13:00 - Første gang jeg landet på Ørlandet måtte jeg takse mil etter mil og nå forlenges ﬂystripa
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FRONTPAGE / NYHETER / Full fres for partyﬁkseren

– Jeg har ikke drevet så veldig mye idrett. I or syklet jeg av meg tretti kilo. Det synes jeg er en bra prestasjon, sier Arild Instebø.
Foto: Snorre Berg

Full fres for partyﬁkseren
Partyﬁkser Arild Instebø farer vanligvis land og strand med
partyutstyret sitt. I helga arrangerte han løyer for sambygdinger og
besøkende under årets Ørland Sparebank Cup.
Anbefal

Del Vær den første av vennene dine til å anbefale dette.

NYHETER

Snorre Berg

Mobil: 901 19 986

Publisert: 23 august 2017 21:30 PM

Sist oppdatert: 23 august 2017 21:30 PM

E-post: snorre.berg@fosna-folket.no

– Hva opptar deg mest for tida?
– Nå er vi akkurat ferdig med Ørlandsdager. Vi har vært på Libra, hatt
partytelt oppe ved lokalene våre og mye annet. Festen var ﬂott, men vi var
ikke spesielt heldige med været. Det var lunt og ﬁnt i teltet, blandinga av
folk var god og stemninga var ﬂott. Dette må vi gjøre ﬂere ganger. Jeg har
utstyret, pistolklubben har mannskap, så dette kan bli bra.

– Når gjorde du sist noe for første gang?
– Jeg gjør stadig vekk ting for første gang, men Action, aktivitetstilbudet vi
har startet på Brekstad, er det første gang jeg har begynt med. Det var bra
med folk i helga under fotballcupen.

– Hva er ditt skjulte talent?

Fakta: Dagens fosning
Navn: Arild Instebø
Bosted: Brekstad i Ørland
Alder: 50
Sivilstand: Samboer
Yrke: Partyﬁkser og discjockey

 LESES NÅ

– Etter hvert har jeg blitt ganske bra på stemning. Jeg merker fort når et
selskap går gal veg, og da drar jeg i gang stemninga igjen.

– Hvorfor bor du der du bor?

 NYHETER

Saken fortsetter etter annonsen.
– Ja, er ikke det rart at jeg bor på Ørlandet? Jeg kom til Ørlandet for å avtjene
verkeplikt i LVA under troppssjef Stein Maute. Her trivdes jeg, så jeg har blitt
boende.

– Dersom du hadde hatt en tidsmaskin. Hvor og til hvilken tidsepoke ville du
reist?

- Første gang jeg
landet på Ørlandet
måtte jeg takse mil
etter mil og nå forlenges
ﬂystripa

– Vikingtida er spennende. Det hadde vært artig å se hvordan det egentlig
var.

Patrulje på stedet
etter melding om
råning

– Hva er din største idrettsprestasjon?
– Jeg har ikke drevet så veldig mye idrett. I or syklet jeg av meg tretti kilo.
Det synes jeg er en bra prestasjon.

– Hvis du skulle ått reist en bauta eller minnesmerke over noen i heimbygda
di, hvem ville det blitt?
– Dugnadsånden til folket hadde det ﬁnt å å opp et minnesmerke over. De
som står på og jobber på dugnad fortjener virkelig det.

Nå kan du stemme
hvor du vil
Tidligere i år vedtok Rissa
kommunestyre å endre stemmekretser og
antall valglokaler. LES MER

Saken fortsetter etter annonsen.

Inviterer Fosen til F-35
markering

– Dersom du kunne bedt hvilken som helst person fra verdenshistorien heim
til deg på en middag og en dyp samtale. Hvem ville du valgt?

- Nå er alt klart for
landing

– James Brown hadde vel vært spennende, men han var vel ikke riktig klok.
Quincy Jones, produsenten som blant annet har samarbeidet med Ray
Charles, Duke Ellington og Michael Jackson, hadde faktisk vært moro snakke
med. Han kunne jeg tenke meg å spørre ut om en del saker.

Full fres for
partyﬁkseren
LES MER

– Hvilke egenskaper ser du på som viktigst hos en livsledsager?
– Musikkinteresse, humor og litt tålmodighet. Jeg mener at jeg har funnet en
bra en i min kjæreste, Tonje.

Fosna-Folket
12 793 likerklikk

– Hva er den perfekte dagen på Fosen for deg?
– En deilig solskinnsdag jeg kan sitte på trammen med en kopp kaﬀe til å
begynne med. Ut på dagen blir det en runde på Ørlandet med sykkelen.

Likt

Du og 116 andre venner liker dette

– Hvis det blir naturiststrand på Fosen, hvor skulle den ligge?
Saken fortsetter etter annonsen.

Del

– Det måtte bli et sted der det er litt diskret. Det måtte gå an å ﬁnne en plass
til det.
Mer å lese på Fosna-Folket:

Anbefal

Del Vær den første av vennene dine til å anbefale dette.
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- Første gang jeg
landet på
Ørlandet selv
måtte jeg takse
så langt og nå
forlenges
ﬂystripa

– Endelig!

Inviterer Fosen til F-35
markering

Full fres for
partyﬁkseren

- Nå er alt klart
for landing

Sjefredaktør
Alexander Killingberg

LES MER

Patrulje på stedet
etter melding om
råning

Telt og telt igjen:
Stemmeseddelen
s vei gjennom
systemet

Nye
sentrumsleilighe
ter klare om en
drøy måned

Nå kan du
stemme hvor du
vil

Været eller ikke været:

Kø for
naturskadeoppgj
ør

Sommer'n er ikke
på hell, den er på
Fosen

LES MER
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Kundeservice

SMS/MMS
FF TIPS til 2399

 ﬁrmapost@fosna-folket.no

E-post
redaksjonen@fosna-folket.no
Kundesenter
72 51 57 00

 redaksjonen@fosna-folket.no
 Facebook
 Abonner på RSS-nyheter

Besøksadresse
Maren Juels gt 1, 7130 Brekstad
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