
Tusen takk som samarbeidet i året som har gått.

Året 2014 har vært et nytt godt år for Halden SK, både sportslig og 

organisatorisk. Sportslig først og fremst med Olav Lundanes sitt gull på 

mellomdistansen i årets VM i Italia og han fulgte sterkt opp med bronse 

på langdistansen. Med det tok Olav sitt 3.de VM gull og er nå en av de 

store o-løperne i kraft av sine resultater de siste 5 årene. 

fulgte også opp og vant et meget 

sesong for Martin.

Utvikling av unge løpere 

Det må absolutt nevnes at Halden SK har noen av landets 

beste juniorer i sin stall og i årets j

Holter og Anders Felde Olaussen

det norske laget. Håkon Raadal Bjørlo har også fått 

representasjonsoppgaver og dette lover meget godt for 

fremtiden. På foto til høyre Håkon, Anders og Markus.

Sterke dameløpere 

Halden SK har en meget bred og god 

damer og det var svært morsomt at laget med Kine Hallan 

Steiwer, Bodil Holmstrøm og Ida M

vinne NM selv uten våre internasjonale løpere som Mari 

Fasting og Eva Jurenikova. På bildet til høyre, jentene med 

fortjente gullmedaljer. 

Høiåsanlegget 

For medlemmer og brukere av marka 

ned betydelig ressurser i tilrettelegging av løypenettet. Den nye lysløype traseen på Høiås har blitt 

grundig preparert og fremstår som meget tørr og finn. Det har vært grøftet og gravd i lysløypa nede 

på den store myra og lysløypa fremstår nå 

bedre enn noensinne. Stor takk til 

dugnadsånden og alle de som bidrar til å 

fremme tilrettelegging for et godt friluftsliv i 

Høiåsmarka. Og ikke minst til alle trenere og 

ledere på barneidrettskolen med s

barn og UFO-gruppen med noe tilsvarende. 

Her er det ukentlige treninger gjennom store 

deler av året. 

Tusen takk som samarbeidet i året som har gått.  

Året 2014 har vært et nytt godt år for Halden SK, både sportslig og 

Sportslig først og fremst med Olav Lundanes sitt gull på 

mellomdistansen i årets VM i Italia og han fulgte sterkt opp med bronse 

et tok Olav sitt 3.de VM gull og er nå en av de 

løperne i kraft av sine resultater de siste 5 årene. Søren Bobach 

fulgte også opp og vant et meget 

overraskende gull på VM sprinten i 

Venezia. Vi takker for Sørens bidrag 

til Halden SK gjennom mange 

sesonger og ønsker ham lykke til videre i 

nye danske klubb Pan Århus. Til sist må vi trekke fram Martin 

Jullum som vant VM gull i pre-O, et fortjent gull etter en sterk 

sesong for Martin. 

 

Det må absolutt nevnes at Halden SK har noen av landets 

uniorer i sin stall og i årets jr VM ble både Markus 

Olaussen funnet verdige en plass på 

dal Bjørlo har også fått 

tte lover meget godt for 

re Håkon, Anders og Markus. 

Halden SK har en meget bred og god elitegruppe med 

damer og det var svært morsomt at laget med Kine Hallan 

Steiwer, Bodil Holmstrøm og Ida Marie Næss Bjørgul klarte å 

vinne NM selv uten våre internasjonale løpere som Mari 

Fasting og Eva Jurenikova. På bildet til høyre, jentene med 
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dugnadsånden og alle de som bidrar til å 

fremme tilrettelegging for et godt friluftsliv i 
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