
Knapstad Idrettslag stiftet 1931

Knapstad Idrettslag ble stiftet 11. mai 1931. Tidligere hadde det vært et 
Hobøl fotballag på Riggesem og Tingulstad. Dette laget hadde vært 
nedlagt i ti år da Knapstadungdommen var klar for nye 
idrettsutfordringer. Knapstad Idrettslag hadde vært i virksomhet i 30 
aktive år før deltakere fra Ytre Hobøl Idrettslag gikk inn i laget. 
Sammenslåingen med Tomter Idrettslag skjedde 40 år senere.

Det har ikke vært mulig å finne noe lagsarkiv, protokoller, bilder eller 
rapporter om lagets aktivitet disse årene. Idrettslaget har per i dag ikke 
hatt noe historisk arkiv. Denne lokalhistoriske rapporten er derfor basert 
på avisutklipp og enkelthistorier som tidligere medlemmer har fortalt om 
Knapstad Idrettslag. Avisutklipp og noen private bilder er i noen grad 
brukt som illustrasjoner og vedlegg.

Hobøl Historielag sin webside har enkelte artikler om Knapstad 
Idrettslag: Lilleputtrennene og hoppbakkene på Knapstad som gjerne 
kan leses som suplement til lagets historie.

Stiftelsen av laget og oppstart

"Da Henrik Westby, Nils Gundersen og Olaf Andresen sammenkalte 
interesserte for å stifte idrettslaget den 11. mai 1931, hadde det i 
mange år vært drevet idrett på stedet. Interessen innen laget var stor 
allerede fra starten og det ble snart innmeldt 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

«Man enedes om at fotball skulde være det hovedsaklige den første 
sommer, for siden å gå over til annen idrett. Det ble besluttet å opkreve 
en kontigent av kr 2,00 for voksne (over 15 år) og kr 1,00 for de som var 
under 15 år.» Arne Liverud i 10-årsberetningen for Knapstad Idrettslag.

«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 var tyve dager tidligere den 11. mai 1931. O. Dingstad 
referer trolig til det første medlemsmøte i idrettslaget hvor paragrafer og 
annet ble drøftet.

Klubbdrakt/Klubbmerke




Klubbdrakta 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.1909 -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. Det gamle Hobøl Fotballag 
hadde sin bane på havnehagen på Riggesem». Tor Karfjell (Karlsen)

«Hobøl fotballklubb hvor jeg var med (vi hadde bane på Tingulstad) var 
nemlig av dem som spilte mot Askim på Grøtvedtjordet. Det var høsten 
1909 eller 1910. Askim hadde lært av en tidligere kamp, så vi måtte 
forlate banen med et nederlag på 4-1. Dengang var det lite brukt å ta 
ballen med hodet. Derfor blev vi imponerte da Olav Moen, nå professor 
i hagebruk ved Norges Landbruksskole, Ås, nikket inn et mål.»

I. Mikaelsen lærer i Ås. Leserinnlegg Øvre 30.12.1941.

«På Tingulstad gård ble det sparka fotball på «Sletta» ei løkke nordøst 
for gårdstunet fortalte min farfar Hagbart Tingustad. Sletta også i dag 
like nord for vannbassenget til gården.» John Tingulstad i 2021.

Knapstadbanen 1931 - 1937

Knapstad Idrettslag sin første bane: «Det ble opprettet kontrakt med 
Engebret Trondstad om leie av et jordstykke beliggende ved Osloveien 
ved Myrvang. Leietiden var fra 1. mai til 1. oktober, og kontrakten måtte 
fornyes for hvert år. Leieavgiften var 80 kr. pr år.» Arne Liverud

Knapstadbanen lå der Veigaard nå ligger. Dette området ble solgt til 
Aslak Bøhle i 1942 slik at saga kunne ha denne plassen til tømmer og 
materialer.

Kirkerudbanen 1937 - 1939

«I 1937 sto laget uten bane. Denne våren vedtok styret, efter tilbud fra 
Arne Liverud, å leie idrettsplass på vestre Kirkerud, en plass som laget 
hadde i to år.» Arne Liverud

Kirkerudbanen lå sydvest for Knapstad Misjonshus og vest for 
Knapstadbekken. Her var det fra før eng så det gikk an å få til en 
fotballbane. En utfordring ved denne banen kunne være at ballen stadig 
trillet i bekken. På Kirkerud var det aktivitet frem til 1939. Idrettslaget 
vedtok i 1939 at en skulle undersøke andre muligheter for idrettsplass 
med et mere langsiktig avtaleforhold. Konkret ønsket den at styret tok 
kontakt med Sæbø på Riggesem for å få en avtale om et jorde på Torp 
overfor Foss skole.

Torpbanen 1939 - 1970

Idrettsungdommen gikk rett på sak og Knapstad Idrettslag fikk en 
avtale med Karl Sæbø på Riggesem om «en omforenet parsell» et 



jordstykke for en idrettsplass. Kontrakt mellom grunneier og Knapstad 
Idrettslag ble undertegnet 16. mars 1939. Stedet var på Torp søndre 
Gnr. 51/2 ca. 400 meter overfor Foss skole hvor det ble leiet grunn for « 
kr 5 - fem kroner -pr maal aarlig» i ti år. «Idrettslaget måtte påse at en 
ikke skremte eller forstyrret beitedyra på Søtorp». Et lån på 2000 kr. til 
opparbeidelse ble foretatt i Hobøl Sparebank. Her var det noen av 
idrettsguttene og andre interesserte menn som var garantister. Leia for 
hele banen ble på femti kroner året som skulle betales hvert år innen 1. 
oktober. 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 synes nok på sin side at forholdene ikke var av de 
beste og gav en slik vurdering av banen 4. des. 1953: «Banen er trang 
og trenger utvidelse, likesom garderoben er meget dårlig.» Tolv år etter 
kom Østfold Idrettskrets med en ny attest den 3. mars. 1965: 
«Knapstad Idrettsplass har en dårlig vedlikeholdt bane som brukes til 
friidrett.» Banen ble brukt av Foss skole helt fram til skolen ble flyttet til 
Knapstad. år

Klubbhuset på Torp

På langsiden av banen syd for veien sto klubbhuset. Dette var ei lita bu 
med et rom. Siden ble det satt av en del for jenter og en del for gutter. 
Klubbhuset hadde ikke toalett eller utedo. «Inøden» kunne en ty til 
utedoen hos en nabo til plassen. En journalist kom innom i 1954 og 
omtalte forholdene og en stemning fra idrettsungdommen:

«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.» Knut Yrvin i en artikkel i Fredrikstad blad 23. april 
1954.

Hagenbanen 1962

I begynnelsen av 1960 ble det planlagt en bane som skulle være 
idrettsbane og lekeplass for Hagen skole. Banen som ble til i 1971 var 
en grovplanert bane på 70x140 meter. Klubbhus ved banen ble ferdig i 
1986.

Aktivitetene

Knapstad Idrettslag viste allerede fra oppstarten i 1931 stor aktivitet. 
Ved årets slutt i 1931 viste oversikten i «Kontrabog med Haabøl 
Præstegjelds Sparebank for Knapstad Idrettslag nr. 10069» en 



beholdning på 150,92 kr. Regnkapsoversiktene de neste årene viste 
beløp mellom 100 kr og 200 kr i overskudd. Målet var tydelig, en skulle 
ikke bygge noen formue, men ha aktivitet samtidig med en positiv 
ballanse i kassa. På vinterstid viste hoppgruppa stor aktivitet i 
Høgåsbakken og langrenngruppa sine ungdommer markerte seg i 
idrettskretsen helt frem til 1960. I sommerhalvåret var fotballaktivitetene 
dominerende og i Høgåsenområdet ble det arrangert terrengløp.

1940 - 1945. Idrettslaget hadde lite virksomhet under krigen, men ved 
krigens slutt ble det en ny start på de første generalforsamlingene. Nytt 
styre ble valgt i 1946:

Henrik Westby, formann

Syver Liverud, nestformann.

Håkon Svae, kasserer.

Ole Kjeserud, styremedlem.

Olaf Egeberg, styremedlem.

Det ble valgt medlemmer til skigruppe, fotballgruppe, friidretsgruppe, 
håndballgruppe banekomite, skibakkekomite, juniorutvalg, basarkomite, 
festkomite og revisorer. Skibakken skulle bygges om, idrettsplassen 
fullføres og nytt klubbhus reises.

Samme år fikk Knapstad Idrettslag ei aktiv junior friidrettsgruppe. 
Samarbeidet i Follo betydde mye for klubben og friidrettsgruppa 
benyttet idrettsbanen på Holstad flittig.

I flere omganger startet en opp med håndball for jenter selv om denne 
aktiviteten ikke var så utbredt i distriktet.

Skøyteløp på idrettsplassen ble arrangert i 1961, men noen aktiv 
skøytegruppe hadde ikke idrettslaget. Det var noen få vintre at det var 
skøyteis på idrettsplassen og det ble også laget til skøytebane på 
Elvestad mellom Shellstasjonen og Hobølelva. Lærer Henrik Westby var 
da leder av skøytegruppa og ivret for at skoleelever skullle få ta 
skøytemerket. På samme måte var han på skolen svært aktiv med at 
elevene skulle oppnå idrettsmerker. Torpbanen ble brukt til dette i 
skoletiden. Etter krigen var det friidrett med terrengløp, fotball og 
håndball som var sommeraktivitetene i klubben.

Organisatoriske forhold

Årsmøter og medlemsmøter ble gjerne holdt på Foss skole og siden på 
Tingvoll. Henrik Westby var aktiv i styret til idrettslaget med flere verv. 
Han ordnet med lokaler på skolen og var med på arrangørsiden ved 
stevner. På Knapstad Landhandleri var det årlige basarer med 
«amerikansk auksjon» og utlodning til inntekt for idrettslaget. Fester ble 
holdt på Tingvoll. Idrettslaget utgav i en del år klubbavisen, 
«Idrettsluren».

Historiske milepæler




1909 -1920. Hobøl Fotballklubb, med bane på Riggesem og Tingulstad.

1931. Stiftelsesåret for Knapstad Idrettslag og innmeldelse i Østfold 
distriktslag for Idrett. 


1931. Leiekontrakt med Engebret Tronstad, Knapstad gård om leie av et 
jordstykke ved 

Myrvang. «Knapstadbanen» Leietid fra 1 mai til 1 okt. Leieavgift kr 80 pr 
år.


1932. Idrettslaget ble tatt opp i NFF (Norges fotballforbund),

1937. Leiekontrakt med Arne Liverud, Vestre Kirkerud om 
idrettsplass,«Kirkerudbanen».

1937. Innmeldt i Østfold friidretskrets og Østfold skikrets.NSF(Norges 
skiforbund).

1939. Idrettslaget meldte seg inn i Follo idrettskrets.

1939. Idrettslaget leiet tomt til idrettsplass på Torp søndre av Sæby på 
Riggesem,

1940. Fra Krokskoggropa ble det kjørt 50 m3 sand til «Torpbanen».

1942 -1952. Ytre Hobøl Idrettslag ble dannet. Laget ble opptatt i NIF 
1946. Idrettslaget planla bane på Vestre Skjellfoss som ble påbegynt, 
men ikke fullført. Dette idrettslaget hadde også enkelte hopprenn i 
Ringkollen og noe håndballaktivitet for jenter. Idrettskretsen medelte i 
1953 at laget var nedlagt sist år. «Hjerten og Pedersen og de aktive 
idrettsungdommene gikk inn i Knapstad IL». Ivar Belck Olsen.

1959. Navnskifte fra Knapstad Idrettslag til Hobøl Idrettslag ble vedtatt 
på årsmøtet som var avholdt 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 angående hopp- og skirenn og enkelte friidrettstevner. 
Dette skulle være en to års prøveordning. Forslag som sammenslåing 
av klubbene ble avvist flere ganger, men dette ble tilslutt resultatet ca. 
førti år senere.

1971 Hagenbanen var ferdig.

1987. Fotballgruppene ble dette året slått sammen. Siden fulgte også 
sammenslåing av håndballgruppene.

2003. Den 25. november var det stiftelsesmøte av det sammenslåtte 
Hobøl og Tomter IL. Dette møte fantes sted på Idrettshuset på Tomter. 
Klubbens nye navn ble Hobøl/Tomter IL. Sammenslåingen skulle tre 
ikraft fra 1. januar 2004. Som ny leder ble valgt: Steven Cole. 
Klubbfargene ble rødt og hvitt.

Det første ordinære årsmøte ble avholdt 15. mars 2004 på Idrettshuset 
på Tomter.




2008. På årsmøtet i februar ble det vedtatt navneendring til: Hobøl 
Idrettslag.

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-Olsen

1957 Karsten Michaelsen

1961 Josef Pedersen


