 21 32 00
Vi har åpent 24 timer i døgnet,
365 dager i året!
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Risum Kunstgress

Ny hverdag med nytt Kunstgress
Etter tolv års tjeneste ble kunstgresset på Risum byttet ut i fjor. For klubben har den «nye»
banen betydd veldig mye.

sport
Halden arb

Da Halden Arbeiderblad
besøkte banen i oktober i
fjor, var det en svært fornøyd Klaus Knutsen som
kunne vise fram det nye
kunstgresset. Vi siterer fra
artikkelen:
– Nytt kunstgress her på
Risum betyr nytt liv, og en
ny verden, for Idd Sportsklubb.

oppsving for den lokale fotballen, men de siste årene
har banen vært knallhard,
ujevn og i generelt meget
dårlig forfatning. Nå er
endelig det gamle kunstgresset byttet ut.
– Jeg vil faktisk dra det så
langt som å si at det var et
være eller ikke være for Idd
SK at vi fikk byttet underlag. Banen har vært så hard
og dårlig at spillere har
byttet klubb for å slippe å
ha Risum som sin treningsbane, står det i artikkelen
fra oktober.

200.000 kroner fra egen
klubbkasse i prosjektet for
å få nytt kunstgress – som
totalt har kostet 1,9 millioner kroner.
– Vi har investert selv,
både i kroner og dugnadstimer. I tillegg har vi
fått tippemidler, og Sparebankstiftelsen bidrar
også med ekstremt viktige
midler.
Idd SK har flyttet stort
sett all sin fotballaktivitet
til Risum, og styreleder
Knutsen mener at oppgraderingen av Risum på sikt
vil være verdt hver kroner, står det i artikkelen.
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– Gir oss en
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– Dette er topp kvalitet, mye
likt typen kunstgress som
er lagt på Berg stadion. Det
skal være ekstremt slitesterkt, og vil tåle bruk fra
skolene på dagtid og fotball
på kveldstid.
Kunstgressbanen på Risum lå ferdig, som den aller
første i Halden, i desember
2004 – og ble offisielt åpnet i
januar 2005. Det ga et herlig

STOR INVESTERING
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Atle Wester
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@ha-halden.no
992 05 319

Det sier Klau
s
Idd Sportsklu Knutsen, leder i
bb, og tar
et godt
tak i det
nye, supe
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kunstgresset
på Risum.

Idd sportsklubb har inngått en bruksavtale med
Halden kommune, og har
ansvar for både drift og
vedlikehold av avlegget.
Klubben har også investert
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Det beste fra to verdener
-

Elbil og sprek GTE i en og samme bil
Ladbar hybrid med 204 hk og DSG automatgir
Inntil 50 km elektrisk rekkevidde
Nye LED-hovedlykter foran og bak
Nytt infotainmentsystem
(begrenset antall)
Trailer Assist og Emergency Assist
Active Info-Display og dynamisk lysassistent

Leasing fra
Leasing
kr 1.599,fra kr 1.599,(begrenset antall)

Volkswagen PoloVolkswagen
95 TSI DSG Polo
- automat
95 TSI DSG - automat

Trygghetspakke:
Inkludert følgende ekstrautstyr: Inkludert følgende
ekstrautstyr:
• Vinterhjul på aluminiumsfelg
• Lys & sikt pakke
• Lys & sikt pakke
Serviceavtale
• Parksensorer foran og bak
• Parksensorer•foran
og bak 3 år / 45.000 km
• Ryggekamera
• Ryggekamera• Lastekantbeskyttelse
• Terskelbeskyttelse
• Adaptiv cruisecontrol m/frontassist
• Adaptiv cruisecontrol
m/frontassist
•
Bagasjeromsmatte
• Tonede vinduer bak
• Tonede vinduer bak
• Multifunksjonsratt skinn
• Multifunksjonsratt skinn

Nye Golf GTE ladbar hybrid

Nå står den klar for prøvekjøring!

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

Volkswagen Golf har formet sin egen klasse i generasjoner. Nå setter Golf en ny milepæl for neste generasjon. Med den ladbare
Kjøpspris
fra får
220.600,Kjøpspris
220.600,* 50 km elektrisk rekkevidde og med 204 hk og
hybriden
nye Golf GTE
du en elbil*og sportslig
GTE i en fra
og samme
bil, inntil
DSG automatgir.
Klar
for
en
prøvetur?
Velkommen
innom!
Volkswagen.
Innovasjoner
du har
bruk
for.
* Veil. levert Dahles Auto inkl. leveringsomkostninger. Årsavgift
* Veil.
kommer
levert Dahles
i tillegg.Auto
Drivstoﬀorbruk
inkl. leveringsomkostninger.
blandet kjøring: Årsavgift
4,2l /100kommer
km.
i tillegg. Drivstoﬀorbruk blandet kjøring: 4,2l /100 km.
CO2-utslipp 100 g/km. Alle tilbud gjelder t.o.m. 31.05.2017.
CO2-utslipp
Avbildet modell
100 g/km.
kan avvike.
Alle tilbud gjelder t.o.m. 31.05.2017. Avbildet modell kan avvike.

* og termingebyr. Priseks. Startleie/etableringsgebyr kr 55.300,-.
Pr. mnd inkl. mva og termingebyr.
Priseks. fra
Startleie/etableringsgebyr
Pr. mnd inkl.
kr 55.300,-.
mva
Nye Volkswagen
Golf GTE
kr 367.700,Totalpris kr 112.864,-. 3 års bindingstid, kjørelengde: 45.000km.
Totalpris
Avtalen
kr 112.864,-.
har ﬂytende
3 årsrente.
bindingstid, kjørelengde: 45.000km. Avtalen har ﬂytende rente.
Vi tarbilforbehold
om fra
eventuelle
trykkfeil.
Vi tar forbehold
eventuelle
trykkfeil. blandet kjøring: 1,6l /100 km. Strømforbruk blandet kjøring: 11,4 kWh/100 km.
* Prisen gjelder
ferdig levert
forhandler
inkl frakt og lev.omkost. Årsavgift
kommerom
i tillegg.
Drivstofforbruk
CO2-utslipp 37 g/km. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr.

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

Åpningstider:
Man-fre 09.00-17.00
Torsdag 09.00-19.00
Lørdager 10.00-14.00
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Hyggekveld for æresmedlemmene
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Hyggekveld for æresmedlemmene
Klubben har mye å takke æresmedlemmene våre for. Derfor var det ekstra hyggelig å kunne vise at vi setter
pris på dem med en hyggelig samling på Nyborg.

Idd Sportsklubb har ni æresmedlemmer og de
ble det nylig gjort litt ekstra stas på. Da ble de
invitert til hyggekveld på Nyborg.
Syv av æresmedlemmene hadde anledning
til å komme. Det ble en trivelig kveld med
smakfull viltgryte (sponset av Fredriksten Kro)
og mye mimring fra alle årene de har stått på

for Aspedammen Idrettslag, Paulsbo Idrettslag
og nå Idd Sportsklubb.
Æresmedlemmene som var til stede var
Jan Jensen, Egil Solheim, Kay Hafsrød, Terje Johansen, Tore Bråthen, Reidar Hagen og
Håkon Bråthen. De har alle lang fartstid med
klubbarbeid på ulike måter - enten som aktive

fotballspillere, trenere, noen har vært dommere og de har bidratt både med styreverv og
på dugnadsfronten.
Felles for dem alle er at de har lagt ned en
mangeårig og variert innsats for laget og for
det er de blitt hedret med æresmedlemsskap.

DYENE GRUSTAK
Tlf 69 18 58 10
• Støpesand
• Kuller
• Pussesand
• Singel
• Kabelsand
• Hagesteiner
Iddeveien 94
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Torbjørns tilbakeblikk

En fotballkamp jeg aldri glemmer
Torbjørn Torp mimrer om den gangen Aspedammen IL satte dype spor etter seg i en fotballkamp mot
Hafslund i 1971.
I gamle Aspedammen IL fikk vi Arne Strøm
som trener i 1965. Vi vant 6. divisjon i 1966
og ble kretsmestre. Siden var vi i 5. divisjon
i mange år.
Det jeg nå skal fortelle er en seriekamp
mot Hafslund i 1971. Vi var ikke noe topplag
i det hele tatt, men Arne drilla oss i forsvarsspill og taktikk. Vi kjente hverande ut og inn
og kjempa som løver i hver kamp.
Hafslund hadde et topplag i 5 divisjon den

går mot slutten så skjer det: Et langt utspill
fra vårt forsvar går over Hafslunds midtstoppere, Rolf Signebøen stikker i mellom
, snapper opp ballen og pirker inn 2-1til
Aspedammen IL. Helt utrolig!

GLEDE PÅ GRESSET

gang og var store favoritter. Jeg husker banen på Hafslund var rene gjørmehølet etter
mye regn lenge.

Etter scoringa blir vi pressa enda mer, ja vi
blir spilt trill rundt, men klarer utrolig nok
å ri stormen av og seier 2-1. For en glede!
Hafslund-spillerne var
sjokkskada, og lagkapteinen på Hafslund,
Terje Hansen, ropte
da han gikk av banen:
”Guttær, nå legger jeg
støvlene på hylla”. Treneren til Hafslund sparket i vannbøtta langt ut
på grusbanen.
Dette var bare et
minne fra den gode
gamle tida og hva
lagånd og taktikk kan
utrette selv om laget er
neddømt. Vi hadde flere slike kamper, det
får bli en annen gang.
PS! Jeg tror det ble en liten fest etterpå.

PRESSET FRA START

Torbjørn Torp

GUTTÆR, NÅ LEGGER JEG
STØVLENE PÅ HYLLA!

Vi ble pressa fra start av, men Hafslund fikk
ikke mål og ble mer og mer frustrerte. Plutselig mot slutten av omgangen kom Erling
Kjelvik fri og scora på den første sjansen vi
fikk, helt utrolig etter spillets gang!
Andre omgang starta med et voldsomt
Hafslund press, med en menge cornere i
mot oss. Øivind Kjelvik i mål, og forsvaret
med Terje Johansen i spissen kjempa som løver, men til slutt scora Hafslund og stillinga
var 1-1. Mot slutten av kampen var presset
mot oss enda verre. Arne Strøm stod bak
målet vårt og skrek og dirigerte. Kampen

BULK I BILEN

AJH
SPORTAGENCY

Nordby
GårdsbarNehaGe

» LakkeringsFRI oppretting
» 12 års erfaring

Tlf. 928 85 958
Barn i samspill med dyr, jordbruk,
skogbruk og natur!

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

Byggmester

Jon Stabekk
Rute 503, KnegteRød
1765 Halden

90 86 64 79

• Vi fokuserer på mestring og motivasjon slikat du kan
oppnå bedre funksjonsnivå, forebygge tilbakefall og
redusere plager
• Selvbetalende eller søknad fra sykhus/fastlege

Vi ønsker DEG
som grasrotgiver
Gjennom Grasrotandelen kan du støtte Idd
Sportsklubb når du spiller hos Norsk Tipping.
Støtt oss i dag, gi din grasrotandel slik:
– Hos kommisjonæren
– Via grasrotandelen.no
– Norsk Tipping mobilspill
– SMS, send Grasrotandelen 883927842 til 2020
Flax, Extra og Belago inngår ikke i Grasrotandelen.

