SARPSBORGFOTBALLEN GJENNOM

Asbjørn Halvorsen hedres
nå med egen byste

Sarpsborgfotballen gjennom 100 år

1

TAKKAMPANJE HOS XL-BYGG

CANDOR

STRUKTUR

99,-

PR.KVM.

KUN

99,-

PR.KVM.

KUN

TAKRENNER

÷32%
TAKPLATE
KULLSORT

BENDERS SORT DOBB. KROM

ICOPAL DECRA TAKPLATE

69,-

PR.KVM.

KUN

KUN

Frakt, pall og takløft kommer i tillegg.

TORP
Kjølberg industriområde,
Strykerveien 5, Torp
Tlf: 69 16 18 20

FJELDBERG
Fjeldberg, Onsøyveien 20
Tlf: 69 16 18 20

209,PR.KVM.

ISEVEIEN
Iseveien 9
1738 Borgenhaugen
Tlf: 69 16 18 20

SPYDEBERG
Tronstadveien 4
1820 Spydeberg
Tlf: 69 16 18 20

MOSS
Rabekkgata 9
1523 Moss
Tlf: 69 16 18 20

Det tas forbehold om at enkelte produkter kan bli forsinket levert eller utsolgt i perioden. Alle priser er netto kontant hentepriser inkl. mva. Frakttillegg kan forekomme på bestillingsvarer.
Sortimentet kan variere lokalt i kjeden. Det tas forbehold om trykkfeil. Velkommen til XL-BYGG!

2

Sarpsborgfotballen gjennom 100 år

DET VAR PÅ TIDE
Historien om sarpingen Asbjørn Halvorsen er
spesiell og det er litt forunderlig at det har
tatt så lang tid før vi alle har blitt klar over
hvilken stor personlighet denne karen var. I
enkelte sammenhenger er han riktignok omtalt i positive ordelag, men det har blitt mer
flyktige bruddstykker uten de lange historiske linjene. De siste par åra har imidlertid
dette blitt rettet på, og både nasjonalt og lokalt er Asbjørn Halvorsens forholdsvis korte,
men meget innholdsrike liv blitt gjort kjent
for omverdenen. Mange har blitt overrasket
hva han fikk utrettet og ikke minst hvilke
gode holdninger denne karen hadde. Asbjørn
Halvorsen bør være et forbilde for oss alle,
ikke minst for den yngre genereasjonen.
Asbjørn Halvorsens liv kan deles i tre: Fotballspilleren, organisatoren og motstandsmannen. På fotballbanen skal mannen ha vist
formidable egenskaper allerede i ung alder. I
tillegg til å være en god fotballspiller, hadde
han også fremragende lederegenskaper. Av
den grunn var det naturlig at mannen ble
valgt til kaptein på de lagene han spilte for.
Etter endt fotballkarriere ble Asbjørn Halvorsen trener og administrator i Norges Fotballforbund. Han la ned et stort arbeid og utviklet norsk fotball til det bedre på en rekke
områder. Halvorsen var også en av arkitektene bak Norsk Tipping. Et selskap som vi vet
har vært, og er svært viktig, for økonomien
til norsk idrett.

startet. Han fornemmet de nazistiske strømningene i Tyskland og tok så klart motstand
fra dette, at han avviklet forretningsvirksomheten og la opp fotballkarrieren i HSV. Under
krigen drev Halvorsen illegal virksomhet og
ble arrestert av tyskerne. Han ble sendt til
Grini og deretter til tyske konsentrasjonsleirer. Den innsatsen han utførte i disse leirene
står det også umåtelig stor respekt av. Vår
tidligere statsminister, Trygve Bratteli har i
klare ordelag takket og berømmet Asbjørn
Halvorsen for innsatsen.
I skrivende stund er det noe uklart hvor bysten av Asbjørn Halvorsen skal stå, men jeg er
helt sikker på at kommunen og SFK vil komme
til enighet om plassering, slik at «Assi» får
sin rettmessige plass i Sarpsborg-samfunnet.
Seint, men godt!

Foto: Jarl M. Andersen.

Takket være ivrige SFK`ere, det lokale næringslivet og Sarpsborg kommune vil det nå
bli reist et minnesmerke over Asbjørn Halvorsen med tilnavnet «Assi». Det var på høy
tid, så SFK skal også ha stor takk for initiativet.

Sindre Martinsen-Evje,
ordfører

Asbjørn Halvorsen dro tilbake til Sarpsborg
og Norge noen år før den annen verdenskrig
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Dette er første Norgesmesterne i fotball fra Sarpsborg. SFK-laget besto av Ingvald Martinsen, Bruun Hansen, Henry Hansen, Petter Pedersen, Asbjørn Halvorsen,
Peder Jensen, Einar Andersen, Einar Nordlie, Erling Gustavsen, Alf Simensen og Per Holm.

ASBJØRN HALVORSEN

TIDENES YNGSTE
FINALEKAPTEIN
Sarpsborg Fotballklubb (SFK) sikret seg sitt første Norgesmesterskap
i fotball i 1917. Kapteinen på laget var Asbjørn Halvorsen og
som 18-åring er han fremdeles den yngste kapteinen på et
norsk finalelag gjennom tidene.
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Asbjørn Halvorsen ble født i Sarpsborg
i 1898 og han var sønn av bakermester
Chr. Halvorsen og Jakobine Dorthea
Halvorsen. Asbjørn vokste altså opp i
den velkjente hjørnegården, som vender ut mot St. Mariegate og som i dag
huser optikerforretningen Specsavers.
Livlig i bygården
Sammen med sine seks søsken var det
livlig i bygården, for i først etasje var
det bakeri og konditori. Halvorsens
Konditori var blant landets største en
periode med over 200 sitteplasser og
selskapet sysselsatte på det meste 25
personer. Bakeriet og konditoriet opphørte i 2003 og var inntil da Sarpsborgs
eldste bedrift med sine 115 år.
Det skulle imidlertid bli andre boller
for Asbjørn Halvorsen. Han avslørte i
ung alder at han var en god fotballspiller og i tillegg hadde han umåtelig gode
lederegenskaper, derfor ble unggutten
valgt til kaptein på finalelaget til SFK
i 1917.
Sentrale roller
Asbjørn Halvorsen fikk sin debut på A-

”

laget til SFK som 17-åring, altså i 1916.
I finalen, der SFK slo Brann 4-1, spilte
han en fremtredende rolle.
I 1917 debuterte Asbjørn Halvorsen på
det norske fotballandslaget. Sammen
med en annen SFK-spiller, Per Holm, leverte de begge solid innats i landskamp
etter landskamp. I 1919 tok Norge sin
første landskampseier på utenlands
grunn, da Sverige ble beseiret 5-1 i Gøteborg. Under OL i Antwerpen ble England overraskende slått 3-1. Begge gangene spilte Halvorsen og Holm med det
norske flagget på brystet.
Stolt av Sarpsborg
Asbjørn Halvorsen spilte til sammen 19
landskamper for Norge. Sarpingen var i
alle år en fremtredende og meget god
centerhalf, altså midtstopper som vi
sier i dagens fotballterminologi.
I 1921 reiste Halvorsen fra Sarpsborg og
først etter 12 begivenhetsrike år i Tyskland vendte han tilbake til Sarpsborg.
Asbjørn Halvorsen ble trener for SFK og
i 1934 tok han klubben til en ny cupfi-

Asbjørn Halvorsen – ung kaptein på NM-vinnerlaget
til SFK i 1917.

nale. I den kampen ble det tap 1-2 for
Mjøndalen.
Asbjørn Halvorsen fikk jobb som inspektør i Norges Fotballforbund og flyttet
etter hvert fra byen. Han var imidlertid stolt av hjembyen og SFK. Halvorsen
glemte aldri sine røtter.

Asbjørn Halvorsen avslørte i ung alder at han var en god fotballspiller og i tillegg hadde han umåtelig gode lederegenskaper...

St. Marie gate 94 i 1905 og i 2017. Her vokste Asbjørn Halvorsen opp. Hans far drev bakeri og konditori i byggets første etasje.
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Asbjørn Halvorsen var tidlig i opposisjon mot nazistene. Her fra en kamp i Hamburg i 1933 – rett før «Assi» vender hjem til Norge.
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Eventyrlig liv
på og utenfor banen i Tyskland

Asbjørn Halvorsen brøt opp fra gode fotballvenner i Sarpsborg i 1921 og reiste til
Hamburg. Det ble 12 eventyrlige og spennende år i Tyskland. Både på fotballbanen og i
forretningslivet markerte Halvorsen seg som en dyktig leder med sterk personlighet.
Sarpingen fikk seg jobb i skipsrederiet
Sloman og startet umiddelbart med å
lære seg tysk. Asbjørn Halvorsen deltok i det sosiale liv og gikk blant annet på Hamburger Sports Vereins (HSV)
hjemmekamper. Han nevnte ikke for en
sjel at han var norsk mester i fotball
og landslagsspiller, men dette kom en
god kollega med navn Otto Schwabe for
øret og dermed var veien fra tribunen
til gressmatta kort. Schwabe ble senere
president i HSV.
Startet eget firma
Samtidig som Asbjørn Halvorsen tok
opp igjen treningen og ble HSV-spiller,

etablerte han eget skipsmeglerfirma
og forsikringsselskap sammen med fire
andre, som alle hadde forbindelser til
fotballklubben HSV. Selskapets navn var
Halvorsen & Koch GmbH.
De tyske fotballklubbene spilte på
denne tiden i regionale ligaer og alle
spillerne hadde sivile jobber ved siden
av. Asbjørn Halvorsen fikk raskt tilnavnet «Assi» og allerede i debutkampen
høstet nordmannen lovord, og klubben
uttalte blant annet følgende: «Til å begynne med kunne vi nesten ikke tro at
en så betydelig spiller bodde ukjent i
Hamburg, uten å sette seg i forbindelse

oss». Senere skulle det vise at at den
tidligere SFK-spilleren skulle bli alt annet enn «ukjent».
Tyske mesterskapet
Allerede i 1922 nådde HSV, med Asbjørn Halvorsen på laget, finalen i
det tyske mesterskapet. Motstander
var Nürnberg, men det ble aldri kåret
noen mester dette året til tross for to
finaler. Det hele endte nemlig med en
tvist om regelforståelse og dermed ingen formell vinner i 1922, selv om det
tyske fotballforbundet ga HSV tittelen.
Klubben avslo, men spillerne samlet inn
penger til et sigarettetui til HSVs gode

Sarpsborgfotballen gjennom 100 år
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angrepsspiller, Otto Fritz «Tull» Harder.
Inne i selve etuiet ble det gravert inn
en hilsen der det stod: «Til minne om
det tyske mesterskapet i 1922 som ble
vunnet av HSV». Hilsenen var skrevet
av Asbjørn Halvorsen.
I 1923 spilte Asbjørn Halvorsen sin siste
landskamp for Norge. Kampen gikk på
HSVs hjemmebane Victoria-Platz og
motstander var Tyskland. Som centerhalf møtte Halvorsen lagkompis fra HSV
«Tull» Harder. Nordmannen tok helt luven av Harder, men som likevel scoret
og sikret tysk 1-0 seier.

slutt. Deres menneskesyn og politiske
syn var vidt forskjellig. Mens Harder
meldte seg inn i Nazipartiet NSDAP i
1932 og gikk inn i SS året etter, kjempet
Halvorsen mot despotene. Historien om
en krigsforbryter og en som senere havnet i tysk fangenskap, er i seg selv fascinerende, spennende og enestående.
Harder overrakte for øvrig en gave til
Halvorsen før han dro hjem til Norge
og det var matchballen fra hans siste
kamp i HSV-drakta. Ballen befinner seg
i dag på klubbhuset til SFK.

Fryktet duo
De to nevnte spillerne utfylte hverandre og utgjorde en fryktet duo på HSVlaget. Asbjørn Halvorsen var mannen
med overblikket, han var sjefen som
dirigerte troppene. Harder lå på topp,
var rask og fysisk meget sterk. Han ble
karakterisert som oksen og på kabaretscenene i livlige Hamburg sang man
«Kommt der Tull – Stehts 3-0».

Tilbake til Norge
Det var nok ikke tilfeldig at Asbjørn
Halvorsen reiste tilbake til Norge i
1933. Året etter overtok nemlig nazistene makten i Tyskland. Halvorsen hadde følgelig god innsikt i tysk samfunnsliv og solide «antenner».
Asbjørn Halvorsen fikk med seg 224
obligatoriske kamper for HSV. Han ble
klubbens første æresmedlem og etter
sin siste kamp skrev sportsavisa Fussball Woche:

Vennskapet mellom Asbjørn Halvorsen
og Otto Fritz Harder tok etter hvert

Helt uanfektet
«Halvorsen vil bli stående i historien.

HSV-laget som ble tyske mestre. Asbjørn Halvorsen er ringet rundt.
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Denne harde, men aldri unfaire mannen. Denne strålende sportsmannen vil
Hamburg, Nord-Tyskland, ja heller ikke
Tyskland glemme». Paul Dreier, medlem av uttakingskomiteen for det tyske landslaget, skrev dette om «Assi»:
« Aldri har en utenlandsk sportsmann i
Tyskland vært et større forbilde for vår
idrettsungdom enn den populære nordmannen.»
Etter den siste kampen i 1933, en kamp
som HSV vant hele 14-0 over Schwerin,
ble altså Asbjørn Halvorsen hyllet etter
alle kunstens regler. Både publikum og
spillerne vartet opp med gaver og taler. Seremonien ble avsluttet med «tysk
hilsen», altså det vi kaller nazi-hilsen,
fra spillerne. Kun en spiller stod med
armene langs siden helt uanfektet: Asbjørn Halvorsen!

Lagersalg hos Bertel O. Steen Sarpsborg
Vi har kjøpt inn et parti med C og E-klasser med fordelaktige priser. Her kan vi tilby biler for
omgående levering. Kom å se vårt utvalg.

E200 stasjonsvogn
Nå
kun

4.900,-

Prisen er pr.mnd med 50.000,innskudd inkl vinterdekk. 45.000 km
36 mnd.

Klasseledende standardutstyr:
• 9G-TRONIC automatgir
• Kjørelysassistent
• 3-eiket multifunksjonsratt
• PRE-SAFE sikkerhetssystem
• ECO start-stopp-funksjon
• DYNAMIC SELECT kjøreprogrammer

•
•
•
•
•
•

AGILITY CONTROL komfortunderstell
ATTENTION ASSIST advarer føreren ved tretthet og uoppmerksomhet
LED INTELLIGENT LIGHT
Forberedelse for Garmin® MAP PILOT navigasjon
Remote Online – fjernstyring av bil via app
AMG-STYLING

Les mer på kampanje.mercedes-benz.no. Forbruk blandet kjøring: 0,54-0,58 l/mil. CO2-utslipp: 126-135 g/km.
Avbildet modell kan avvike fra tilbud. Importør: Bertel O. Steen AS. Tilbudet gjelder til 30. april 2016.

Bertel O. Steen Sarpsborg, Hundskinnveien 98, 1711 Sarpsborg,
69 97 24 00, www.bossarpsborg.no
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Hardt straffearbeid i tyske konsentrasjonsleirer.

Asbjørn Halvorsen stod opp mot nazismen fra første dag av. Som en av forgrunnsfigurene i
den norske idrettsboikotten ble Halvorsen sendt til Grini og deretter til konsentrasjonsleir.
HSV-spilleren, som i sin tid hadde draktnummer 5, fikk fangenummer 4796 i Tyskland.

Siden Asbjørn Halvorsen var en kjent
mann i Tyskland, var de tyske okkupantene spesielt interessert i å bruke
Halvorsen. Blant annet ønsket tyskerne
å møte Norge i landskamp, men det
avviste Halvorsen. Han var ikke til å
rokke, selv etter å ha blitt innkalt til
Reichkommisariatet i møter sa Asbjørn
Halvorsen nei til noe som helst idrettslig samkvem med tyskerne.

saboterte alle forsøk nazistene hadde
på å bruke norsk idrett i propagandaøyemed. Da nazistene ville prege cupfinalen mellom Fredrikstad og Skeid på
Ullevål høsten 1940 med nazieffekter
og flagg, truet Halvorsen med å avlyse
kampen. Cupfinalen ble gjennomført
på vanlig vis, men med tom kongetribune som et viktig symbol. Fredrikstad
slo forøvrig Skeid 3-0.

for det såkalte førerprinsippet skulle
innføres i Norge. Halvorsen takket nei
til dette tilbudet også. 28. november
sendte Norges Fotballforbund brev til
nazistatsråd Axel Stang, der man bestemt protesterte mot de nye planene
med henvisning til Folkeretten og norsk
lov. Samtlige ansatte sa opp stillingene
sine og tillitsvalgte i forbundet la ned
alle verv.

Saboterte nazistene
Norges Fotballforbunds sterke mann

Nazistene ga seg ikke og ville at Asbjørn Halvorsen skulle bli fotballfører,

Illegalt arbeid
Asbjørn Halvorsen nøt stor respekt og
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Konsentrasjonsleiren Natzweiler-Struthof i Alsace.

De hvite bussene ble redningen for norske fanger som overlevde oppholdet i konsentrasjonsleirene.

begynte nesten umiddelbart i ny jobb
som personalsjef hos firmaet Nygaard &
Co (senere Nycomed). Samtidig jobbet
Halvorsen med illegalt arbeid utover
det å arbeide med organiseringen av
idrettens motstandskamp.
Det var jobben med å gi ut de illegale
avisene Bulletinen og Whispering Times. Hos Bulletinen var Einar Gerhardsen sentral, mens Asbjørn Halvorsen var
en toneangivende i avisa Whispering Times. Sistnevnte prosjekt ble avslørt av
nazistene og dermed havnet Halvorsen
på Grini. Han ble arrestert 6. august
1942.
Fornedrelse og død
29. juli 1943 er datoen for det som

skulle bli begynnelsen på Asbjørn Halvorsen andre Tysklandsopphold. Et opphold som fortonet seg helt annerledes
enn det første. Det var ikke lenger ære
og berømmelse, men fornedrelse, sykdom og nesten død som preget det andre oppholdet.
Sammen med en rekke andre norske
fanger ble Halvorsen stuet ombord på
M/S «Monte Rosa» og via Stettin og
en strevsom togtur, havnet fangene i
konsentrasjonsleiren Natzweiler-Struthof. Leiren lå i Alsace, fem mil syd for
Strasbourg. Dette var den eneste konsentrasjonsleiren som nazistene anla
i Frankrike. På dette tidspunktet var
Alsace-Lorraine en tysk administrativ
delstat.

Nazweiler-Struthof var en såkalt «Nacht
und Nebel»-konsentrasjonsleir. Asbjørn
Halvorsen fikk fangenummer 4796, som
også sto i grell kontrast til nummeret
han hadde på spillerdrakta i HSV i sin
tid. Det var, som nevnt, nummer fem.
Hjalp Trygve Bratteli
Ved ankomst ga leirens kommandant,
Josef Kramer følgende beskjed, oversatt til de norske fangene av Asbjørn
Halvorsen: «Det er bare en vei ut av
denne leiren, og det er gjennom krematoriepipen!» Det var primært politiske
fanger i leiren, men også fanger som
etter tyskernes mening hadde «forstyret» de tyske forordningene.

Sarpsborgfotballen gjennom 100 år
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Dette bildet er også fra strengt bevoktede Natzweiler-Struthof, der Asbjørn Halvorsen og mange andre norske fanger satt fengslet.

504 nordmenn havnet i Nazweiler. 206
av disse kom aldri hjem. De døde av
sult og sykdom. En som ble reddet og
som kom tilbake til Norge var statsminister Trygve Bratteli. Han kan nok takke Asbjørn Halvorsen for akkurat det. I
sin bok «Fange i natt og tåke», utgitt på
Tiden Forlag 1979, skriver Bratteli:
«Jeg var virkelig nedfor. Jeg søkte hjelp
hos «Assi» - Asbjørn Halvorsen, som
ordnet legehjelp og jeg ble fritatt for
arbeid. Vi hadde stor nytte av Asbjørn,
han hadde en kolossal autoritet og han
var en skvær og hjelpsom kar».
Asbjørn Halvorsen kunne det tyske
språket flytende og han hadde derfor
noe høyere status enn de andre fangene. Hans mange bragder på tyske
fotballbaner var også kjent. Det bidro
til at Sarpsborg-mannen kunne hjelpe
både Bratteli og andre nordmenn som
slet med helsa. Halvorsen hadde også
en naturlig autoritet som kom godt med
i konsentrasjonsleirene, men han slapp
ikke unna represalier om noen måtte
tro det. Som gjenstridig og bestemt
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fange måtte Asbjørn Halvorsen også
tåle mye «tyn» fra de tyske fangevokterne. Dødssyk ble han også, akkurat
som de andre fangene.
Holdt på å dø
I tillegg til opphold i Nazweiler-Struthof
var Asbjørn Halvorsen, og mange andre
nordmenn, plassert i konsentrasjonsleirene Vaihingen og Neckarelst.
Asbjørn Halvorsen overlevde det tyske
fangenskapet, men det var bare så vidt.
Han ble funnet i en såkalt dødscelle avmagret med sine 40 kilo. Lungebetennelse, feber og tyfus hadde Halvorsen
også pådratt seg.
Som mange andre norske fanger ble
Halvorsen fraktet til konsentrasjonsleiren Neuengamme ved Hamburg, som
fungerte som transittleir for skandinaviske fanger. Halvorsen var svært medtatt og han kollapset i en av de hvite
busene, men de fikk liv i ham igjen og
Trygve Bratteli skal ha sagt til legen
som fikk hjertet i gang igjen: «Nåde deg
om du lar Asbjørn krepere underveis».

Tilbake i Norge
Asbjørn Halvorsens mangeårige lagkamerat og tidligere venn, Otto «Tull»
Harder hadde vært fangevokter i leiren Neuengamme, men han hadde for-

Norges statsminister, Trygve Bratteli roser Asbjørn
Halvorsens for hans innsats for norske fanger
under den annen verdenskrig. Bratteli var svært
avmagret etter oppholdet, som man ser av bildet.

Vi hadde stor nytte av Asbjørn, han hadde en kolossal
autoritet og han var en skvær og hjelpsom kar.

Sarpsborgfotballen gjennom 100 år

Trygve Bratteli

latt stedet da Asbjørn Halvorsen ankom
leiren 6. april 1945. Harder ble i 1947
dømt til 15 års fengsel for krigsforbrytelser, men han ble benådet allerede i
1951. I 1953 spilte Norge landskamp
mot Tyskland i Hamburg og på banketten etter kampen skal «Tull» ha vært.
Der var også Asbjørn Halvorsen, men
om de to traff hverandre er usikkert.
Uansett var det ikke noe gledelig gjensyn.

-Jeg trodde aldri at vi mennesker kunne
bli så sterke. Jeg så for øvrig aldri de
andre fangene møte døden med samme
mot og urokkelige sinnsro som nord-

mennene. De norske fangene døde som
helter, sa Halvorsen i intervjuet med
Aftenposten.

I juni 1945 kom Asbjørn Halvorsen tilbake til Norge, etter å ha vært på rehabilitering i Helsingborg og i Stockholm.
Assisterende generalsekretær, Nickolai
Johansen møtte Halvorsen i Sverige og
var med i oppbyggingsfasen.
«Døde som helter»
I Stockholm ble Asbjørn Halvorsen intervjuet av Aftenposten. Halvorsen sa
blant annet dette:
-Det å sulte er verre enn alt annet.
Den evige sugingen i magen var enkelte
ganger nesten ikke til å holde ut, og
vi satte til livs de utroligste ting for å
døyve smertene.
Asbjørn Halvorsen innrømmer at han
ved et par anledninger holdt på å gi
opp, men heldigvis seiret viljen.

Fangene jobbet lange dager og det var lite mat. Mange ble syke og døde i leirene i Tyskland.

SPAR STORE BELØP PÅ SMÅSKADER PÅ BILEN DIN
Vi er spesialister på det som kalles SMART Repair (Small Middel Area Repair Technologies).
Det dreier seg om lakkeringsarbeid i lite format, for eksempel utbedring av riper.

SPOT REPAIR - INTERIØRREPARASJON -LAKKFRI BILOPPRETTING
FELGREPARASJON - LYKTRENOVERING - RUTEREPARASJON
HALDEN

Sørliveien 80, 1788 Berg i Østfold,
Telefon 69 19 56 25,
Åpningstider: 07.30–16.00, lørdag stengt

Vi utfører også alt innen
tradisjonellt lakkeringsarbeide
og plastreparasjoner på alle
bilmodeller!

Ordfører Thorbjørnsens vei 8, Tunejordet/1711 Sarpsborg - Telefon 69 14 49 45 - Åpningstider: 07.30–16.00, lørdag stengt
Sarpsborgfotballen gjennom 100 år
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FOTBALLADMINISTRATOREN

ASBJØRN

Allerede som helt ung avslørte Asbjørn Halvorsen gode administrative evner
og da han kom tilbake til Norge høsten 1933, fikk etter hvert hele fotballNorge ta del i Sarpsborg-mannens meget solide kompetanse.

Det legendariske bronselaget til Norge under Asbjørn Halvorsens ledelse.

Etter å ha ført SFK til cupfinale mot
Mjøndalen i 1934, som endte med tap
for de blå hvite, startet Asbjørn Halvorsen sitt virke som reisende inspektør
i Norge Fotballforbund. Han fikk overoppsynet med kvaliteten på fotballbanene og klubbenes treningsopplegg.
Med stor iver og med optimisme reiste
han land og strand rundt. Halvorsen
oppmuntret spillerne til å starte utendørstreningen tidligere enn før og han
ga veiledning om hvordan treningene
burde gjennomføres. Asbjørn Halvorsen
var spesielt opptatt av detaljer som
headinger, skudd og pasninger.
Nye sjef for Norge
I 1936 ble Asbjørn Halvorsen forfremmet til sekretær, som tilsvarer dagens
generalsekretærstilling, om vi ser bort
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i fra at Halvorsen også hadde et stort
sportslig ansvar for landslaget. Han
hadde nemlig siste ordet når landslaget
skulle komponeres og tas ut. Landslaget
gikk på et sviene nederlag mot Sverige,
men Asbjørn Halvorsen tok styringen og
mente at det var god grunn til optimisme med tanke en eventuell norsk olympisk deltakelse om man la større vekt
på fysisk trening. Spillerne var enige og
fulgte hans råd. Asbjørn Halvorsen var
blitt fotball-Norges nye sjef.
Asbjørn Halvorsen var opptatt av detaljer og disiplin. Han hadde tross alt
vært i Tyskland i 12 år, men selv om han
tok med seg noen av de strenge tyske
holdningen, var han en mild mann. En
kar med empati og forståelse. Han behersket kunsten mellom det å bruke

pisk og gulrot. Norsk fotball skulle bli
preget av individualisme og frihet, men
dog satt i et visst system.
Opptatt av helheten
Berlin stod som OL-arrangør i 1936 og
det norske fotballandslaget ankom
Tyskland med 4-3 seier over Sverige i
bagasjen. På hjemmebane hadde det
vært store diskusjoner om hvilke spillere som skulle benyttes, men Asbjørn
Halvorsen hadde tro på sitt prosjekt og
sto i stormen. Halvorsen var mer opptatt av helheten og hvilke spillere som
passet til hverandre enn å ta ut de elleve beste. Det moralske aspektet satte
også Halvorsen høyt. Med fasit i handa
vet vi at Asbjørn Halvorsen tenkte klokt
og riktig.

Motstander i OLs første kamp var Tyrkia. Norge vant lekende lett 4-0. Neste
kamp var mot selveste Tyskland. På
tribunen satt Adolf Hitler og Joseph
Goebbels. Det skulle bli en trist tysk
kveld, for Norge vant lekende lett 2-0
og Hitler så sin første og siste fotballkamp. Tyskerne sparket treneren, mens
de norske gutta sikret seg overaskende
tredjeplassen og bronse, etter å ha beseiret Polen 3-2.
Skulle vært gullaget
-Bronselaget skulle egentlig vært gullgutta. De var alle kjernekarer. Vi bygde
et lag basert på samhold, god moral og
stabil spillestyrke. En for alle, alle for
en, uttalte Asbjørn Halvorsen om det
såkalte bronselaget.
Stammen i det såkalte bronselaget
holdt helt til annen verdenskrig kom.
Landslaget vant og tapte litt om hverandre, men laget holdt høyt nivå i europeisk sammenheng. I 1938 deltok Norge
i Verdensmesterskapet i Frankrike for
første gang. Norge tapte 1-2 for Italia,
men Asbjørn Halvorsen fikk skryt for
sine taktiske egenskaper. VM ble spilt
som cup, så det ble med denne ene VMkampen mot Italia.
Toppidrettsregime
Det var de som hevdet at VM-laget i

HSV-spillerne viser nazihilsen, men det gjør ikke Asbjørn Halvorsen midt i bildet. Dette gamle bildet sier i
grunnen alt om Halvorsens standhaftighet.

1938 var bedre enn OL-laget i 1936.
Laget var ganske identisk og spillerne
hadde fått mer internasjonal erfaring. I
tillegg hadde Asbjørn Halvorsen i enda
større grad satt sitt eget preg på spillestilen. Det er verdt å merke seg at
Asbjørn Halvorsen blant annet var opptatt av kosthold. Han innførte et toppidrettsregime 50 år før Olympiatoppen
så dagens lys.

Etter hvert ble mange av spillerne skiftet ut. Et nytt lag under Asbjørn Halvorsens ledelse skulle etter planen bygges
opp, men slik ble det ikke. Annen verdenskrig kom i veien for det.

bli medlem i SFK old boys!
Sarpsborg Fotballklubb har en velfungerende avdeling som kalles old boys.
Her treffes fotballinteresserte menn en fredag i måneden ( ikke i sommerhalvåret) til et velsmakende måltid mat og godt drikke. Fotballpraten går livlig
og ofte kommer en ekstern foredragsholder på besøk. Fredag 29. september
var f.eks. tidligere fotballpresident, Per Ravn Omdal kåsør.
Er du over 30 år kan du bli medlem i SFK old boys og
kontingenten per år er kun kr.150,-

Hjertelig velkommen som medlem i SFK old boys!
Send mail til finn.johansen@getmail.no for medlemsskap.
Sarpsborgfotballen gjennom 100 år
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Vi represente
Volkswagen
Norges mest solgte bil.

4x

NOR
1. rekke : Fredrik Høst – Dag-Øyvind Andresen – Christoﬀer P
2. rekke: Henning Brevik – Espen Henriksen – Lars
Petter W
FES
Audi
Forspranget ligger i teamet.

Vi viser deg nyhetene, toppmodellene og bestselge
med våre selgere, prøvesitt bilene, kjenn kvaliteten
av verdens mest solgte bilmerker. Vi har også et sto

Vær k

Nå kan d
Ta turen innom Dahles Auto i Sarps
kjøreege

Se skod

Åpningstider:
Man-fre 09.00
Torsdag 09.00
Lørdag 10.00-
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erer kvalitet!
Škoda
Simply clever.

x4 TIL KUN KR 9.900,-

RGES
MEST
SOLGTE
STASJONSVOGN
Paulsen – Rita Romberg – Martin Erthe – Gjermund Helgesen
Westli
– Ole Johan
Jansen – Lars Erik Torp – Dennis Begby
STER
GREPET

erne fra våre bilmerker. Slå av en hyggelig prat
og forelsk deg i din neste bil. Vi representerer tre
ort utvalg av gode bruktbiler.

Volkswagen Nyttekjøretøy

klar for vinteren med ŠKODA Octavia stasjonsvogn - pris fra 279.500,-

sborg for en hyggelig bilprat!

Norges mest populære arbeidsplass

du velge 4x4 til Norges mest solgte stasjonsvogn for kun kr 9.900,- Ikke
får du stor plass, fremragende
på bare
ﬁre hjul.
enskaper og suveren pris. Velger du 4x4 er du også sikret overlegen fremkommlighet. Bestill prøvekjøring i dag.
da.no
*Tilbudet gjelder t.o.m. 31.12.16. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Drivstofforbruk og CO2 utslipp fra 3,8 l/100 km, 99g/km. Tilbudet gjelder ikke Octavia RS TDI 4x4.

0-17.00
0-19.00
-14.00
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REORGANISERTE FOTBALLEN
-OG DØDE PÅ POST I 1955
Etter at Asbjørn Halvorsens helsetilstand ble noe bedre, gjenopptok
han arbeidet med å reorganisere norsk fotball. Det var uaktuelt for
Halvorsen å gå inn i det private næringslivet. Han ble i Norges Fotballforbund til han døde på post 16.januar 1955.

-Norges Fotballforbund var mer enn et arbeidssted
for Asbjørn, det var en livsoppgave for ham, uttalte
hans etterfølger som generalsekretær i Norges Fotballforbund, velkjente Nicken Johansen.
Norsk Tipping
Det første Asbjørn Halvorsen fikk i stand var en egen
frigjøringscup sommeren 1945. Hele 344 lag meldte
seg på. Interessen fra folk flest var stor og tribunene ble fylt av folk som var sulteforet på idrett
etter den annen verdenskrig.
Asbjørn Halvorsen engasjert seg i dannelsen av
Norsk Tipping og gikk inn som styremedlem i selskapet. I tillegg skaffet han til veie utstyr og jobbet med å utvikle anleggene. Fra 1948 ble det nytt
seriesystem for fotballen i Norge. Hjernen bak forslaget var selvsagt Asbjørn Halvorsen. Hans begrunnelse og argumentasjon, som fikk flertall, lød slik:
Landslagsoppgaver også
-Ligakamper er kamper i dobbel serie mellom klubber, inndelt i klasser hvor de sportslig hører hjemme, uten omsyn til kommunikasjonsmessige og
økonomiske forhold, og med opp- og nedrykking i
klassene uten kvalifikasjonskamper. Riktig satt opp,
og riktig organisert, kan en ligaserie med ukentlig
offentliggjøring av tabellen skape stor publikumsinteresse. Kamper mellom lag i bunnen av en klasse
er likeså interessant som kampene i toppen.
Asbjørn Halvorsen tok også fatt på jobben som
landslagssjef. Den første landskampen ble spilt mot
Sverige i oktober 1945 og Norge tapte 10-0.
Norsk fotball var havnet på etterskudd etter krigen, men gradvis ble landslagets resultater bedre.
I 1948 ble Danmark slått 2-1. Samme året reiste
landslaget til Egypt og det var den gangen en lang
og strevsom reise. På selveste julaften ble kampen
spilt og resultatet ble 1-1. Det mest bemerkelsesAsbjørn Halvorsen – sekretær i Norges Fotballforbund i mange år – og forgjengeren til langt
mer kjente NIcken Johansen.
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på oppdrag for Norges Fotballforbund.
Asbjørn Halvorsen døde med skoene
på, på post, slik at han nok åpenbart
ville ha det.

Asbjørn «Assi» Halvorsen ble stedt til
hvile på Ullern kirkegård., der en bautastein med minneplate markerer gravstedet. Halvorsens kone, Sigrid Willadsen ble gravlagt samme sted i 1982.

Dette er gravstedet til Asbjørn Halvorsen på Ullern kirkegård i Oslo.

verdige var at hele fem av spillerne i
landslagstroppen var fra SFK: Harry
Yven, Gunnar «Funkis» Hansen, Finn
Moen, Hjalmar «Hjalle» Andresen og
Willy «Vandreren» Andresen. I tillegg
hadde Sparta med Odd Wang Sørensen,
så Sarpsborg-innslaget var stort.
Døde med skoene på
Asbjørn Halvorsen hadde noe svekket
helse etter årene i tysk fangenskap,
men han klaget aldri og jobbet lange
dager. 16. januar 1955 sluttet imidlertid hjertet på Halvorsen å slå. Han døde
på et hotellrom i Narvik, mens han var

Under Asbjørn Halvorsens ledelse reiste landslaget til Egypt for å spille kamp. Seks spillere fra Sarpsborg
deltok på laget pluss Asbjørn på laglederbenken.

Den gode følelsen av nettkjenning...
Alltid best på pris, kvalitet og effetivitet.
Design og produksjon av magasiner, kundeaviser
og alt annet reklamemateriell. Vi hjelper deg også
med web og digitale annonser.
Sandesundsveien 2 | 1724 Sarpsborg | Telefon: 913 53 111 / 915 87 001 | post@d-p.no | www.d-p.no
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FULLTREFFER FOR INITIATIVET
Asbjørn «Assi» Halvorsen får sin velfortjente byste i Sarpsborg.
Avdukingen av bysten vi skje senere i høst. Initiativet fra SFK har skapt stort
engasjement i Sarpsborg, så det kan karakteriseres som en fulltreffer.

Komitéen bak Asbjørn Halvorsen prosjektet. Foran fra venstre: Kjell Haakenstad, Yngvar Steen og Pål Marthinsen. Bak fra venstre: Jon Henriksen, Tom Haslie, Finn
Johansen og Sven Saxegaard.

Kjell Haakenstad har vært leder av
en komite som har jobbet med «Assiprosjektet» en god stund. Haakenstad
har hatt med seg Finn Johansen, Yngvar
Steen, Sven Saxegaard, Pål Marthinsen,
Tom Haslie og Jon Henriksen. De to sistnevnte har blitt koblet på i sluttfasen,
for å sikre et godt økonomisk fundament for prosjektet.
Det var på et årsmøte i SFKs old boysavdeling for et par år siden at idéen om å
få Asbjørn Halvorsen på sokkel ble unnfanget. Noen ivrige veteranmedlemmer
begynte å jobbe med saken og det er
lagt ned et stort dugnadsarbeid for å
få landet prosjektet. Det handler ikke
bare om økonomi, men også om dialog
med kunstner og ikke minst mye annet
praktisk arbeid.
HSV svarer ikke
En som er spesielt glad for at Asbjørn
Halvorsen blir hedret med en egen byste er Yngvar Steen. Han har vært opp-

tatt av fotballpersonligheten i mange,
mange år. Steen har også vært mannen
som har hatt dialog med det tyske fotballmiljøet, men dog har han ikke maktet å trenge igjennom hos klubben HSV.
Det skuffer Yngvar Steen.
-Klubben har ikke svart, verken på brev
eller mail. Det både skuffer og overrasker oss når vi vet hvilken status Asbjørn
har og alltid har hatt i Hamburg-klubben, sier Steen, som altså likevel uttrykker stor takknemlighet overfor alle
de som har bidratt til å realisere dette
prosjektet.
Stor takk
Leder av komiteen Kjell Haakenstad vil
også benytte anledningen til å takke
alle bidragsyterne. Uten økonomisk
drahjelp fra næringslivet og privatpersoner, samt en betydelig støtte på
300 000 kroner fra Sarpsborg kommune,
hadde det ikke vært mulig å få gjennomført arbeidet.
-Komiteen er virkelig takknemlig for

engasjementet som er vist i forbindelse
med jobben som er gjort for å få til en
byste av Asbjørn Halvorsen, påpeker
Kjell Haakenstad.
Lokalhistorie
Sarpingenes engasjement knyttet til Asbjørn Halvorsen har vært stort de siste
månedene. Det bekreftes ved, blant
annet at Kjell Haakenstad har blitt bedt
om å holde flere foredrag i Sarpsborg
om fotballspilleren og motstandsmannen den siste tiden. Sist på Borgarsyssel
museum i forrige uke.
-Det er hyggelig å kunne bidra med slik
lokalhistorie, sier Kjell Haakenstad.
Komitéen starter dialog med Sarpsborg
kommune om en endelig plassering i
disse dager. Håpet er at Asbjørn Halvorsen-bysten blir stående i gågata på det
såkalte Saugstad-hjørnet, hvor han der
vil skue utover torvet.

Du kan fortsatt bidra med støtte til Assi-prosjektet.
Vipps til 104699 eller send til kontonr: 1503.90.65131
20
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NYE VOLVO XC60
THE FUTURE OF SAFETY
Nye XC60 er en bil for mennesker som bryr seg som
andre mennesker. Det avanserte sikkerhetssystemet kan
oppdage og unngå kollisjoner med fotgjengere, syklister,
andre biler og store dyr. Opplev kombinasjonen av nydelig
komfort, brukervennlig teknologi og framtidens sikkerhet.

NYE
VOLVO XC60 FRA 632.900,NYE VOLVO XC60 FRA 623.000,VELKOMMEN TIL PRØVEKJØRING!

Pris inkl. frakt-, leverings- og adm. kostnader levert forhandler ved bestilling av ny modell. Gj. sn. forbruk 2,1-7,7 l/100 km. CO2-utslipp 49-176 g/km. Forbehold om prisendringer og trykkfeil. Avbildet bil kan ha annet enn annonsert utstyr. Alle tall er foreløpige.
Miljøklasse Euro 6b.

Klokkegårdv 11
1711 Sarpsborg

69 11 59 00
Bilbutikk1.no
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100 ÅR SIDEN
FØRSTE NM-TITTEL

I oktober 1917 tok Sarpsborg Fotballklubb (SFK) sitt første Norgesmesterskap
i fotball. Brann ble slått 4-1 på Stavanger Stadion. 100 år senere kan Sarpsborg
igjen sikre seg en ny Kongepokal, hvis Sarpsborg 08 slår Lillestrøm.
SFK har spilt tolv cupfinaler og vunnet seks.

I Stavanger sikret SFK seieren etter scoringer av Einar Nordlie (to), Alf Simensen og Asbjørn Halvorsen. De to siste med
tilnavnene «Gærver`n» og «Assi» spilte fremtredende roller i
norsk fotball i en årrekke. Harry Yven er også et navn å merke
seg. Han ble cupmester som 17-åring i 1929 og som 37 åring i
1949. En unik prestasjon.
Lang båtreise
Finalen ble spilt søndag og på kvelden var det bankett i Turnhallen i Stavanger. Etter banketten reiste spillerne, treneren
og laglederne hjem med båt. De ankom Sarpsborg tirsdag
kveld, slitne etter en strevsom reise. Det ble imidlertid tid
til hyllest av byens befolkning og Sarpsborgs andre idrettsforeninger hadde møtt opp. Det ble tid til en kort markering på
Festiviteten.
SFKs første Norgesmestertittel for 100 år siden var ikke klubbens første cupfinale, for allerede i 1906 spilte SFK finale. Kun
tre år etter stiftelsen av klubben ble det finale mot Odd, men
det ble tap 1-0. Året etter var det klart for ny finale og denne
gang var Oslo-laget Mercantile motstander. Det ble nederlag
på nytt, derfor var triumfen for 100 års siden ekstra kjærkommen.
Norgesmester igjen i 1929
I finalen mot Brann i 1925 ble det 0-3 tap. Kampen ble spilt på
Fredrikstad stadion.
I 1929 tok SFK sitt andre Norgesmesterskapet. Ørn ble slått 2-1
etter ekstraomganger.

I 1935 var Fredrikstad FK motstander i finalen og rødbuksene
stakk med Kongepokalen etter å ha vunnet 4-0.
I 1939 var det SFKs tur til å bli Norgesmester på ny. SFK slo
Skeid 2-1 på Tønsberg stadion.
I 1948 ble det SFK-seier i cupfinalen. Motstander var atter en
gang Fredrikstad FK.
I 1949 maktet SFK det kunststykke å komme til ny finale. Mot
Skeid ble det 3-1 seier.
I 1951 gjentok SFK cupsuksessen. Motstander i finalen var Asker og det ble 3-2 seier, etter spilleforlengelse. Dette er SFKs
siste Norgesmesterskap.
Fantastisk cupeventyr
Sarpsborg fikk imidlertid Norgestermester i fotball i 1952. Da
var det Sparta som ble cupmester, etter å ha beseiret Solberg
3-2.
I 1964 kom SFK til nok en finale i det laget møtte Rosenborg.
Trønderne ble for sterke og vant 2-1. Siden har ikke SFK spilt
seg til noen cupfinale.
I 2015 avanserte Sarpsborg 08 til cupfinale, men tapte for Rosenborg. 3. desember 2017 skal Sarpsborg 08 prøve seg igjen.
Denne gangen er Lillestrøm motstander og SFKs cuptriumf kan
bli gjentatt 100 år etter at SFK startet Sarpsborgs fantastiske
cupeventyr.

I 1934 spilte SFK også finale. Denne gangen mot Mjøndalen,
som vant kampen.
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SFKs cuptriumf i 1917 kan bli gjentatt av Sarpsborg 08,
100 år etter at SFK startet Sarpsborgs fantastiske cupeventyr.

Sarpsborgfotballen gjennom 100 år

SFK-mesterne for 100 år siden malt av kunstneren Kirsti Mellevold.
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Merete Sejerstedt Bødtker er kunstneren bak «Assi-bysten».

MERETE S. BØDTKER
– KUNSTNEREN BAK «ASSI-BYSTEN»

Bysten av Asbjørn Halvorsen er lagd av den
anerkjente kunstneren Merete Sejersted Bødtker.
Kunstneren er glad for oppdraget fra Sarpsborg.
-«Assi» er modellert opp i leire etter noen kornete foto av en ung
selvsikker mann og to bilder fra tiden etter 1945, forteller Merete
Sejersted Bødtker.
Støpt i gipsform
Kunstneren foreller videre at det under arbeidet med bysten var
vanskelig ikke å være upåvirket av det alvorlige blikket i bildene etter oppholdet i konsentrasjonsleiren. Årene i tyske konsentrasjonsleirer satte sine åpenbare spor i Sarpsborg-mannen.
-Selve bysten er støpt i gipsform og originalgipsen er hugget ut av
den. Den endelige bronsen helles i hulrommet etter – smeltet vokssom igjen har vært støpt i en hornlimform. Denne teknikken heter
Cire perdu/Lost wax.
Siseleres og patineres
Merete S. Bødtker opplyser at råbronsen er det kappet støpeløp og
Slik ser «Assi-bysten» ut i gips – før den er endelig ferdig.
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Det var vanskelig å ikke være upåvirket av det alvorlige
blikket i bildene etter oppholdet i konsentrasjonsleiren.

kjernespiker av, som er spylt fri fra kjernegips og støpeform. Bysten overflatebehandles, siseleres og patineres før den er
klar til å settes på sokkel.
Åse Nordmo Løberg
CV ‘en til Merete Sejersted Bødtker er
omfattende. Hun er utdannet fra Oslo,
Island og New York. I sin kunstkarriere
har Sejersted Bødtker vunnet en rekke
priser og lagd skulpturer av mange kjente
mennesker. Blant annet lyrikeren Halldis
Moren Vesaas og boligbyggeren Olav Selvaag, samt dikteren Per Sivle.
-I disse dager jobber jeg intens med et
monument over operasangeren, Aase
Nordmo Løberg, som skal avdukes i Målselv i juni 2018.
Merete Sejersted Bødtker bor i Trysil og
er født i august 1956.
Det er en anerkjent kunstner som har lagd bysten av Asbjørn Halvorsen.

Sarpsborgfotballen gjennom 100 år
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EVENTYRLIG VEKST
I ANTALLET MEDLEMMER

I løpet av de fire siste sesongene har antall påmeldte lag i Sarpsborg Fotballklubb økt fra 20 til 45. – Økningen skyldes flere faktorer, men alt henger
sammen med fokuset på aktivitet, sier daglig leder Kent Jonas Trinborg i
Sarpsborg Fotballklubb.

SFKs fotballskole i juni er alltid populært og samler mange hundre unge jenter og gutter.

Absolutt alt handler om aktivitet. Både
mer og bedre aktivitet.
- Sarpsborg Fotballklubbs oppfølging
og tilrettelegging av barnefotballen,
rekruttering av kompetente trenere
i ungdomsfotballen og vårt fokus på
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kompetanseheving gjennom trener- og
lederkurs. Alt handler om aktivitet,
mener Trinborg.
Alle skal med
Fotballklubben har et mål om å ha et
fotballtilbud til alle i det naturlige ned-

slagsfeltet. Dette uavhengig av kjønn,
alder, ferdighet og utgangspunkt.
- Alle som oppfyller krav og deler SFKs
verdier, er det plass til på Kurland.
Klubbens verdier er samhold, stolthet
og glede. Tre nøkkelord som er viktig

for klubben, laget og det enkelte medlem, sier den daglige lederen.
450 medlemmer under 19 år
Den økte rekrutteringen til Sarpsborg
Fotballklubb har ført til at antallet
medlemmer, inkludert Old Boys, er
godt over 500 medlemmer.
- 450 av disse er medlemmer under 19
år og rekrutteringen fortsetter. Det
gror med andre ord veldig godt, og fokus på rekruttering til de yngste årgangene, gir både tilgang på flere spillere
og flere engasjerte foreldre, opplyser
Trinborg.
Trangt om plassen
Den enorme økningen i antallet medlemmer, skaper anleggsutfordringer i
vinterhalvåret.
- Vi har behov for flere kunstgressflater
og håper på hjelp av kommune, næringsliv og privatpersoner for å utvikle
et allerede godt anlegg ytterligere, sier
Trinborg.
Flere kunstgressflater på Kurland ville
bety at trening ute for de yngste årgangene kunne begynt tidligere på året og
avsluttet senere.
- Det ville igjen skape bedre tilgang på
hallkapasiteten for andre lag og foreninger som ønsker seg tid i kommunale
idrettshaller, mener Trinborg.
Derfor setter SFK nå ned en prosjektgruppe for å utvikle anlegget på vestsiden av kunstgressbanen.
Riktig utviklingsarena
Nøkkelen til å utvikle gode fotballspillere ligger i å tilby riktig utviklingsarena, samtidig som man ivaretar den
sosiale tilhørighet.
- Vi i SFK har ikke fått noe mandat man
kan benytte til å begrunne kynisme og
tidlig selektering. Omsorg, inkludering
og et ønske om at alle skal lykkes og
at alle skal utvikles, vil sørge for gode
fotballspillere. Enten du heter Kajsa og
spiller på jenter 8 eller Mohamed og
spiller på gutter 19. En bonus for tankesettet er at vi gjennom å være bevisst
vår rolle, også vil utvikle gode mennesker, forteller Trinborg.
En blåhvit tråd gjennom hele klubben
De siste årene er en rekke tiltak iverksatt. Fotballfritidsordning, jentefotball, egen trener- og spillerutvikling
og ansettelse av nytt trenerteam rundt
A-laget. Alle grep er gjort for å samle,
utvikle og forbedre klubbens alle ledd.
Vi ønsker å gi best mulig utviklingsmuligheter for alle. Ikke bare for det ene
eller andre laget.

Ung fotballglede representert ved SFK og Borge.

- Vi ønsker å se en blåhvit tråd gjennom hele fotballkarrieren til det enkelte medlem i klubben. Om åtte til ti
år, vil vi få de første A-lagspillere både
i dame- og herrefotball som har gått
hele veien i klubben fra FEST (Fotballfritidsordningen), gjennom utvikling på
knøttenivå, jente- og guttenivå og juniornivå. Det er en lang og tidvis vond,
men helt riktig vei å gå, sier Trinborg.
Man endrer kultur, samler personer med
utviklingsrettet tankesett og satser på
de som ønsker å bli bedre gjennom trening. Klubben ved hovedstyret har vist
handlingskraft gjennom å innføre nødvendige krav, med utgangspunkt i SFKs
verdier.
- Klubben har vært her i 114 år – og selv
om vi har tatt steg, både forover og
bakover, skal vi være her i 114 år til,
avslutter daglig leder Kent Jonas Trinborg

Kent Jonas er Trinborg daglig leder i SFK.
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FEST
HVER DAG PÅ KURLAND

Vet du at Sarpsborg Fotballklubb har sin egen SFO-ordning?
Vi kaller ordningen FEST – Fotball Etter SkoleTid.

SFO på Kurland i regi av SFK er populært.
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SFK startet opp ordningen i 2015 etter å ha vært på
studietur til Søgne FK i Kristiansand og ha innhentet
informasjon fra Norges Fotballforbund (NFF). Det er
NFF i samarbeid med Telenor Xtra som står bak ordningen med Fotballfritidsordning (FFO). Hovedfokuset er fysisk aktivitet, kosthold og leksehjelp. I dag
er det godt over 100 klubber som har et Telenor Xtra
tilbud, og SFK var den første i Sarpsborg som ble del
av ordningen. Fra oppstarten av i 2015 har flere og
flere barn blitt med på FEST og i dag er over 30 barn
med på ordningen hver eneste uke.
- Tilbakemeldingene fra både foreldre og barn viser
at FEST er et godt tilbud, sier Alexander Berglund
som er ansvarlig for FEST i SFK. Sammen med Christer Pedersen, som også har vært med siden starten,
er de meget fornøyde med utviklingen så langt.
- Vi ser en strålende utvikling i det utøvelsen av fotballen, og det sosiale på tvers av alder, skoler og
kjønn. I tillegg ser vi en helt annen tilhørighet til
klubben, historien og klubbhuset enn vi opplevde
som unge. Alt dette i sum er med på å sementere
verdiene til klubben «Samhold, Stolthet, Glede»,
som vi streber etter å etterleve hver dag.

Leker må man også gjøre på SFO.

Hentes i egen buss
Det er i hovedsak barn i 3. til 6. klasse som er med
på FESTen. Barna kommer fra Kurland, Lande og Sandesundveien barneskoler.
Barna fra Kurland og Lande går til FEST, mens barna
som går på Sandesundveien skole blir hentet i egen
buss.
- Klubben har en egen FEST-buss som brukes til å
hente de av deltagerne som går på skolen i sentrum,
opplyser Berglund.
Mange jenter
I takt med stor rekruttering av jenter i klubben, har
også FEST fått nyte godt av den store interessen fra
jentene.
- Vi har vært utrolig heldige med den store tilveksten
av jenter på de yngre kullene klubben. Maken til bidragsytere og fargeklatter finnes ikke. Vi er rundt 10
jenter nå, og den berikelsen de har vært til miljøet
vårt er helt uten sidestykke. Vi håper selvsagt enda
flere jenter vil slutte seg til denne fantastiske gjengen.

Her er en gruppe unge som koser seg på kunstgressbanen på Kurland.

På landskamp
Vi har utviklet et opplegg i samråd med deltagere,
foreldre og klubb, som nå står på egne bein, og som
er klar for å vokse ytterligere og vi finner også på
andre ting.
- Snart skal vi på landskamp. Søndag 8. Oktober tar
vi turen til Ullevaal for å se Norge mot Nord-Irland.
Det gleder vi oss til, sier Berglund.
FESTlighetene fortsetter med andre ord for full styrke.
Ønsker flere
SFKs Fotball Etter Skoletid har noen få plasser igjen.
- Vi holder åpent hver ettermiddag i skoleåret og
disse er stappfulle av fotball, lek, mat og leksehjelp
sammen med verdens beste gjeng! Har du spørsmål
om FEST eller ønsker å melde dere på, ta kontakt
med ansvarlig Alexander Berglund på alexander@
sarpsborgfk.no
Sunn mat serveres på SFO.
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EN EVENTYRLIG REISE
SOM STYRELEDER I SFK

Etter tre år som styreleder i Sarpsborg Fotballklubb har
Pål Marthinsen lært mye om fotball; kjærligheten til spillet, samholdet,
stoltheten, gleden, drømmene, frivilligheten og fremtidsmulighetene.
- Det har vært en eventyrlig reise så langt, sier han.

Styreleder i SFK er Pål Marthinsen.

Under oppveksten spilte han klarinett i
Sarpsborg Guttemusikkorps og senere i
Sarpsborg Janitsjarkorps. På slutten av
70-tallet og begynnelsen av 80-tallet
ble også idretten prøvd ut.

gjennom årene. Kameratskap, gleder,
nedturer, opplevelser og gode minner.
Akkurat der tror jeg alle som har vært
med i et idrettslag eller andre frivillige
foreninger kjenner seg igjen, sier han.

- Jeg skjønte raskt at jeg ikke ville bli
noen toppidrettsutøver da jeg prøvde
meg noen måneder i Sarpsborg Turnforening. Jeg var rundt ti år gammel
og hang i ringene som et tørka ormeskinn. Klarte ikke å bevege meg i det
hele tatt, mens treneren ropte «Dra
deg opp!». Da skjønte jeg at organisert
fysisk aktivitet ikke var min greie, sier
lattermild Pål Marthinsen om sin korte
karriere i turnforeningen.
- Da ble det guttemusikken for min del
og for meg har det gitt meg veldig mye

Styreleder siden 2015
Han ble etter hvert med i SFK da guttungen begynte å spille fotball i 2011
som syvåring. Selv om Pål prøvde så
godt han kunne, ville ikke guttungen
spille i korps. Han skulle spille fotball!
- Etter at guttungen hadde spilt et år
eller to ble jeg med som foreldrerepresentant for å hjelpe til på den administrative siden rundt laget for noen trener
er jeg jo ikke, ref den korte idrettskarrieren. Deretter ble jeg forespurt om
jeg kunne tenke meg å være nestleder
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i styret. Det var i 2014 og siden 2015
har jeg vært styreleder.
En fantastisk historie
Sarpsborg Fotballklubb har en fantastisk historie. Klubben var en pådriver
for utviklingen da den ble stiftet i 1903.
- Cupfinaler både i 1906 og 1907 viser
det. Norgesmester i 1917 med Asbjørn
Halvorsen som tidenes yngste lagkaptein viser det. Norgesmester i både
1929, 1939, 1948, 1949 og 1951 viser
det. Klubben har en fenomenal historie
som vi tar med oss når vi utvikler klubben for fremtiden. Tenk deg hvilken
erfaring klubben og personene som har
vært med i en mannsalder sitter på. De
vet hva som har lyktes og hva som ikke
har lyktes, sier han.

Kvalitetsklubb
Da Norges Fotballforbund startet med
Kvalitetsklubb-prosessen i 2014 som
en videreutvikling av «klubben som
sjef»konseptet, var det naturlig at SFK
ble med i dette arbeidet.
- Kvalitetsklubb er på en enkel måte en
sertifisering av fotballklubbene at man
har planer, rutiner og dokumentasjon
for hvordan klubben skal drives. Ikke
ulikt sertifiseringsprosesser man har i
bedrifter.
Da klubben startet opp kvalitetsklubbarbeidet ble det arrangert en rekke
møter.
Møtene viste at i lang tid var det gjort
et godt stykke arbeid i drift og videreutvikling i klubben, men da vi opplevde
stadig økende rekruttering, ble forutsetningene endret.
- I år har meldte vi på over 40 lag i seriesystemet. En økning på ca 20 lag de
siste fire sesongene. For å drifte foreningen, kreves det rutiner, dokumentasjon og planlegging. Det er mye arbeid
ved siden av organisering av treninger,

”

som ansvarlig for FEST og utviklingsansvarlig for barnefotballen i klubben.
- Vi har nå to heltidsansatte, samt en
driftsmedarbeider – Arne Johan Holmé, som gjør en formidabel innsats for
medlemmene i Sarpsborg Fotballklubb.
Vi er nå en klubb som faktisk bidrar inn
i det økonomiske felleskapet i samfunnet ved at vi er en betydelig arbeidsgiver, sier Pål.
Strategiske mål
Sarpsborg Fotballklubb har også i forbindelse med kvalitetsklubbprosessen
vedtatt to mål som man styrer mot.
- Styret gjennomførte en strategiprosess som endte med at vi satte to mål:
1. Sarpsborg Fotballklubb skal være det
naturlige førstevalg for sarpinger som
ønsker et høyest mulig sportslig nivå. 2.
Sarpsborg Fotballklubb skal være best
på barne- og ungdomsfotball i Østfold.
Hårete mål, men felles for de begge er
utviklingsfokusert gjennom kvalitet,
sier styrelederen.
Samhold, stolthet og glede
Som en følge av det strategiske målet

song, men det var klubben klar over.
- Det er helt naturlig at når mange spillere som var med under forrige sesong
forsvinner og man rekrutterer nye,
unge spillere, så vil man variere i prestasjonene. Samtidig har vi nå en stamme med unge spillere i alderen 17 til
28 år på A-laget som har gitt oss mange
gode resultater i år og kommer til å gi
oss det i årene som kommer. Vi har også
endret treningskulturen. Skal du være
med, må du trene. Sånn må det være,
mener styrelederen. Jeg tror også at
når dagens 9-åringer i klubben har gått
hele løpet fra FEST til A-lag vil Sarpsborg Fotballklubb være på god vei til å
nå sine hårete mål. Men igjen, det krever samhold, stolthet og glede av alle i
hele klubben.
Elsker Sarpsborg Fotballklubb
Pål legger ikke skjul på at å være styreleder i en så stor forening som Sarpsborg Fotballklubb er et krevende og utfordrende verv.
- Det vil alltid være høye røster og meninger om mangt og meget i en så stor

- Jeg skjønner hvorfor så mange elsker klubben sin...

kamper, anskaffelser, vedlikehold og
arrangementer. Derfor må vi ha et system som ikke er personavhengig. Vi må
sikre rutiner og dokumentasjon i dag
for fremtidige tillitsvalgte, trenere og
ledere. Det kan ikke være slik at nye
personer i nye roller må finne opp kruttet hver gang, sier Pål.
Fast ansatte
For å få til alt dette, så klubben seg
nødt til å øke ansettelsesprosenten til
daglig leder.
- Arbeidet med kvalitetsklubb viste oss
at vi var nødt til å ha en daglig leder i
en full stilling. Klubben har i dag rundt
460 aktive medlemmer hvorav ca 440
medlemmer er under 19 år. Legger vi
til Old Boys så er vi over 500 medlemmer. Det krever mye arbeid som ikke
kan løses ved ren dugnad og frivillighet
og fra mars 2015 ble Kent Jonas Trinborg ansatt som daglig leder i Sarpsborg
Fotballklubb, forteller Pål.
Etter hvert som aktiviteten økte i klubben utover i 2015 og man startet opp
Fotball Etter SkoleTid (FEST) ble det
klart at Alexander Berglund ble ansatt

om å være et naturlig førstevalg for
sarpinger som ønsker å spille seniorfotball på høyest sportslig nivå, ble det
foretatt et valg da klubben høsten 2016
ansatte et nytt trenerteam til a-laget.
- Etter en lang og grundig prosess ble
Frode Nøss ansatt som a-lagstrener. En
gruppe satt sammen av personer fra administrasjon, styret og spillere leverte
sin innstilling til styret som ansatte Frode Nøss.

klubb som Sarpsborg Fotballklubb. Og
det er helt naturlig. Også fra personer
utenfor klubben er det meninger om
hvordan vi som klubb skal drive og hva
vi skal satse på. Det kan til tider være
krevende, innrømmer styrelederen.
Men når han står på anlegget og ser
på alle medlemmene spille kamper og
trene sammen med lagkameratene og
den idrettsgleden som vises, glemmes
alt som er krevende.

Bygger A-lag og klubb for fremtiden
Med ny strategi, ny trener, satsing på
mer kompetente trenere i barne- og
ungdomsfotballen ble det klart at klubben må gjennom en nødvendig kulturendring.

- Da får jeg, og jeg håper alle andre,
den påminnelsen om hvorfor vi er med
i Sarpsborg Fotballklubb; vi er med i en
av landets mest tradisjonsrike fotballklubber som skal skape ny historie. De
historiene skal vi skape med samhold
i klubben og laget, stolthet over å tilhøre klubben og laget, og gleden over
at klubben, laget, lagkameratene og du
selv lykkes i Sarpsborg Fotballklubb.

- Endringer kan gjøre vondt, men er
strengt tatt meget nødvendig for å nå
målsettingen; nemlig å bli nr 2 klubben
i Sarpsborg. Styret mener at Sarpsborg
Fotballklubb har alle muligheter til å ta
denne posisjonen, men det krever mot,
vilje, samhold, stolthet og glede.

Da skjønner jeg hvorfor så mange elsker Sarpsborg Fotballklubb, sier Pål
Marthinsen.

Det er ikke å komme bort fra at A-laget
har variert i prestasjonene i årets se-
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TO VIKTIGE
EIENDOMSSELSKAP
Sarpsborg Fotballklubb eier flere selskaper i tilknytning til
området på Kurland. Driften av disse selskapene er organisert
i egne heleide aksjeselskap.

Baner og klubbhus er aktiva i SFK Eiendom AS.

Et av selskapene er Sarpsborg Fotballklubb Eiendom AS. Det er et heleid selskap av Sarpsborg Fotballklubb som eier
idrettsanlegget og klubbhuset på Kurland. Selskapet har et eget styre valgt
av årsmøtet i Sarpsborg Fotballklubb.
Styret består av Knut Veiby, Merete Juliussen og Finn Johansen.
Meget sentral
Sarpsborg Fotballklubb Eiendom AS ble
etablert i 1992. Klubben hadde likvide
utfordringer og verdiene som baner
samt klubbhus representerte, ble ført
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over i et eget aksjeselskap. Forberedelsene til dette startet allerede i 1987,
men ble først en realitet fem år senere.
Sparebanken NOR og Sarpsborg kommune var vesentlige bidragsytere i 1992.
Klubbens formann, Leif Haugen var
også meget sentral og gjorde en formidabel innsats. En annen som også spilte
en avgjørende rolle var Tom Haslie.
Kurland Eiendom AS (KEAS) er et annet
heleid selskap av Sarpsborg Fotballklubb. KEAS driver utleie og forvaltning
av seks leiligheter og 1515 kvm næ-

rings- og fellesarealer i annen etasje på
Kurland Senter.
Selskapet har et eget styre som velges av årsmøtet i Sarpsborg Fotballklubb. Styret i KEAS består av Tore Geir
Kristiansen, Merete Juliussen og Morten
Nordlie.
Gode avtaler og hardt arbeid
Tanken med å bygge et forretningsbygg, der det blant annet tidligere var
en bensinstasjon, skjøt fart da Coop Øst
Eiendom ønsket å bygge dagligvarebu-

tikk på tomta som de hadde ervervet,
men de trengte mer plass og det hele
endte med at
Kurland Eiendom AS kjøpte tomta av
Coop Øst Eiendom, slik at det ble tilstrekkelig areal.
-I ettertid kan man nesten fundere på
hvordan klubben maktet å få realisert
bygget. Gode avtaler, hardt arbeid fra
mange klubbmedlemmer og en samarbeidsvillig bank i Nordea er nok hoved-

årsaken til at vi lykkes, sier Jon Henriksen og Tom Haslie, som begge var
meget sentrale i arbeidet med planene
og selve realiseringen av forretningsbygget.
Sikkerhet for fremtiden
Henriksen og Haslie påpeker at tanken
var at forretningsbygget skulle være
klubbens «livsforsikring» og en sikkerhet for SFK i fremtiden.

-Vi håper inderlig at klubben har is i
magen og sitter på verdiene. Det beste
hadde vært å kommet dit at man var
gjeldfrie og hadde solide leieinntekter, som da igjen kan pløyes tilbake til
klubbdriften, sier de to.
Er du på jakt etter lokaler, kan du for
øvrig sjekke ut nettsiden: www.kurlandsenter.no for mer informasjon og
kontaktinfo til nøkkelpersoner.

2. etasje i dette forretningsbygget på Kurland eier SFK gjennom selskapet Kurland Eiendom AS.

ØNSKER DU Å SPILLE FOTBALL?
Gå inn på våre nettsider www.sarpsborgfk.no
eller kontakt oss på tlf.481 81 440
Vi har nå startet opp med

Velkommen til Fotball
for gutter og jenter født i 2012
Gi din grasrotandel til Sarpsborg Fotballklubb
Send SMS «Grasrotandelen 970024291» til 2020
Sarpsborgfotballen gjennom 100 år
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Velkommen til Stamsaas AS

Cupfinaletilbud!
EcoSport
EcoBoost - 125 hk - Titanium

Ford EcoSport 1.0 Titanium
Kun kr

1393,- pr. mnd.

Tilbudet gjelder t.o.m. 31/10-2017. Gjelder kun biler på lager. Priseksempel: 36 mnd. / 45000 km. Forskuddsleie: Kr 50.000,-. Årsavgift, tingl. etabl. tilkommer. Med forbehold om trykkfeil.

Følg oss på
Facebook

** Alle prisene er inkl. mva.

Stamsaas As

CO2-utslipp fra 85 – 138 g/km (1,0l 65 HK – 1,6 EcoBoost 182 HK ).
Velkommen
til oss!

*** Rentetilbudet
gjelder
leasing og ved kjøp der 35% er kontant
Man-fred:
09.00
- ved
17.00
Torsdag: 09.00 - 19.00
Vi tar forbehold om trykkfeil.
Haug
Jon Thorvaldsen
Lørdag:
10.00 -Michael
14.00
Salgsjef BMW

Telefon: 90

20 70 99

michael.haug@stamsaas.no
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Salgsjef Ford / Nybil

Telefon: 40

03 84 98

jon.thorvaldsen@stamsaas.no

Sarpsborgfotballen gjennom 100 år

Finn
Finn
Martin
Martin
Owren
Owren

Jarle
Jarle
Skjennem
Skjennem

480
480
3131
148
148
Telefon:
Telefon:

916
916
9191
657
657
Telefon:
Telefon:

Nyttekjøretøyansvarlig
Nyttekjøretøyansvarlig
fmo@stamsaas.no
fmo@stamsaas.no

Selger
Selger
Nybil
Nybil
Ford
Ford
jsk@stamsaas.no
jsk@stamsaas.no

Varnaveien 43, 1520 Moss
69 26 2,
23 00
Johan Tlf.
Gundersensv.
1711
Sarpsborg
www.stamsaas.no
Stamsaas
Tlf. 69 13 87 00
w w w. s t a m s a a s . n o

As

-En del av Sulland Gruppen

20% PÅ JULEBORDSANTREKKET
DRESS - JAKKE - BUKSE - SKJORTE - SLIPS - TILBEHØR

DP Reklamebyrå - www.d-p.no

P.S. Vi har klærne du trenger til cupfinalen! (Tilbudet gjelder t.o.m. 7. oktober 2017.)

AMFI BORG SARPSBORG - Telefon 69 12 60 30 - åpningstider: man-fre 10.00-20.00, lørdag 10.00-18.00
bredt utvalg av merkevarer - eget skredderverksted - fagfolk med høy servicegrad
Sarpsborgfotballen gjennom 100 år
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HØSTKAMPANJE
PLASSMESTEREN
ŠKODA SUPERB

SIMPLY CLEVER

Nå med vinterhjul og serviceavtale inkludert!

Du sparer kr 24.850,-

DSG

AUTOMATGIR
KR

ŠKODA SUPERB fra
kr

345.500,-

4.900,-

*Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Drivstoﬀorbruk og CO2 utslipp fra 4,1l/100km, 106g/km. Pris fra kr 345 500,- levert Dahles Auto Sarpsborg. Årsavgift kommer i tillegg.

ŠKODA SUPERB med vinterhjul og serviceavtale inkludert!
ŠKODA SUPERB er enda større enn sin forgjenger, med klassens største bakseteplass og et bagasjerom med
plass til alt du eller familien har lyst til å ta med på turen. Men ikke minst er plassmesteren like fantastisk å kjøre
som den er å se på. Fem nye motoralternativer, innovative sikkerhetsløsninger og avansert teknologi gjør ŠKODA
SUPERB til et enkelt valg. (Obs! Kampanjen gjelder t.o.m. 31. oktober 2017. Serviceavtale 45.000 km /36 mnd)

Velkommen til prøvekjøring.

ŠKODA SUPERB fra kr 345 500,-*
Virtuell pedal – sensorstyrt
åpning av bagasjeluke

Henning Brevik
Salgssjef Skoda
Tlf: 917 01 844
henning.brevik@dahles-auto.no
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Ole Johan Jansen
Salgskonsulent Skoda
Tlf: 938 58 996
ole.johan.jansen@dahles-auto.no

Sarpsborgfotballen gjennom 100 år

Bjørn Andreassen
Kundemottaker Skoda
Tlf: 69 13 78 60
bjorn-andreassen@dahles-auto.no

Størst plass i klassen

Smart Light – adaptiv
fjernlysassistent

Åpningstider: man-fre 09-17, tor 09-19, lør 10-14.

