
Arne Møller besøker sin gamle klubb Helgerød 

 

Arne Møller var i Sandefjord i forbindelse med sin musikalske storytelling, Jakten på Helena Reich 

som er bygget fra Møllers roman som er sluppet i disse dager. 

Hva var vel mer naturlig en å ta turen innom Helgerød for en kaffe i «brakka» 

Arne Møller! En legende i Helgerød og Brann som opplevde alt det fotballgutter drømmer om. 

Født  06.04.1960. Fotballtrener og tidligere Norsk fotballspiller. 

Arne vant cupfinalen med Brann i 1982. Han var tapende cupfinalist for klubben i 1987 og 1988. 

Etter drøye ti år i brann og 477 kamper ble han proff i greske Aris Thessaloniki. Senere spilte han for 

Minde IL i Bergen før han tok over treneransvaret for 1. divisjonsklubben Fana IL. Møller ble senere 

sportsdirektør for Brann fra 2000 til 2002. I 2004 gav han ut boken Frispark – kunsten og den 

bevisstløse fotballen. Han trente IL Sandvikens kvinner tilbake til toppserien foran 2009 sesongen, 

etter å ha vunnet førstedivisjon med hele 19 poengs margin og en målforskjell på 63-13. Fra 2014-

2016 er han trener for kvinnelaget Avaldsnes. 

Møller spilte fire kamper for det norske landslaget i årene 1986-1987. 

Møller er utdannet fysioterapeut og flink på gitar. Til daglig holder han kurs i Speaklab som han driver 

sammen med kjæresten Siri Lill Mannes. 

På en helt vanlig lørdag ettermiddag kommer den legendariske Møller spaserende mot klubbhuset 

på Helgerød. Han tar seg tid til å besøke gamle klubben selv om han har forestillinger om noen få 

dager. På fotballkontoret sitter allerede Torbjørn Andersen og forteller gode historier om «gamle 

dager» Torbjørn er også en legende på Helgerød, og ikke mindre en favorittspilleren til Arne Møller 

som Møller utalte i riksmedia.  

Torbjørn Andersen som er født 16.10.1947, spilte sin første A-kamp på Helgerød i 1968  og den siste i 

1995, 48 år gammel. Han er nr.2 med flest kamper for Helgerød A-lag. Torbjørn spilte 344 A kamper 

og scoret 151 mål. Rolf Terje Christiansen har flest A-kamper i klubben med 396 kamper. På en god 3 

plass finner vi Trond Bolt med 315 kamper. 
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Torbjørn og Arne har mange gode historier. Blant annet kommer historien fra 1977, 40 års jubileet til 

klubben og inviterer til Helgerød til cup i bygda. 

Lagene som ble invitert var Pors (3div), Sogndal (1div), Sandefjord ballklubb (5div) og Helgerød(4div). 

Pors ble med for å møte Sogndal, men ble slått ut av Helgerød og gikk dermed ikke til finalen. 

Helgerød møter Sogndal i finalen. Sogndal vant. Det var ca. 1500 tilskuere på cupen. 

En annen fin historie er fra 1987, åpningen av den nye gressbanen til Helgerød. Her spilles det 

treningskamp mot Brann på Helgerød. Vimpelen fra Brann er signert Arne Møller og henger på 

klubbrommet. 

Helgerød fyller 80 år i 2017, og bærer på mange historier, heder og ære. Fra klubben kommer det jo 

tross alt både landslagsspillere og utenlandsfsproffer. 

 

Ute på banen forteller Arne om sin siste kamp for Helgerød. Det var på Storstadion og en kamp mot 

Sandefjord ballklubb. Brann var i Sandefjord og kikket tilfeldigvis på. Arne fikk skoleplass i Bergen og 

plass på Brann juniorlag. Arne reiste alene til Bergen og som vi alle vet ble en gutts drøm virkelig.  

På banen ligger en ball. Den klarer ingen av gutta å holde rolig. Torbjørn var kjapp å få tak i ball å 

utførte gamle kunstner på banen…  

 

    
Torbjørn Andersen  



 

Helgerød A-lag sesongen etter at Arne flyttet til Bergen. De fleste spilte med Arne Møller. Men en 

ting hadde de felles, de elsket å spille fotball på Helgerød! På den tiden var det ikke tippeliga. Å spille 

i 4 divisjon og spille NM er det ikke alle som kan. 

 

Øverst fra venstre: Åge Haugen, Rolf Terje Christiansen, Torbjørn Andersen, Bård Rudqvist, Gunnar 

Toresen JR, Rolf Fredriksen, Geir Horntvedt 

Nederst fra Venstre: Knut Johannessen, Kurt Lydersen, Knut Ragnar Vasbotten, Ragnar Feen, Tron 

Bolt, Jens Andersen, Ove Nygård, Tor Bentzen. 

 

Som avslutning vil vi legge til denne artikkelen fra en ukjent person trykket i 2014 før kampen mellom 

Mjøndalen og Brann. Her beskrives en del av det vi prøver å fortelle. Vi vil også takke Helgerød 

legende Arne Møller og Torbjørn Andersen for at de tok seg tid til å besøke sin gamle  klubb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Brann, Mjøndalen, Møller og Andersen  
Det er en skjebnedag for Brann i morgen. Jeg har selvfølgelig sympati for Mjøndalen, men 
denne gang må jeg innrømme at mitt hjerte banker "rødt". 
 

«Tankene svever tilbake til en tid da jeg fikk mitt første møte med en spiller som ble en legende i 
Brann, men tilbragte sine unge dager i grønt og gult hos Helgerød i Sandefjord. Arne Møller het han 
og var et helt spesielt idrettstalent.  
 
Jeg så han spille fotball første gang i en cup turnering i Bugårdsparken, Sandefjord. Han 
representerte Helgerød jr, og det ble en spesiell opplevelse, der jeg observerte det hele fra 
sidelinja. 
 
Han var et lag alene og løp mer enn resten av de andre til sammen. Pasningene ble slått presist i 
luftrom og på gress, og selvom de andre spillerne mistet ballen gang på gang, var Møller der og vant 
den tilbake, han var overalt, som en tornado. 
 
Kampen endte uavgjort, og det ble straffekonk. Det var da helt naturlig at Arne tok hanskene og 
stilte seg i mål. Han var best i mål også, og for noen redninger han gjorde, helt enestående å se på. 
 
I hvit t-skjorte, med oppbrettede armer og litt spytt på hendene kastet han seg med 
reaksjonsredninger som knapt Shilton, Banks og Clemence kunne kopiere. 
 
Denne sene kvelden i flomlys i Bugårdsparken fikk jeg se en spiller som senere ble en legende i 
Brann, spilte på landslaget, vant cupfinalen og la Bergen for sine føtter. 
 
Arne snakket alltid varmt om Helgerød, og han satte klubben på kartet. Snakkisen ble stor i 
Sandefjord da han i riks media beskrev HIL legende Torbjørn Andersen som sin favorittspiller. 
 
Torbjørn ble ingen helt og spiller som Arne Møller, men for Helgerød folk var han stor og sviktet 
aldri laget i grønt og gult, en klubbspiller av den gode gamle sorten. 
 
Møller og Andersen er ikke på banen i morgen når Nedre Eiker Stadion igjen er tilbake på kartet 
og i sentrum for en riks begivenhet i fotball. 
 
Hvis Brann spillerne finner den indre motivasjonen, har like store hjerter for sin klubb som 
Møller og Andersen, jobber godt for hverandre og har den samme spirit som Arne hadde for sine 
medspillere på Helgerød, får de nok fornyet tillit i Tippeligaen. 
 
Det tar ikke vekk min beundring for den tidligere Bristol City midtstopperen Vegard Hansen. For en 
mann og fotballleder, kan ikke annet enn å bøye seg i støvet for han. 
 
Det å ta et lag som Mjøndalen trinn for trinn og skape slike resultater er bare enormt, og de kan jo 
igjen ryste Brann som de rystet Werder Bremen. 
 
Det blir ingen lett oppgave for Rikard Norling og hans 11 utvalgte, men tror at de beste evner finnes 
frem og at Huseklepp og co vil skape et indre løft, og gjøre det som skal gjøres i en vanskelig 
bortekamp. 
 
Har venner i begge leire, og håper at de uansett får se en spennende kamp og vet at de alle vil 
være lidenskapelig opptatt av akkurat sitt lag, og ønsker lykke til. 
 
Skal se kampen fra sofakroken. Det blir brun kaffe i koppen, rød duk på bordet og skal ikke se bort 
ifra at tanker om både Møller og Andersen vil streife innom, når jeg ser dette legandariske 
oppgjøret mellom to lag med ekte fotball skjel. 

 


