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Knapstad Idrettslag - stiftet 1931 - 
Et notat om de første 30 år
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Knapstad Idrettslag

For nitti år siden, 11. mai 1931, ble Knapstad Idrettslag stiftet. Hobøl fotballag som var 
igang ca. ti år tidligere hadde blitt nedlagt og Knapstadungdommen var klar for nye 
idrettsutfordringer. I anledning de 90 år som har gått siden Knapstad IL sin fødsel, har jeg 
laget et lite notat basert på informasjon om idrettslaget og de første tredve år.

Det har ikke vært mulig å finne noe lagsarkiv og det ikke er kjent om noen har arkivert 
protokoller eller rapporter om lagets aktivitet disse årene. Idrettslaget har per i dag ikke 
noe historisk arkiv. Mitt notat er derfor basert på enkelte avisutklipp og enkelthistorier som 
tidligere medlemmer har fortalt om laget i den perioden det het Knapstad Idrettslag. 
Avisutklipp og noen bilder er lagt inn som illustrasjoner og vedlegg. 

På Hobøl Historielag sin webside er det i tilegg til denne artikkelen lagt ut artikler om 
Knapstad Idrettslag, Lilleputtrennene og om hoppbakkene på Knapstad. 

Om det er noen som har dokumenter, bilder og suplerende historier til Knapstad Idrettslag 
sin historie hadde det vært fint å få høre om dette. Ny informasjon kan da legges inn 
sammen med vår lokalhistorie om idrettslaget.

Stiftelsen av laget og  oppstart
"Da Henrik Westby, Nils Gundersen og Olaf Andresen sammenkalte interesserte for å 
stifte idrettslaget den 11/5 1931, hadde det i mange år vært drevet idrett på stedet. 
Interessen innen laget var stor allerede fra starten, og det ble snart anmeldt lag innen 
fotballserien. Selv om distriktet ikke er av de mest snørike, har det alltid vært interesse for 
skiløping.» forteller Erling Randheim om Knapstad IL i sin bok om «Norske skiløpere av 
1956» - Skiforlaget:

«Den ellers gode beretningen til 50 års jubileet hadde feil. Ikke om tid, men om sted. Det 
første møtet i klubben ble holdt på Knapstad gård hos Engebret Tronstad den 31. mai 
1931. Han stilte storstua til disposisjon.  Vi snakket idrettslag til langt på kveld.  De første 
paragrafene så dagens lys. Husker det som det var i dag. det største øyeblikk da 
protokollen skulle underskrives. Jeg var 13 år den gang og synes jeg var nesten voksen 
som fikk skrive under protokollen.» fortalte O. Dingstad i en artikkel ca. 1981. Han hadde 
tidligere skrevet en artikkel om idrettsaktiviteter på Knapstad før 1930, men denne 
artikkelen har vi ikke funnet.
Stiftelsesdato 11. mai 1931 er datoen som Knapstad Idrettslag har holdt fast ved og det 
første medlemsmøte var 31. mai 1931 hvor paragrafer og annet ble drøftet. 

Klubbdrakt/Klubbmerke
Klubbdrakt skulle være hvit trøye med grønne striper, hvite bukser, hvite strømper med 
grønne border. Knapstad IL sitt klubbmerke ble med lagets farger i sølv og emalje.

«Fotballaget brukte av og til noen gamle trøyer fra Hobøl fotballag (ca. 1919-1920). Laget 
var nedlagt da Knapstad IL ble stiftet. De gamle draktene var med blå striper på lys bunn. 
Jeg var en ivrig fotballspiller fra jeg var liten og spilte på  alle tre Knapstadbanene. Først 
på Knapstad, så på Kirkerud og så på Torp » fortalte Tor Karfjell (Karlsen). Det gamle 
Hobøl Fotballag hadde sin bane på havnehagen på Riggesem.
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Kirkerudbanen 1931-1939
Som sin første idrettsbane fikk laget de første åra leid et jorde av Arne Liverud sydvest for 
Knapstad Misjonshus og da vest for bekken. Her var det fra før eng så det gikk an å få til 
ei grasslette. En utfordring som var nevnt ved denne banen var når bekken ble stor og 
ballen stadig trillet i bekken. Her var det aktivitet frem til 1938.  Idrettslaget vedtok i 1939 at 
en skulle undersøke andre muligheter for  idrettsplass. Konkret ønsket den at styret tok 
kontakt med Sæbø på Riggesem for å få en avtale om et jorde på Torp overfor Foss skole.

Knapstadbanen 1938 - 1941
Det er ikke funnet skriftelig dokumentasjon på fotballplass på Knapstad gård. Imidlertid har 
mange fortalt at de har hørt at her ble det sparka fotball etter 1938.  Aktivteten på 
Kirkerudbanen ble antagelig flytta i 1938 til Tronstads jorde i Knapstadkrysset, der 
Veigaard nå ligger. Imidlertid ble dette området solgt til Aslak Bøhle i 1942 slik at saga 
kunne ha denne plassen til tømmer og materialer. Kari (Tronstad) Olsen fortalte at 
idrettsbanen på Torp var i bruk da hun begynte på skoen i 1942.

Torpbanen 1942 - 1970
Knapstad Idrettslag fikk i 1942 en avtale med Sæbø på Riggesem om areal for en 
idrettsplass. Stedet var på Torp 400 meter overfor Foss skole hvor det ble leiet grunn for 
femti kroner året. Dette var en grusbane på 96x48 meter som ble brukt til friidrett, fotball 
og håndball. I tillegg kunne Foss skole bruke denne til aktiviteter og idrettsmerketaking.
Østfold Idrettskrets skrev om banen 4. des. 1953: «Banen er trang og trenger utvidelse, 
likesom garderoben er meget dårlig.» 3. mars. 1965: «Knapstad Idrettsplass har en dårlig 
vedlikeholdt bane som brukes til friidrett.»

Klubbhuset på Torp
På langsiden av banen syd for veien sto klubbhuset. Ei lita bu med ei dør, etterhvert ble 
det satt av en del for jenter og en del for gutter. Toalett eller utedo var ikke satt opp, men «i 
nøden» måtte en ty til utedoen hos en nabo til plassen.

Knut Yrvin skrev om banen i en artikkel i Fredrikstad blad 23. april 1954: «En overskyet, 
blåsende søndags ettermiddag stoppet vi ved avtalt tid ved Knapstads bane, hvor det 
nettopp var spillt en kamp mellom hjemmelaget og gjester fra Tomter. Klubbhuset var en 
meget liten hytte med enkelt bordvegg og plass til det ene lag. Dusj fantes ikke, men 
Knapstadlaget synes selv de var veldig heldige som hadde en brønn ingen gårdbruker 
brukte. Vaskevannsfat og bøtter ble brukt og at idrettsgleden var like stor i Knapstad som i 
fylkes flotteste garderobe er jeg ikke i tvil om.»

Hagenbanen 1962
I begynnelsen av 1960 tallet ble det planlagt en bane som lekeplass og idrettsbane ved 
Hagen skole. Denne skulle også kunne være til bruk for Hagen skole. Banen ble en 
grovplanert bane på 70x140 meter med et Klubbhus.

Aktivitetene 
Knapstad idrettslag viste fra oppstarten i 1931 stor aktivitet. Vinterstid med hoppgruppa i 
Høgåsbakken og en aktiv langrenngruppa hvor ungdommene markerte seg i idrettskretsen 
og i større konkuranser. I sommerhalvåret ble det i Høgåsenområdet også arrangert 
terrengløp. Etter 1945 fikk Knapstad Idrettslag snart ei aktiv friidrettsgruppe hvor brødrene 
Ivar, Trygve og Ragnar Belck-Olsen var svært aktive. Trygve og Ivar ble boende på 
Knapstad og betydde mye for å holde aktiviteten i Knapstad Idrettslag oppe på et høyt 
nivå. Samarbeidet i Follo betydde mye for klubben og friidrettsgruppa benyttet 
idrettsbanen på Ås flittig.
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I flere omganger startet en opp med håndball selv om denne aktiviteten ikke var så utbredt 
i distriktet. 
1961 var det arrangert skøyteløp på idrettsplassen, men noen aktiv skøytegruppe hadde 
ikke idrettslaget. Det var få vintre at banen var sprøyta, men en vinter var det laget til 
skøytebane på Elvestad mellom Shellstasjonen og Hobølelva. Lærer Henrik Westby var 
da leder av skøytegruppa og ivret for at vi skoleelever skullle få skøytemerket. På samme 
måte var han på skolen  svært aktiv med at elevene skulle oppnå idrettsmerker. Da ble 
Torpbanen brukt til dette i skoletiden. Om sommeren var det friidrett, med terrengløp, 
fotball og håndball som var stor aktivitet i klubben.

Organisatoriske forhold
Årsmøter og medlemsmøter ble gjerne holdt på Foss skole og siden på Tingvoll. Lærer 
Henrik Westby var aktiv i styret til idrettslaget med flere verv og ordnet med lokaler på 
skolen og var med på arrangørsiden ved stevner. På Knapstad Landhandleri var det 
basarer og utlodning til inntekt for idrettslaget og det var holdt fester på Tingvoll.

1937 Idrettslaget ble tatt opp i NFF (Norges fotballforbund), 
1937 NSF(Norges skiforbund).
1939 Idrettslaget søkte seg til Follo idrettskrets. 
1939 Laget bestemte seg også samtidig å søke om å få leie tomt til ny idrettsplass av  
         Sæby på Riggesem.
1959 Navnskifte fra Knapstad Idrettslag til Hobøl Idrettslag ble vedtatt på årsmøtet som 
var på Tingvoll. 
1959 Idrettsbane ved hagen skole ble det besluttet at skulle utredes. 
1961 Årsmøtet til Hobøl Idrettslag vedtok å inngå stevnesamarbeid med Tomter IL. Dette 
gjaldt hopp- og skirenn og enkelte friidrettstevner. Dette skulle være en to års 
prøveordning selv om en ved flere anledninger hadde avvist forslag om sammenslåing av 
klubbene alt fra 1946. Dette var et spørsmål som siden skulle bli drøftet og med 
sammenslåing som resultat.
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Formenn i laget de første 30 årene 
1931 Henrik Westby
1932 Jørgen Tørnby
1933 Rolf Tørnby
1934 Rolf Bjurstrøm
1936 Hans Pedersen
1937 Henrik Westby
1941 Olaf Egeberg
1945 Syver Liverud
1947 Johan Egeberg
1948 Henrik Westby
1949 Olaf Egeberg
1950 Johannes Ruud
1951 Helge Westby
1952 Erling Førrisdahl
1953 Håkon Solum
1954 Trygve Belck-Osen
1957 Karsten Michaelsen
1961 Josef Pedersen

1955 Styret i Knapstad Idrettslag
Bak fra venstre: Johan Skaarer, Ivar Belck-Olsen, Hanna Riiser, Ole Petter Gundersen

Foran fra venstre: Helge Westby, Trygve Belck-Olsen, Olaf Egeberg.

Henrik Westby i 1933 hvor 
han var lærer på Vasbygda 
skole i Spydeberg
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Fotball 
Knapstad Idrettslag og fotball har alltid hørt sammen. Guttelag, juniorlag og seniorlag.

1935 Guttelag  Knapstad IL

Bak fra venstre: 
Erik Egeberg, Trygve Pedersen, Olaf Egeberg, Johan Egeberg, John Kirkerud
I midten fra venstre: Asbjørn Bergsland, Gunnar Helgestad, Ottar Andresen
Foran fra venstre: Nils Jørgensen, Rolf Ottesen, Kåre Giltvedt. 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1937 Jentelag på Kirkerudbanen - Knapstad  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1937 Damelaget mot herrelaget i 
Knapstad  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1952 Aktive fotballspillere - Knapstad Idrettslag

V/Arne Brustad  Bind I - Idrettsforlaget
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Knapstad IL 1955

Bak fra venstre: 1) Trygve Ekeberg, 2) Helge Westby, 3) Kristian Helgesen, 4) Finn 
Hansen, 5)Tore Jørgensen
Midten fra venstre: 1) Rolf Martinsen, 2) Tor Karsen(Karfjell), 3) Kåre Edvardsen
Forran fra venstre: 1) Erik Ulven, 2) Arne W. Helgesen, 3) Ole Petter Gundersen 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1958 Det største tapet hadde juniorgruppa 15. oktober     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Skigruppa
Høgåsbakken1932 -1965 
Høgåsbakken ble det første store 
prosjektet til Knapstad Il ved siden av 
å slå enga på Kirkerudjordet til 
fotballbane.

Hoppbakken lå på Høgåsen under 
Grimsrud G.nr.47/1, Knapstad i 
Hobøl. Skibakken ble bygget i 1932 i 
regi av det nystartende Knapstad 
Idrettslag. Den hadde stor stillasje, 
dommertårn og bratt unnarenne. 
Hoppbakken ble brukt frem til 1965. 
De første 10 åra hadde den gamle 
Høgåsbakken enbakkerekord på 33 
meter satt av Trygve Steen. 
Det var arrangert flere renn i bakken. 
Under krigsårene 1940 - 45 var det 
ikke tillatt med organsiert idrett og 
stillasjen forfalt. Ivrige skihoppere 
fortsatte imidlertid med trening i 
bakken. Trestillasjen ble etterhvert 
råtten og et naturlig tilløpet ble ble 
brukt på østsiden av stillasjen.

Nye Høgåsbakken
Fem år etter krigen var det i 
hoppmiljøet på Knapstad klare 
ønsker om å bygge en ny bakke på 
Høgåsen. Tippemider ble bevilget i et 
par omganger. Først kr 1000 og så kr 
4000.
Hopprenn ble ble fra 1945 - 1953 
avholdt flere ganger  med naturlig 
tilløp.
I 1952 ble det satt opp ny stillasje. 
Det ble støpt gode fundamenter. 
Store jernmaster hadde de fått fra 
Kykkelsrud- anlegget som skulle 
skifte ut master. Mye av 
konstruksjonen var fortsatt av 
treverk. Arne Eng, Ellef Kjos, Harald 
Hauger med guttene Martin og Arne 
var med i dette arbeidet. Med lastebil 
kom mastene til Ormerud og derfra 
ble de dratt med hest inn til bakken. 
Det var en stor dump mellom hoppet 
på stillasjen og kula. Her ble det bygd 
ei trebru for å jevne ut terrenget.

Høgåsbakken 1930 Foto: Oddvar Dingstad

Høgåsbakken 1958 Foto: Aage Hjorthaug
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I 1953 var Høgåsbakken «ferdig» og den 26. januar sto det på første side i Øvre 
Smaalenene: "Nå venter en bare på snøen". Det var Knapstad idrettslag sin formann 
Erling Førrisdahl som kunne opplyse dette til avisen. Bakken hadde ikke vært brukbar de 
siste to årene på grunn av utbedring, men nå var den «sågodt som ferdig». Dugnad var 
gjort av lagets medlemmer og noe fagfolk hadde bistått. Hopplengdene som kunne 
forventes i den nye bakken kunne bli på rundt 50 meter. Bygginga hadde kostet Knapstad 
Idrettslag 8000 kr og medlemmene hadde brukt 4000 dugnadstimer i bakken.
Tippemidler var da også bevilget til bakken.

I 1954 var det kretsrenn i den nybygde Høgåsbakken med ny bakkerekord på 40 meter.
Det første og sannsynligvis det eneste store hopprennet her. Kretsrennet ble holdt den 7. 
februar 1954. Mange av Østfolds beste hoppere dominerte. Bakken fikk da sin offisielle 
bakkerekord på 40 meter satt av vinneren Olav Berger.
Moss Avis kunngjorde følgende liste over de beste dagen etter:

Klasse A. 
1. Olav (Olaf) Berger, Moss 213,84
2. John Bakken,         Moss 213,78
3. Bjørn Isaksen,        Moss 209,9
4. A. Fosdahl,             Askim 205,3
5. Ivar Olausen ,         Moss 204,6
6. Frank Tangen      Skiptvet 201,5  

I perioden 1960 - 1965 var ikke den store stillasjen i Høgåsen i bruk. Hoppingen som var i 
bakken benyttet i disse årene et naturlig tilløp på østsiden av stillasjen ned til et hopp på 
begynnelsen av kula. 
I 1962 ble stillasjen tatt i bruk igjen, men kun den nederste avsatsen. Hoppet på stillasjen 
ble demontert og ble erstattet av et hopp på begynnelsen av kulen. Ovarenna og tilløpet 
gikk dermed fra stillasjen og gjennom det demonterte trehoppet fram til kulen.

I 1965 ble det arrangert hopprenn i Høgåsen. Dette var trolig det siste rennet som ble holdt
i denne bakken. I dag er det kun fire store master igjen i Høgåsbakken.
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1951 4.april
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1955 7. mars 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Skiløpere av 1956 - Skiforlaget: Erling Randheim
Langrenn
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1955 Lilleputt hopp og langrenn  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1957 Lilleputt hopp og langrenn 15. mars
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1959 Lilleputt hopp og langrenn 13. februar
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 Friidrett
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1958 - Representanter fra 
Knapstad IL på stevne i 
Kongsvinger
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Terrengløp 1953 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Årsrapport fra friidrettsgruppa 1958 
v/Trygve Belck-Olsen
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1963 Karlstad 6.sept. Akersh.Amts.t.
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Gunnar Arntsen f. 1932 Hobøl
En av Norges beste spydkastere på 1960 tallet. 

1963 Gunnar Arntsen sitt lengste kast: 77.34 m  i Karlstad i Sverige. 

1961 Norgesmesterskapet Gunnar Arntsen bronsemedalje med 70.10 m (Hobøl)
1962 Norgesmesterskapet Gunnar Arntsen bronsemedalje med 70.34 m, (Hobøl)
1963 Norgesmesterskapet Gunnar Arntsen sølvmedalje med 75.31m (Hobøl)
(Terje Pedersen tok gullmedalje 76.45 m og Willy Rasmusssen bronsemedalje 72.18 m)
1963 Nordisk Mesterskap i Gøteborg Gunnar Arntsen bronsemedalje med 76.89
1965 Norgesmesterskapet Gunnar Arntsen bronsemedalje med 73.78 m (BUL)

Foto 2021 Gunnar A. Hjorthaug
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Håndball 1953
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Skøyteløp 1961
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Øvre: 22.11.1961
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Kilder til notatet:
Bilder fog utklipp fra Ivar Belck-Olsen til Asbjørn Hjorthaug Hobøl Historielag
Nasjonalbiblioteket - avisutklipp.

Les mer om aktivitetene til Knapstad Idrettslag på websiden til Hobøl Historielag: 

https://hobolhistorielag.no

https://hobolhistorielag.no/knapstad-idrettslag/

Lilleputtrennene på Knapstad i 1950 -årene

Høgåsbakken – skibakken til Knapstad Idrettslag

Sørlibakken Knapstadguttenes hoppbakke

Kirkerudbakken for lilleputtene

Skolebakken

https://hobolhistorielag.no/knapstad-idrettslag/
https://kulturminnesok.no/minne?queryString=http://kulturminnesok.no/fm/lilleputtrennene-pa-knapstad
https://kulturminnesok.no/minne/?queryString=http://kulturminnesok.no/fm/hogasen-hoppbakke-knapstad-i-hobol
https://kulturminnesok.no/minne/?queryString=http://kulturminnesok.no/fm/sorlibakken
https://kulturminnesok.no/minne/?queryString=http://kulturminnesok.no/fm/lilleputtrennene-pa-knapstad
https://kulturminnesok.no/minne/?queryString=http://kulturminnesok.no/fm/skolebakken-skirenn-ved-foss-skole

