
Minneord for Per Anfinnsen 
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I dag torsdag 9.3.2017 har vi tatt et siste farvel med en  

av Askim Rideklubbs grunnleggere. 

Per Anfinnsen var en av flere i Askim med interresse  

for hest og et ønske om at Askim skulle ha en egen  

rideklubb. Sammen laget de en støttegruppe som stiftet  

Askim Rideklubb i februar 1972. De bygget Østfolds 

første ridehus samme år. Ridehuset ble satt opp på Hoel 

Gård, en gård som den gangen stod tom. Støttegruppen 

med Per i spissen fikk til en leieavtale med gårdeier, fikk midler fra STUI (nå spillemidler) og et lån i 

banken. Helt siden den gangen og helt frem til nå, har Per vært mer eller mindre engasjert i klubben. I 

enkelte perioder aktivt inne i den daglige driften av klubben. 

Per var en stor mann, med et stort hjerte og en mann som har betydd mye for Askim Rideklubb og for 

hestesporten i hele landet. Han var med å stifte Askim Rideklubb og satt i styret i flere perioder helt 

frem til helsa begynte å svikte. I 1982, 10 år etter at klubben ble stiftet, fikk han kjøpt Hoel Gård og i 

1985 stod nytt hus ferdig bygget og han flyttet inn på Hoel med familien. Per bygget også egen stall på 

Hoel, så han kunne drive litt avl av hest, noe han hadde stor interesse for. Ofte kunne vi som var på 

Hoel se Per og hans kone Edith sitte på ”ja-benken” på kortsiden av stallen og bare nye solen, barn og 

voksne som kom for å ri på rideskolen, alle hestene og rett og slett bare nyte livet. 

Per Anfinnsen var direktør på Glava, men for oss i Askim Rideklubb var han Per – han som alltid gikk 

med trillebora bakerst i borgertoget 17. mai. Han var for oss en ”reservepappa” og etter hvert en 

”reservebestefar” Han var alltid med når klubben hadde dugnad og skulket aldri. Per nøt alles respekt 

og det er trist når en så stor mann forlater oss. 

Per har vært viktig for Askim Rideklubb og klubben har vært viktig for Per – han vil bli dypt savnet. 

Vi lyser fred over Per Anfinnsen’s minne. 

 

 

 

 

 

 

                Krans fra klubben  


