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Idde-avisa har blitt et sikkert vårtegn de siste
årene, og som tidligere år er vi også i 2020
stolte av å kunne presentere klubben vår
som vi er så stolte av.
Årets avis kommer ut i en tid preget av
usikkerhet og forandring. Da er det ekstra
hyggelig at våre sponsorer, annonsører og
samarbeidspartnere stiller villig opp med
sine viktige bidrag til Idd Sportsklubb.
I årets utgave av Idde-avisa får du som
leser blant annet bli mye bedre kjent med
sentrale enkeltpersoner i klubben, og igjen
presenterer vi gledelig mange sponsorer og
støttespillere, som vi er utrolig takknemlige
for å ha med på laget. Vi er helt avhengig av
våre flotte sponsorer! Svært stolte er vi
også av å trekke frem våre yngste, som
er fremtiden til klubben. Da ønsker vi
dere riktig god lesning!
Geir-Atle Strøm, redaktør og
sportslig leder
Bidragsytere til årets Idde-avis:
Arild Johansen og
Max Marius Brynildsen

DET ER TRYGT Å LESE IDDE-AVISA!

Thomas Nordenhaug er inne på andre året som leder av
styret i Idd Sportsklubb, og deler her litt om 2020.
Thomas kom til Idd i 2017 for å følge
sin sønn på 2009-laget. Det gikk ikke
lang tid før Thomas ble engasjert og
valgt som leder av styret i Idd SK. Thomas jobber til daglig hos AF-Gruppen.
Nordenhaug er også trener for
2009-laget sammen med Andreas
Houmsmoen og Krzysztof Jurecki.
I år skal den unge herremannen
også være med på det nystartede old
boys-laget, hvor mange «old stars» er
med. Thomas forteller her en del mer
om året 2020:
– Styret har lagt ambiøse mål for
dette året. Budsjettet er økt kraftig.
Derfor er det viktig å ha full kontroll på
utgifter og inntekter før man går videre.
En viktig jobb er Risum kunstgressbane, hvor det jobbes i samarbeid med
Halden kommune og Halden Idrettsråd.
Det jobbes med å få tribuner på langsiden av kunstgressbanen. Det jobbes
også med en ny bane nede ved siden av
hallen til videregående skole.
Også på Nyborg skjer det store ting.
Garderober blir pusset opp. Ute skal
tennisbanen settes i stand. Tennisbanen skal for øvrig ha isdekke om
vinteren. Dette blir et godt tilbud for
medlemmene og barna i nærområdet,
forklarer Idd SKs styreleder.
Idd SK skal også i år arrangere man-
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IDDE-AVISA ER
ENDELIG HER!

LEDEREN HAR ORDET

ge løp og sykkelritt. Det første store
arrangementet er Monolittløpet og
Monolittstafetten lørdag 25. april.
Klubbens Dag er lørdag 6. juni på
Nyborg, med mange tiltak og aktiviteter for barn. Merkeprøver i fotball og
natursti for de minste. Vi ønsker alle
hjertelig velkommen. Denne dagen går
også «Stenhoggern» på sykkel. Stenhoggerrittet.
Til slutt vil jeg takke alle som bidrar
i dugnader og er engasjert for klubben.
Jeg vil også takke de viktige sponsorene og alle som bidrar. Ønsker alle til
lykke med sesongen 2020!

Risikoen for å bli smittet av papiravisa er minimal, og det er ingen grunn til å bekymre seg for at
koronasmitte kan overføres fra aviser. Det samme
gjelder pakker som distribueres, ifølge helsemyndighetene.
Alle aviser produseres industrielt, altså av
maskiner. De pakkes i plast på trykkeriet og er i
plast under transport. Ingen tar i avisene før avisbudene får dem, og de bruker hansker.

IDDEGRANITTEN 2020

Iddegranitten er en trippel arrangert av Idd Sportsklubb, og
består av Monolittløpet, Stenhoggerrittet og Ørsjødilten.
www.iddsk.no
Postboks 7 Risum
1761 HALDEN
Idd Sportsklubb ønsker alle fremtidige medlemmer og
utøvere hjertelig velkommen!

SAMHOLD – TRYGGHET – STOLTHET

Monolittløpet går av stabelen i slutten
av april, og hvis du deltar her har du
med Stenhoggerrittet og Ørsjødilten
gode muligheter til å hente hjem Iddegranitten for 2020.
Stenhoggerrittet arrangeres 6. 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!

TURORIENTERING
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BLI KJENT I NÆROMRÅDET
MED TUR-ORIENTERING
Tur-orientering Halden er et samarbeidsprosjekt mellom
Gimle IF, Halden SK, Idd SK og Tistedalen Friluftslag.
Tur-orientering Halden er
et fint tilbud til de som er
glad i gå i skog og mark.
Spesielt i disse Korona-tider kan det være en fin
familieaktivitet. Årets opplegg startet 29. mars, og de
4 kartene for familie/barn
kan lastes ned gratis fra
www.turorientering.no.
Dette er ment som et
tilbud til barnefamilier og
andre som ønsker seg en
rolig tur i skog og mark
med enkel orientering
utenom de mest befolkede
turløypene i disse Korona-tider.

Konvolutter kan kjøpes
hos Kiwi Risum Mat og Felleskjøpet Agri BA og norli
Køhn.
Pris kr 250,- for konvolutt for vanlig turorientering. Pris kr 100,- for
familie og barn. Vi håper
mange fra Idd Sportsklub
ønsker å finne poster og registrere dem på nett. Meld
deg da inn under gruppen:
Idd Sportsklubb. Sunniva
Ulseth Pettersen og Marit
Bokerød Hansen representerer Idd Sporsklubb med
løypelegging, pakking og
distribusjon av konvolutter

OPPSTART FOR
BARN FØDT I 2015

i årets opplegg.
Det er viktig at alle som
er på tur-o tar forholdsregler mot Korona-smitte. Vi
oppfordrer derfor alle om
ikke å berøre bøttene, men
lese av koden på avstand.
Møter man andre på smale
stier, så gå til siden og hold
avstand. Er mange ute på
samme runde, så vurder
å dra til et annet område
og kom heller tilbake noen
dager senere.
God tur og lykke til!

Forvent mye, få mer!

Torsdag 7. mai samles alle
fotballinteresserte barn født i 2015 til
oppstartstrening på Risum kunstgress.

Kvalitet og service
Total leverandør til en rekke
idrettslag, foreninger og bedrifter.

Den første treningen for
det nye kullet varer fra kl.
17:30 til 18:30, og under
treningen vil det bli gitt
litt generell informasjon til
foreldre/foresatte. Barnefotballen i Idd Sportsklubb
har en ambisjon om å være
allsidige på trening, men
det meste vil foregå med
ball. Vårt hovedfokus dette
første året er lek, samarbeid og sosialisering, hvor
vi ønsker å skape et godt
miljø der barna utvikler
både motorikk og sosiale
ferdigheter. Alle får prøve
fotball gratis ut året – det er
kun medlemskap i klubben
som betales.

FOKUS PÅ LEK

Alt man trenger for å bli
med på fotball er fotballsko
eller andre egnede sko,
drikkeflaske med vann og
godt humør.
Fokus for oppstartsprogrammet er å komme i gang
med fotball. Vi kaller dette
«lek med fotball – lek mot
fotball». Sesongen 2020 vil
vi være aktive på treninger. Synes du dette virker
interessant for ditt barn?
Ta gjerne kontakt med oss
for påmelding eller andre
spørsmål på telefon: 971 87
682 eller e-post:
info@iddsk.no.

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

Prozo Norge AS
Tuneveien 10, 1710 Sarpsborg
Telefon 69 15 39 00
www.prozo.no
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LØP · STAFETT · RITT

SUKSESS MED ARRANGEMENTER HELE ÅRET

Foto: Atle Wester Larsen, HA

25. april i år arrangeres Monolittløpet for åttende året på rad. I tillegg den dagen skal
Monolittstafetten gå av stabelen, før blir det jevnlig med sykkelritt utover året.

Det er mye som skal klaffe, for
at arrangementene skal fungere
optimalt.
– Vi føler vi har lært mye om
gjennomføring de siste årene,
og vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på både Monolittløpet,
Monolittstafetten, Stenhoggerrittet,
Norgescuprittene og Ørsjødilten.
Jeg og Peter planlegger egentlig litt
hele året. Stort sett hver gang vi
møtes så snakker vi om disse store

arrangementene, men det er først
når mars kommer at vi virkelig
begynner å planlegge intenst, sier
Benny Strøm. Og får samtykkende
nikk fra sidemannen Peter Forsth-Svensson i det.
For det er ikke akkurat få timer
disse to gutta legger ned for Idd
Sportsklubb i løpet av et år. Slik
det er for Geir-Atle Strøm under
fotballsesongen.

MONOLITTLØPET FOR ALLE

Monolittløpet ble arrangert for
første gang i 2013, og løypa er 9
kilometer lang. I meget historiske
omgivelser.
– Selv om terrenget kan være
krevende, så er det også veldig
spennende. For meg og Benny er
det særdeles viktig at det vi arrangerer er noe som alle skal kunne
delta på. Man trenger ikke å løpe
Monolittløpet. Man kan gå, og få en

fantastisk opplevelse. Starten går
ved velodromen på Ystehede, og
deltagerne møter det Halden har å
by på av fjord og fjell. Man opplever historisk grunn langs Iddefjorden og stenbruddene. Dette er en
fin tur for alle, forklarer Peter.

STAFETTEN FORTSETTER

Lørdag 25. april skal også Monolittstafetten arrangeres, i år for tredje
gang. Her er logistikken viktig, for

LØP · STAFETT · RITT

deltagere for de ulike lagene som
starter et stykke unna, blir fraktet
rundt i busser som Idd SK leier inn
for dagen.
– Denne dagen er vi avhengig
av 30 frivillige. Vi hadde strålende
vær i fjor og håper selvsagt på det
samme i år. 100 deltagere deltok i
det individuelle løpet og også 100
deltok i stafetten. Noen slo til og
var med på begge, og det er fullt
gjennomførbart siden de ulike
etappene ikke er spesielt lange,
utdyper Benny.

KONKURRERER PÅ SYKKEL

Når sommeren virkelig nærmer seg
så er det tid for Stenhoggerrittet.
Datoen i år skal være lett å huske;
6. juni. Som også er på en lørdag.
I fjor ble dette rittet arrangert på

”Klubbens Dag” og over 100 ryttere
var med, tar vi med barneløpene.
– Under Stenhoggerrittet hadde
vi deltagere fra steder som Lillehammer, Oslo og Vestfold. Det
synes vi er utrolig artig! Nærmere
50 frivillige må hjelpe til på en slik
dag. Vi trenger 15 personer bare
til trafikken. Erling Knutsen er
trafikksjef. Vi føler løypa er veldig
variert og den er 46 kilometer lang,
opplyser Peter Forsth-Svensson.
– Også her går rittet gjennom
gamle stenhoggertraseer. Det er
mye flott å se på når det gjelder
fjord, fjell og hav. Nå kommer
det også noen nye stipartier som
det skal sykles i, og det kommer
fortsatt til å bli utfordrende bakker
på slutten. I år blir det den sjuende
utgaven av rittet, sier Benny Strøm.
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UNIK BAUTA

Iddebautaen får man om man har
gjennomført Monolittløpet, Stenhoggerrittet og Ørsjødilten innenfor visse tidskrav. Mens den gjeve
Iddegranitten oppnås ved å ha
gjennomført de tre arrangementene uten at det er stilt tidskrav.
Benny og Peter poengterer igjen
at det er særdeles viktig for dem
at det de arrangerer gjennom året
skal være noe for alle. Det er deres
fanesak!

TAKKER YDMYKT

Benny Strøm og Peter Forsth-Svensson vil gjerne på vegne
av klubben få takke ydmykt for all
hjelp og støtte fra sponsorene, fra
grunneierne og fra de frivillige.
Uten disse hadde det ikke vært

mulig å arrangere de nevnte løpene
og rittene.
– Hva betyr disse løpene og rittene for Idd SK økonomisk?
– Norgescuphelga krever mye
og der går vi cirka i null, men
Monolittløpet/Monolittstafetten,
Stenhoggerrittet og Ørsjødilten betyr mye. Inntektene går til det store
fellesskapet i klubben, og mye til
barne- og ungdomsavdelingen. Vi
har også investert mye i moderne
teknisk utstyr, som vi nå er avhengig av, svarer Benny.
Tekst: Max Marius Brynildsen.

25

6

.4

6.
Mer informasjon og påmelding

Mer informasjon og påmelding

www.stenhoggerrittet.no

www.monolittlopet.no

TERRENGLØP MED TRADISJONER
Ørsjødilten er distriktets mest tradisjonsrike terrengløp. I år gjennomføres løpet for
41. gang, og det er all grunn til å ta del i lokal løpshistorie denne høsten.

TRADISJONSRIKE ØRSJØDILTEN

Når høsten kommer er det tid for
tradisjonsrike Ørsjødilten. I år
går arrangementet av stabelen
for 41. gang. Det har aldri vært ett
års pause for Ørsjødilten, som er
meget populært. I fjor var det totalt
150 deltagere som løp, noe som var
rekord, og i år bør antallet ikke bli
noe mindre. De frivillige har også
her en særdeles viktig rolle, men
under dette arrangementet har det
holdt med 20 ildsjeler.
– Hvilke ulike distanser kan man
melde seg på i? For dette er jo en

høstdag for både barn, ungdom og
voksne.
– Ja, det er det så absolutt. For
barna så har vi distanser på 500
meter, 1 kilometer og 2 kilometer.
Mens alle kan delta på 5- og 8-kilometersløypene. De mest garvede
løper halvmaraton denne dagen,
som vil si hele 21 kilometer, svarer
Strøm.
– Hva kjennetegner den lengste
løypa?
– Den kjennetegnes ved at det er
grus og sti. Det er kanskje ikke den
hardeste halvmaraton, for løypa er
forholdsvis flat. Men det er klart
det er alltid tøft å løpe så langt.
Starten går på Prestebakke, og videre derfra går løypa til Hakelund,
Elgklev og så tilbake langs Ørsjøen.
I 2018 var vi utrolig heldige med
været også under dette arrangementet og det var topp stemning,

.9
27

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!

Mer informasjon
www.iddsk.no
forteller en engasjert Forsth-Svensson. Arrangementet har vært en
suksess i alle år, med yrende liv og
mange barn i løypene.
Husk Iddegranitten og Iddebautaen! Haldens eneste trippel som
består av Monolittløpet, Stenhog-

gerrittet og Ørsjødilten. Vi sees på
startstreken!
Tekst: Max Marius Brynildsen
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ÆRESMEDLEM EGIL SOLHEIM MED JUBILEUM
Idde-avisa har intervjuet æresmedlem Egil Solheim. 15. februar fylte han 60 år. Egil
har vært medlem siden han var ni år gammel. I denne perioden har han vært aktiv
som spiller i fotballen.
Etter fotballen ble det mange verv
for Idd SK som trener og i styret.
Jubilanten var leder i klubben i 14
år. Solheim er fortsatt aktivt med i
klubben. Nå med i allsangen hvor
han organiserer dugnaden som
Idd Sportsklubb har fått ansvar for.
Han oppfordrer alle til å være med
på dugnaden da dette er meget
sosialt og man treffer nye venner.
Han forteller at han har bare gode
minner fra sitt engasjement i Idd.
Godt kameratskap og spennende
utvikling i klubben betyr mye for
ham.
– Hvilke tanker har du rundt
Nyborg og Risum?
– Fotballen foregår jo i dag på
Risum og det var helt nødvendig
for rekrutteringen, svarer Egil Solheim. Og legger til: - Men samtidig
er det viktig å ta vare på Nyborg
og anleggene her. Ellers mener
jeg at styret gjør en god jobb med
den linja som nå blir ført. Hyggelig
er det å se den store fornyelsen i
foreningen vår. Det gjør meg trygg

på framtiden for Idd Sportsklubb.
På Nyborg treffer vi også æresmedlemmet Terje Johansen. Terje
ble medlem tilbake i 1958 og har
hatt mange forskjellige verv i Idd
Sportsklubb. Terje spilte aktivt fotball i 16 år fram til 1974. I mange
år spillende oppmann. Johansen
har også vært dommer i mange år.
Som kasserer var han aktiv i styret
i mange år.
Som Egil Solheim synes han at
styret gjør en god jobb. Han forstår godt at det var nødvendig å ta
Risum i bruk.
– Det har jo vært en suksess
da vi stiller lag i alle klasser. Han
får med seg noen seniorkamper
fortsatt. Han avslutter med å ønske
foreningen vår lykke til i framtiden og sier at det er viktig at vi
beholder Idde-sjela og samholdet i
klubben.

BARNEIDRETT

ET GODT GRUNNLAG FOR VIDERE AKTIVITET
Idd Sportsklubb har siden midten av 90-tallet hatt et tilbud med variert aktivitet for
barn gjennom barneidrettsskolen.
Her skal barna få utfolde seg i ulike
aktivitetsøvelser som fremmer
idrettsglede, samt det sosiale samværet med andre barn og voksne.
Høsten 2019 ble det startet en ny
gruppe med barneidrett på Risum
ungdomsskole, for barn mellom
3-5 år. Vi trener hver mandag
mellom kl. 17-18. Gjengen i år har
telt 11 barn på det meste, og det
har blitt en fin og sammensveiset
gjeng. Flere foreldre har også vært
med på flere av aktivitetene, noe
barna synes er veldig morsomt. Vi
har prøvd oss på ulike leker, fotball, mini-røris og den alltid så populære hinderløypa. Før jul hadde
vi nissemarsj på Nyborg, noe som
var veldig populært. Når det blir litt
varmere i været satser vi på å være
litt mer ute i nærmiljøet.
Trenerne er Lars Petter Holm,
Pernille Johannessen og Mari
Brække-Fjeldseth.

Markveien 2 · 1769 Halden

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!
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GUTTER/JENTER 2014

KLUBBENS YNGSTE SPILLERE ER
EN FLOTT OG IVRIG GJENG
Laget teller i dag 19 spillere, og de fleste skal begynne sammen på
Kongeveien skole til høsten.
2014-laget ble startet opp på forsommeren 2019 og var fra første
stund en stor gjeng som trente ute
på kunstgresset på Risum, fram til vi
flyttet inn i gymsalen da høsten kom.

SER FREM TIL UTETRENINGER

De møter treningsvillige opp hver
uke, og de har i løpet av vinteren
blitt godt kjent med både ball og
hverandre. Vi har allerede rukket
å være med på Remmen Cup, der
konkurranseinstinktet helt klart
var til stede. Det å få gullpokal etter
endt cup var ekstra stas. Denne sesongen skal vi spille minifestivaler
rundt i Viken fylke, noe vi gleder
oss veldig til. Vi skal også være
med på Fredriksten Cup på Strupe
i mai. Nå gleder vi oss veldig til
det blir litt varmere ute, så vi kan
begynne å trene ute igjen.
Vi trener torsdager fra 17.3018.30 i gymsalen på Risum og
flytter ut på kunstgresset etter
hvert. Har du lyst til å prøve deg

Bak fra venstre:Liam, Oscar, Andreas, Martin, Sebastian, Johannes. Foran fra venstre: Isak, Lars Olav, Casper, Aron, Adrian, Oliver

er det bare å møte opp. Hjertelig
velkommen! Trenere er Mikael Jo-

nassen, Magnus Bjørnstad og Mari
Brække-Fjeldseth, med god hjelp

fra Ole Anders Gjesteby og Victoria
Golden.

GUTTER/JENTER 2013
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STERKT TEAM MED TILHØRIGHET
Laget starter inneværende sesong med 20 spillere på blokka. Det er nesten en dobling
i antall spillere fra mai i fjor.
20 gutter og jenter som har stor
glede av hverandre! Vi trener èn
gang i uka, med fantastisk oppmøte
hver gang. For tiden trener vi inne
på Risum, men når våren kommer
flytter vi oss ut på kunstgresset på
Risum. På treninger fokuserer vi
på mestring og at alle har det gøy,
samtidig som mye ballkontakt og
banespill er prioritert.
Laget har denne sesongen allerede deltatt på Remmen Cup. Vi
deltok med fire lag, og dette ble en
veldig fin start på sesongen 2020.
Seriespillet, i form av festivaler,
starter helgen 2.-3. mai, på Borgen.
Deretter går det slag i slag med festivaler og cuper frem til september!
Vi er en del av Ytre Østfold, og skal
til Kråkerøy, Selbak og Torp, for å
nevne noen steder.
Målsetningen for laget videre er
at alle spillerne har det gøy med
idretten sin. At de føler tilhørighet
til gruppa og klubben, at laget blir
en del av det sosiale nettverket
deres, både på og utenfor banen.
At alle opplever mestringsfølel-

Bak fra venstre: Trener Øyvind, Nils, Julia, Torkild, Sverre, Sander, trener Kristian. Midten f.v.: Oda, Melvin, Florent, Noah, Amelie, Eveline.
Foran fra venstre: Håkon, Iver, Olaf, Erik, Kim Einar

se, både som fotballspiller, lagkamerat og menneske. At de gleder
seg til hver trening og til hver

kamp. Og skulle vi vinne noen av
disse kampene, så er det selvsagt
hyggelig det også.

Halden Auto AS

Vår erfaring – din trygghet!
Bilsalg - Verksted - Bilutleie - Deler/tilbehør Dekkhotell - Karosseriverksted
www.haldenauto.no - tlf 69 17 29 70

Mvh Sara, Ann-Charlott, Øyvind og
Kristian.
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GUTTER 2012

GOD LAGÅND OG STORT ENGASJEMENT
Vi har vært 15 til 18 spillere i stallen dette året. Det har stadig kommet flere spillere
inn i laget og nå begynner det å bli en stor og fin stamme.
I gjennomsnitt på treningene har
vi vært 12-14 spillere hver gang. Vi
har trent hver torsdag ute på Risum
kunstgress kl. 17.30 når været har
tillatt det, selv om det sjelden har
vært noen hindring. Vi avsluttet 10.
desember som siste trening i 2019
med 5’er-fotball ute.

GØY MED CUP

Laget har vært på de fleste av cupene som Minifestivalen har arrangert, som har tatt plass gjennom
hele året. Her har vi gledelig alltid
stilt med to lag. Cupene har vært
arrangert både i Halden, Fredrikstad, Skjeberg og Sarpsborg. Ungene har alltid vært klare for å spille
og det har aldri vært noen klager
å høre selv om kampstatistikken
viser at vi har flere tap enn seiere.

GOD LAGÅND

NYE UTFORDRINGER

Denne sesongen er det 5’er-serie
som vil bli en ny utfordring for barna. De gleder seg til å spille på stor
bane med store mål, samt få lov til
å være målvakt.
Vil få takke alle de vidunderlige
barna og deres oppofrende foreldre
for innsatsen dette året. Håper alle
er med på å utvikle dette laget mer
og mer i 2020.
Utøvere: Lucas Holt Berger, Isak Dutu Bjørk,
Alvin Valseth Fuglevig, Edvin Furuvarp Grøndal,
Marwin Bjerregaard Gunneng, Lars Philip
Moen, Alexander Phakdeesri Norderhaug, Ludvig Ørnelund Uldalen, Lukas Ulseth, Johannes
Bergstrøm, Eivind Prikk Haldorsen, Sander
Matheo Børresen, Brage Myrvang Bakken,
Martin Kornelius Fredlund, Henrik Carlsen,
Aksel Hafsrød , Varg Isak Møllerop Nomel, Leon
Johnsen og Aron Christian Warme-Heide.

Trener:
Nils Håkon Furuvarp Grøndal

Vi har en god lagånd og alle er
engasjerte for hverandre. Noen
ganger litt for engasjerte slik at
man glemmer at man spiller en
fotballkamp. Men alle er enige om
at det er veldig gøy å spille fotball.

Rørleggerfirma
Mandag – fredag 9.00 – 16.30
Torsdag
9.00 – 18.00
17.00
Lørdag
10.00 – 13.00

Bak fra venstre: Isak, Leon, Marwin, Alvin, Brage, Lars Phillip, Aron Christian, Alexander, Varg Isak,
Henrik, Edvin. Foran fra venstre: Ludvig, Martin.

NEDRE BANKEGT. 34, 1771 HALDEN
TELEFON 69 19 07 00
firmapost@kolaaseftf.no
www.bademiljo.no

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

www.Bademiljo.no

Barneidrett skolen
Barneidrett skolen
FOTBALLGLEDE I SENTRUM

GUTTER
2010-2011skole. Det er en gruppe på Iddevang for førskolebarna samt
11 1
I Iddsportsklubb har vi barnidrett skole. Den foregår på Iddevang
og Prestebakke
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
innom for eksempel
innebandy,
sykling,
fotball, ski, skøyter
og svømming.
www.iddsk.no
Lagånd Vi
ogerfotballglede
står i sentrum
for
Idd Sportsklubbs
gutter
født i 2010-2011.
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.
Med to treninger i uka og 11 spillere i «stallen» er laget en fin gjeng.
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
Laget har så langt hatt treningstid
mandager kl. 17.30-19.00 utendørs
på Risum kunstgress og onsdager
17.30-19.00 inne i Risumhallen.
Ved sesongstart vil det bli forandring(er) i treningsdag/tider.
Når kampdagene kommer er det
5-er-fotball mot andre lag i Østfold/
Viken-regionen.

GØY MED CUP

Laget var på Remmen Cup 1.3.2020
og gutta spilte 3 kamper og fikk
premie etter endt cup. Det er planer om en cup i mai, og vi jobber
også for å få til en cup på høsten
og en avslutningscup etter endt
sesong.
Stor gruppe prestbakke med Malin som trenger Camilla tok bilde å slapp unna
Vi harLiten
planer
om sosiale
aktivitegruppe
prestebakke
med trenere Annie merethe og Kåre
heheh
ter rundt laget i løpet av sesongen.
Det kan være å ha overnatting med
Stor gruppe prestbakke med Malin som trenger Camilla tok bilde å slapp unna
spillekveld
på Nyborg
eller å dra på
Liten
gruppe prestebakke
med trenere Annie merethe og Kåre
Bak
fra
venstre:
Zeid,
Theo,
Sander,
Noah
A.
Foran:
William, Noah D., August-Maximillian ogheheh
Olander. Ikke tilstede: Julian, Jonathan.
Klatring på Grensen med grilling osv.

KLAR MÅLSETNING

Målsetningen vår er å ha det gøy på
trening og kamp, og gjøre forskjel-

lige øvelser både med og uten ball
samtidig som vi spiller mye fotball.
Vi setter stort fokus på at vi er et

lag og vi skal hjelpe hverandre og
at hvert enkelt barn gleder seg til
hver trening og kamp.

Trenerteamet er Jan Thomas
Strøm, Vegard Svendsen og Glenn
Duesund Fossengen.

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
07:00 - 23:00
Søndag
Lørdag 09:00-21:00
Søndag:

Stengt

Søndag Stengt
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GUTTER 2009

KLARE FOR NY SESONG
Vi hadde planer å gjøre som i fjor med en overnattingstur til Budalsviken nå i april. Vi kan
nevne at vi opprettholder fast på FIFA-turnering på Nyborg fra fredag til lørdag i november.
På G11 er det stor treningsiver. Her
er vi ca 10 gutter på hver eneste
trening. Med 3 trenere så blir alle
sett og fulgt opp. Guttene trener
4 dager i uken nå før sesongen starter og så er tanken at vi skal gå ned
til 3 treninger når vi kommer i gang
med kampene.
I vinter har vi valgt å trene både
inne 2 dager og ute 2 dager.
Vi i trenerteamet har jobbet opp
mot Østfold fotballkrets for å få i
stand en futsal-serie/vinterserie
for G2009. Da vi fikk mailen var det
stor jubel og mye takknemlighet fra
gutta.
«Med dette kan vi da ønske velkommen til den første organiserte
futsal-aktiviteten i regi av NFF
Østfold!»
Da slipper vi turene inn til Lambertseter for å delta i Oslo-serien.
Når det gjelder kamper og cuper
i 2020 så har vi jo fått gleden av
futsal-serien og gleder oss stort
til at serien ute starter. 2009 skal
delta på DnB cup på Valle i slutten
av mars og i Juni. Vi skal også delta

Foran fra venstre: Ruben Andrè Sagli Houmsmoen, Matheo Forsth-Svensson, Tobias Nordenhaug, Casper Andrè Persson, Benjamin Bjerge og William
Wærnes. Bak fra venstre: Mubarik Aden Farah, Leander Bråthen, Aron Wahlstræm, John Isak Sagli Houmsmoen og Sander Akermo Næss.
Ikke tilstede: Filip Jurecki. Trenere: Thomas Nordenhaug, Krzysztof Jurecki og Andreas Gustav Houmsmoen

på Fredriksten Cup. Vi prøver alltid
å få til 2-3 cuper på høsten også.
Vi har lagt til rette for 4 tre-

ningskamper før sesongen starter.
Så alt er lagt til rette for en sterk og
morsom vår- og høstsesong.

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

GUTTELAGET
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KLARE FOR FØRSTE SESONG MED 11ER-FOTBALL
Idd SKs guttelag ble startet opp høsten 2018, og har nå fått en stabil stamme som er
klare for debut på stor bane.
Laget består av gutter født i 2004,
2005 og 2006. Foran 2020-sesongen har laget tatt fatt på nye utfordringer. Siden laget har sin første
sesong med 11er-fotball sammen
skal det spille i breddeserien.

VENDER «HJEM»

De aller fleste spillerne fra i fjor er
med videre i år, men noen nye har
også kommet inn. Elias Fjellstad
har kommet tilbake til oss etter en
periode i Kvik Halden. Ove Sæther
Christiansen og Petter Strøm har
også meldt overgang fra Kvik Halden. Oscar Idland er også tilbake
etter noen sesonger i TTIF.

TRENINGSIVER

Laget trener 3 dager i uka, og er
også ellers ivrige på egentrening.
Meget positivt! Vi har allerede vært
på en cup i Lillehammer og ønsker
også å delta på en større turnering
i løpet av sesonger. Hittil så har vi
hatt en treningskamp, og det endte
med gledelig 4-1-seier over Skogstrand på Risum Kunstgress. I spil-

Bak fra venstre: Nathaniel, Ole-Henrik, Jimmy, Vincent, Oliver, Didrik. Foran fra venstre: Noah, Even, Elias, Ayub, Ask. Ikke avbildet: Adrian, Elias F.,
Herman, Marius, Oscar, Ove, Petter. Bildet er fra 2019 grunnet koronautbruddet.

lergruppa så er det flere som hospiterer opp til juniorlaget, noe som
er meget viktig for videre utvikling.

Trenere for denne gruppa er Klaus
Knutsen og Geir-Atle Strøm. Ole
Martin Signebøen er lagleder.

Magnus Andreasen er oppmann.
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JUNIOR

JUNIORLAG PÅ NIVÅ 1
Per Willy Signebøen er sammen med Frank Jacobsen og Tore Hansen de som styrer
juniorlaget og de rundt 20 guttene på treningene.
De satser på et godt miljø og hygge
i gruppa. Målsettingen er at flere av
spillerne vil ta steget opp til A-laget
etter hvert. De unge blå krigerne
skal i år spille på nivå 1 i Kretsserien. I år er det mange som vil være
rødruss, men Per Willy, Frank og
Tore har allikevel lagt opp til tre
treninger i uka på Risum kunstgress.
Laget har spilt tre treningskamper mot meget god motstand
(KM-serien). Her har det blitt en
seier og to tap. Dette gir forhåpninger om god innsats i årets seriespill.
Per Willy Signebøen kan fortelle
at de i år legger vekt på å få med
flest mulig av spillerne opp på
seniornivå neste år (2021). Laget
hospiterer tre guttespillere (1415 år), som får være med å trene
sammen med juniorene hver uke.
Dette er også noe juniorlaget vil
arbeide med å få til fast videre.
Juniorlaget har godt samhold.
Det er en stor kameratgjeng som
holder sammen mye også utenom
fotballen.

Bak fra venstre: Johan Lauritzen, Jens Andreas Hansen, Bjørn William
Lauritzen, Henrik Jakobsen, Stian Hoffstrøm, Hampus Pettersen, Viktor
Mathisen, Tobias Leander Fjellstad, Yassir Errahali, Mathias Wang, Kristoffer Andersen, Christian Rosell Marthinsen. Foran fra venstre: Emil
Torp Rognehaug, Mats Tobias Signebøen, Ole Andreas Hansen, Fredrik
Breistein Lund, Martin Løken, Sivert Bakke Eidissen, Truls Johannesen,
Simen Signebøen, Casper Johnsen, Didrik Nomel, Markus Foss Andersen og Albin Salihu. NB! Årets lag har ikke blitt fotografert grunnet
koronautbruddet.
Juniorlagets trenere Frank Jacobsen og Per Willy Signebøen.

JENSEN & SCHEELE BIL AS
DIN LOKALE VOLVO-FORHANDLER I HALDEN OG AREMARK
Vestgårdveien 1 - 3
1787 Halden
Tlf 69 21 35 00
www.jensen-scheele.no

19 nye
leiligheter
til salgs
i Batterifabrikken

Priser fra
2.100.000,www.batterifabrikken.no

Rehabilitering på Bakke
Unicare Bakke tilbyr tverrfaglig spesialisert rehabilitering
forankret i kunnskapsbasert praksis. Vi tar imot personer med
behov for aktiv rehabilitering etter sykehusinnleggelse, skade og
sykdom. Vi fokuserer på mestring og motivasjon slik at du kan oppnå
bedre funksjonsnivå, forebygge tilbakefall og redusere plager.
Søknad via sykehus eller fastlege. Vi tilbyr også egenbetalt
rehabilitering. Følg oss gjerne på Facebook og les mer om oss på
Unicare.no. Kontakt oss på telefon: 69172600

Med mot til å mestre
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A-LAGET

LAGARBEID KOMMER I FØRSTE REKKE
Etter skade i fotballen valgte Esteban Reyes en trenerutdanning i
regi av Østfold Fotballkrets.
– Jeg har noe erfaring som trener, da jeg har trent Kvik og TTIFs
damelag. Jeg har også vært med å
trene herrelaget til Borgen, forteller
Esteban.
Men nå er det full fokus på Idd.
– Har du mange på treningene?
– Ja det er bra fremmøte, 18 til
20 faste hver gang.
– Kan du oppdatere oss på treningskampene?
– Ja, vi har spilt fem kamper og
det har gått veldig bra med fem
seiere. Det viktigste er at vi har
spilt slik vi har planlagt og trent på,
og innsatsen er meget god, svarer
Esteban.

BRUKE ALLE LEDD

Han utdyper spennende videre:
– Min fotballfilosofi er 30 %
taktikk og 70 % sosial kompetanse.
Med det mener jeg å utvikle en
spillestil som er underholdende

for publikum og som guttene blir
trygge på. Vi vil prøve å bruke alle
ledd, involvere spillere og spille
med vingbacker som vil holde
bredde slik at vi alltid har noen
å spille på. Vi legger vekt på å ha
faste posisjoner i laget. Hvis vi
deler inn banen i tre deler, skal vi
spille med sikkerhet i de to bakerste deler. I den øverste delen har vi
en mer fri sone hvor det er lov med
enkeltprestasjoner. Men lagarbeid
kommer i første rekke. Ellers vil
jeg si at Idd Sportsklubb har et godt
opplegg i klubben!
- Har dere noen målsetting for
denne sesongen?
– Ja, det har vi. Vi vil først og
fremst levere god fotball og kjempe
i toppen av vår avdeling, svarer
Reyes kontant.
– Hvilke nye spillere har kommet
til troppen for denne sesongen?
– Vi har fått inn flere spennende
spillere. Michael Thon, Fredrik-Andre Wolff Nilsen og Espen Moberg.
Gledelig er det at Christoffer Moen

Foto: Atle Wester Larsen, HA

Esteban Reyes er engasjert som hovedtrener for seniorfotballen i Idd Sportsklubb.
Esteban er et nytt bekjentskap for Idd SK, men har lang erfaring fra fotball. Tre
sesonger i Kvik Halden Fotballklubb og fem sesonger i TTIF som senior.

Ståhl returnerer.
– Livet er jo ikke bare fotball.
Hva jobber du med og har du noen
hobbyer?
– Jeg jobber i Halden kommune.
Ellers så er jeg en ivrig hobbyfotograf, forteller Esteban. Som også er
engasjert som distributør i Herbalife Nutrition.
Rundt laget har Esteban med

seg Bjørn ”Bosse” Killingrød, som
også har ansvaret for rekruttlaget.
Oppmann er Magnus Andreasen.
Kampverter er Jan Solheim og
Ole-Martin Signebøen. Sportslig
leder: Geir-Atle Strøm.
Vi ønsker alle gutta lykke til for
sesongen 2020.

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

A-LAGET
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IDDE-PROFILER PÅ A-LAGET 2020-SESONGEN
Eskil Overvik og Josef Myhren Bouchleh spiller begge sin andre sesong i Iddetrøya.
Vi har tatt en prat med gutta.
- Eskil, kan du fortelle litt om deg
selv?
– Ja, jeg er oppvokst i Alta i Finnmark, og spilte fotball og håndball
fra jeg var liten. Som 17-åring
flyttet jeg til Horten i Vestfold, der
jeg fikk tilbud om å spille håndball
for Falk Horten. Det ble seks sesonger der. Min bror Adrian bodde
i Halden og spilte fotball for Idd.
Derfor ble jeg med på noen treninger på Risum for Idd. Jeg så straks
at her var det en fin gjeng å spille
sammen med. Vi har et meget godt
miljø og jeg gled rett inn i gjengen.
I tillegg er gutta seriøse når de er
på trening!

FORVENTER TOPPLASSERING

– Hva forventer du av årets
sesong?
– Vi har jo ny spillestil i år med
mer ballkontakt og mange på
trening, så det ser lyst ut. Vi har
vunnet alle våre fem treningskamper så vi vil nok være i toppen i
vår avdeling, svarer den målkåte
finnmarkingen.
– Har du andre interesser?
– Ja, jeg spiller en del golf, ellers
er jeg sosial med venner. Studerer
også på Høgskolen i Østfold. Ta
gjerne med at jeg, som Adrian, er
stor Liverpool-supporter og spesielt kaptein Steven Gerrard var et
magisk forbilde på banen. Videre
håper jeg på en super sesong og
at laget vokser sammen, avslutter
Eskil, som gjorde haldenser av seg i
fjor sommer.

liten gutt og gått gradene oppover i
systemet. En skade i lysken gjorde
at jeg ikke kunne trene så mye,
derfor valgte jeg Idd Sportsklubb.
Her hadde jeg mange venner og
samholdet i Idd er helt unikt. På
banen kjemper gutta sammen, tar
ansvar og viser god moral, utdyper
Myhren Bouchleh til Idde-avisa.

GLEDER SEG TIL SESONGSTART

– Hva forventer du av årets sesong?
– Det er bra treningsfremmøte
og vår nye trener vil at vi spiller
med mer ballbesittelse og bredde
på kantene. Dette passer meg bra.
Treningskampene har jo gått meget
bra. Vi har vunnet våre fem kamper. Jeg tror vi kommer til å kjempe
i toppen i år, for laget er godt nok
til det, svarer Josef.
– Hva driver du med på fritiden?
– Jeg er jo mye sammen med
min samboer og er mye på hytta på
fjellet. Når mine kamerater Martin
Letting og Øyvind Høvik er med, er
det viktigste å slå dem i brettspill,
sier han med et smil.
– Hadde du noen forbilder på fotballbanen når du var yngre?
– Ja, i A-laget til Kvik var det en
spiller som het Lukasz Lubiniecki.
Jeg syntes han var veldig god.
De to sentrale Idde-gutta gleder
seg til sesongstart og håper folk
kommer for å se på og heie på oss.
Med ny tribune på den ene langsiden.

Eskil Overvik

Foto: Atle Wester Larsen, HA

Josef Myhren Bouchleh

Foto: Atle Wester Larsen, HA

IDRETTSLÆRER OG FOTBALLGUTT

– Josef, nå kan du fortelle litt om
deg selv.
– Ja, jeg er idrettslærer på Porsnes videregående skole. Jeg har
spilt fotball i Kvik HFK fra jeg var

Vi har 10 ladestasjoner for el-bil!
Egen Truck Lounge inkl.
dusjer og toalettfasiliteter.
Svinesundsparken 9, 1788 Halden, Tlf: 69 19 33 33,
E-post: halden-E6@essostasjon.no , Åpningstider: 06.00-23.00 (08.00-23.00)
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ÅRETS IDDE-PROFIL
JAN THOMAS STRØM ER EN EKTE IDDEGUTT
Jan Thomas Strøm ble medlem av Idd Sportsklubb tilbake i 2001 og har spilt aktivt på
gutt-, junior- og seniorlag.
I dag er han med i old boys-gjengen som trener en gang i uka. Jan
Thomas har hatt flere verv i klubben, både i styret og i forskjellige
komiteer. Han har trent flere lag i
ungdomsavdelingen og nå er han
trener for 2011-laget. Disse ni år
gamle gutta spiller 5-er-serie.
Strøm forteller at det er et godt
miljø og stort engasjement i klubben. Dette gjør at det er hyggelig å
ha verv i klubben. Han forteller at
det er en positiv utvikling i klubben og mange nye flinke medlemmer er med på dette. Jan Thomas
og lagene hans ser fram mot en
hyggelig sesong.

Din leverandør av
takstoler, bjelkelag,
precut og veggelementer

SPORTSLIG UTVALG
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SPORTSLIG UTVALG PÅ OFFENSIVEN
Idd Sportsklubb ble i 2019 sertifisert kvalitetsklubb i regi av Norges Fotballforbund.
Det forplikter og klubben har satt sammen et offensivt sportslig utvalg.
– Som sportslig leder vil jeg trekke
fram tre viktige punkter vi i dette
utvalget setter fokus på, innleder
Geir-Atle Strøm.
1. Oppfølging og revidering av
det å være kvalitetsklubb nivå 1.
2. Jobbe mot det å bli kvalitetsklubb nivå 2.
3. Sportslig utvikling av klubben,
som oppfølging av trenere og spillere på feltet. Her vil fire nøkkelpersoner fortelle om sine roller.

KVALITETSKLUBBANSVARLIG

I høst ble Marthe Forsth-Svensson
spurt om hun kunne tenke seg å
påta seg ansvaret som kvalitetsklubbansvarlig i Idd SK. Det sa hun
ja til.
– Jeg har tidligere, i forbindelse med annen stilling, jobbet
med dette. Å være kvalitetsklubb
innebærer at man som klubb blant
annet forplikter seg til å drive
etter visse kriterier med tanke på
klubbutvikling. Dette er veldig
spennende arbeid, og noe jeg synes
er veldig interessant. Min hovedoppgave er å jobbe for at klubben
hele tiden jobber for å nå disse kriteriene satt av NFF, og dra arbeidet
med kvalitetsklubb framover. Det
er viktig at alle som har oppgaver i
klubben, har god informasjon om
hva det vil si å være kvalitetsklubb
og jobber etter disse prinsippene
og kriteriene. Det er også viktig å få
ut informasjon til alle aktive medlemmer og foreldre, utdyper hun.
Og forklarer videre:
– Å være kvalitetsklubb innebærer også at det skal på plass
noen viktige funksjoner knyttet til
fotball, både i barne- ungdoms- og
seniorfotballen. Her har jeg en rolle
med å få på plass motiverte folk
i disse funksjonene. I tillegg skal
klubbhåndbok og sportsplan være
levende dokumenter, som betyr at
de må jobbes med kontinuerlig og
endres i takt med erfaring. Dessuten blir det å ha kontakt med krets
og forbund en oppgave for meg.
– Videre skal sportslig utvalg
jobbe med å utvikle sportsplanen.
Klubben skal være representert på
foreldremøter på årganger i fotballen, og gi informasjon om hva kvalitetsklubb er der. Trenere i fotballen skal følges opp, både med felles
samlinger og kurs. Vi i sportslig
utvalg har flere spennende ideer til
tiltak som skal øke rekrutteringen
av barn og unge til klubben. Her
skal det komme på plass en god
plan. Dette er noe vi også vil jobbe

1 Geir-Atle Strøm, 2 Marthe Forsth-Svensson, 3 Esteban Reyes, 4 Øyvind Ranheim Henriksveen og 5 Lars-Petter Ahlsen

mer med utover året. Å jobbe med
klubbutvikling er ikke en oppgave
som løser seg på kort tid. Dette
skal vi bruke god tid på og jobbe
målrettet med framover. Hvis
det er noen som synes det virker
spennende å være en del av dette
arbeidet, er det bare å ta kontakt,
avslutter Marthe Forsth-Svensson.

SPILLERUTVIKLER

Den nye hovedtreneren for A-laget,
Esteban Reyes, forteller om sin
rolle i det nye sportslige utvalget.
– Min rolle som spillerutvikler
i klubben vil gi meg sjansen til å
være med i en prosess som strekker seg inn i fremtiden til klubben,
nemlig ungdommen som skal ta
over A-laget. Jeg vil da ha mulighet
til å følge og råde unge spillere til
å finne glede i det de har valgt å
gjøre, nemlig å spille fotball. Lykkes man med riktig veiledning og
oppfølging, så kan disse spillerne
utvikle seg til noe mer enn bare
gode fotballspillere, innleder Reyes
engasjert. Og utdyper:
– Målet mitt per i dag er å få
spillerne på Idd Sportsklubb sitt
A-lag til å bli forbildene til hver
enkelt spiller vi har i klubben vår.
Jeg ønsker å vise dem hvor gøy
det kan være å spille fotball, når
man bare lærer seg grunnleggende
holdninger, som respekt, innsats

og kameratskap.
– Jeg har observert en god del
treninger, og har sett flere fantastiske spillere og trenere som er veldig engasjerte. Så dette lover godt.

TRENERVEILEDER PÅ PLASS

A-laget sin hardtkjempende midtstopper Øyvind Ranheim Henriksveen har gått inn i rollen som
trenerveileder.
– I det som tidligere ble kalt
trenerkoordinator, hvor det var
mer administrative oppgaver,
er det kommet en ny rolle i Idd
Sportsklubb som heter trenerveileder. Denne rollen ser jeg fram til
å etablere i Idd. Trenerveilederen
sin rolle er å styrke kvaliteten på
barne- og ungdomsfotballen. Skape trygge og gode utviklingsmiljøer
for klubbens spillere og trenere
i barne- og ungdomsfotballen.
Dette gjennom å være en sparringpartner for trenere på treningsfeltet. Jeg ser frem til å ta fatt på
oppgaven da jeg tror at dette vil
komme trenere og unge spillere til
gode, forklarer Henriksveen.

BEDRE SYSTEMER OG KONTROLL

Lars-Petter Ahlsen er en hardtarbeidende anerkjent spiller på A-laget til ”The Blues”. Han har mye
spennende på hjertet å fortelle
Iddeavisa, i et tett samarbeid med

sportslig leder Geir-Atle Strøm.
– I forbindelse med arbeidet
rundt Kvalitetsklubb ble jeg selv
engasjert i rollen som FIKS-ansvarlig. Det er et krav fra NFF at
alle klubber skal benytte fotballens
informasjon og kommunikasjonssystem FIKS. Dette er et viktig
verktøy som er ment å forenkle
klubbens administrative oppgaver.
Hovedoppgavene er til enhver tid å
påse at alle spillere er registrert og
forsikret, samt sikre at alle lag er
påmeldt i FIKS, sier han.
– Det blir en spennende prosess
videre. Nå skal vi i gang med å få
dette ut på treningsfeltet. Klubben
utvikler en sportsplan som skal
være klubbens grunnpilar i dette
arbeidet.
– Vi i fotballstyret jobber nå med
å utvikle klubben sportslig. Vi har
mange spennende planer og mål
om hvordan vi kan få til dette, og
med det utvikle oss som klubb
generelt i årene fremover. Jeg er
glad for å få lov til å være en del av
denne prosessen, og for å få bidra
med det jeg kan på ulike nivåer i
arbeidet.
Samhold - Trygghet - Stolthet
definerer Idd Sportsklubb, avslutter en Ahlsen.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Grunn og VA-arbeider
Grunn
ogog
VA-arbeider
▪▪ Grunn
VA-arbeider
Grunn
VA-arbeider
Hageog og
parkarbeider
▪
Hageog
parkarbeider
Hageogog
parkarbeider
▪
Hageparkarbeider
Park- og lekeutstyr
▪▪ Parkog
lekeutstyr
Parkogog
lekeutstyr
Parklekeutstyr
Rådgivningstjenester
▪
Rådgivningstjenester
▪
Rådgivningstjenester
Rådgivningstjenester

✓
Solid mesterbedrift
✓ Solid
mesterbedrift med
med lang
lang erfaring
erfaring

✓✓Solid
mesterbedrift
med
langkapasitet
erfaring
Effektiv
gjennomføring
og
stor
✓✓Solid
mesterbedrift
med
langkapasitet
erfaring
Effektiv
gjennomføring
og stor
✓ Effektiv gjennomføring og stor kapasitet
✓ Effektiv gjennomføring og stor kapasitet

VELKOMMEN
TIL VÅR FLOTTE
MØBELBUTIKK
PÅ HØVLERIET!
Alle medlemmer i Idd Sportsklubb får 15 % på alle ordinære
priser uansett når de kommer og
handler!
Fagmøbler Halden
Walkers gate 12, 1771 Halden
Tlf.: 400 03 457 · www.fagmobler.no
Åpent: Man – fre 10-19, lør 10-16

Service – Prosjekt – Restaurering
www.rikelektro.com
Telefon: 40 00 57 14 / 45 83 18 23
Mail: post@rikelektro.com
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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!

Last ned vår Taxi-app
i App Store eller Google Play
Du kan også bestille taxi
direkte på vår Facebook-side
Over 100 år i tjeneste
Vi har kjørt haldenserne og gjester i over 100 år...

Tel 69 21 32 00

Du finner oss på Facebook, Twitter og Instagram

TLF. 69 21 32 00
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Thule lastestativ,
sykkelholdere
og skibokser.
Thule lastestativ,

VENG BILVERKSTED,
vi
reparerer
alle merker.
VENG
BILVERKSTED,
vi
reparerer
alle
merker.
Stor
avdeling
med
BILPLEIE
fra Meguiars
Stor avdeling
med
og
Turtle Wax.
BILPLEIE
fra Meguiars
og Turtle Wax.

sykkelholdere og skibokser.
Skog og hage
avd.
SkogHusqvarna
og hage og Honda.
avd. Husqvarna og Honda.
Bremsedeler og lysutstyr
til
tilhengere, og
allelysutstyr
merker.
Bremsedeler
til tilhengere, alle merker.

Sjekk også ut nettbutikken vår på veng.no
Åpent:
Man-fre 08-17
Åpent:
Lørdag 10-14
Man-fre 08-17
Lørdag 10-14

Facebook “f ” Logo

BILDELER
BILDELER

Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

Følg
vengbutikken
på facebook
Følg
vengbutikken
på facebook

CMYK / .ai

Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

OLD BOYS
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IDD SK OLD BOYS
– NYTT AV ÅRET
I år stiller Idd Sportsklubb old boys-lag,
eller «gamle old stars» som noen kaller det.
En av spillerne er Ove Andre
Møllerop Verpesdal. Ove spilte i
fjor fotball på A- og B-laget. Han
har spilt mange år i Idd SK, hele 12
sesonger.
– Jeg begynte som ung i TTIF og

kom til Idd i 2006. I år trapper jeg
litt ned, men vil spille på old boys
for å holde meg litt i form. En kan
jo ikke ”slippe «garderoben” for
her er det herlig stemning og gode
fortellinger. Miljø og samhold gjør

Foto: Atle Wester Larsen, HA

Ove Andre Møllerop Verpesdal i aksjon

det ikke lett å bare slutte med fotballen, selv om jeg elsker å fiske og
være ute i friluft, forteller Ove.

I old boys-gruppa er det foreløpig rundt 20 spillere, i alderen 30
til 63 år.

Knivsøveien 8, 1788 Halden – tlf. 40 64 40 40

NORDBY

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

VELKOMMEN!
McDonald’s Halden i
Svinesundparken

McDonald’s Halden
Svinesundparken 8
1788 Halden

