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Smaalenenes Avis
Overrasket:

Ahmed Rezaie skjønte
lite da David KohtNordby huket tak i han
og fortalte at han var
badegjest nummer 3
millioner.

Gratis bading: David
Koht-Nordby kunne sammen med
sin kollega Bente Irene Olsen
overlevere Ahmad Rezaie ett års
gratis bading.

Ahmad (16) skjønte lite da badesjefen huket tak i han:

Gjest nummer 3 million
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Østfoldbadet varslet
før jul om at de nærmet seg 3 millioner
besøkende. Klokken
16.05 fredag ettermiddag nådde de
milepælen.
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Askim: Badesjef David KohtNorbye ventet spent ved inngangen på Østfoldbadet fredag
ettermiddag. Da Smaalenenes
Avis ankom manglet det fem
personer gjennom dørene for å
nå milepælen på 3 millioner.
– Der kommer nummer 3 millioner, bryter badesjefen ut, i
det 16 år gamle Ahmad Rezaie
går gjennom døren.
– I dag trenger du ikke betale.
Gratulerer, du er vinneren av
ett års gratis bading, strålte badesjefen til den overraskede
gutten.

– Veldig gøy
16-åringen flyttet til Askim for
tre og et halvt år siden. Han går
i første klasse på studiespesialisering på Askim videregående
skole og er et kjent fjes på Østfoldbadet fra før.
– Det hadde jeg ikke trodd.
Det var veldig gøy, sier Ahmad
overrasket.
– Jeg pleier ofte å komme hit
og bade, så dette skal jeg bruke
mye, strålte han fornøyd.
Badesjef Koht-Nordby forteller at ved oppstarten av badet

var det ikke alle som hadde troen på at et badeland i Askim
skulle slå an.
– Da vi startet opp i 2000 hadde folk i Indre Østfold og Askim
ikke tro på at vi skulle få inn 330
mennesker i snitt hver dag. I
fjor var et ganske dårlig år for
vår del, men likevel hadde vi
479 besøk i snitt hver dag, forteller Koht-Nordby.
– Vi er kjempefornøyd med
besøket vi har hatt hele veien.
Vi har hatt over 190.000 besøkende flere år, likevel er det
best besøkte året, åpningsåret.
Den gangen hadde vi 202.000
gjester innom, forteller han.

Tippet rett tidspunkt
Østfoldbadet har hatt en Facebook-konkurranse, hvor man
skal gjette når besøk nummer 3
millioner gikk gjennom døren.
– Det var mellom 20 og 30
personer som var styggelig
nærme. Monika Riseng fra Askim tippet helt riktig at gjesten
skulle komme 16.05, sier KohtNordby.
– Det var mange som var
nære på. Nærmest var Cecilie
Ruud som bommet med 2 minutter. Rebecca Krogh hadde
hele tre gode tips innenfor 50
minutter, mens Per-Arne Martinsen hadde to tips innenfor 35
minutter feil.
Badesjefen opplyser at de øvrige som får en badebillett hver
for gode tips, er Monica Kjenne,
Solveig Marie Jensen, Kari
Smith-Meyer, Linda Mitchley,
Elise Simonsen, May Caroline
Borgaas og Rahima Muratovic.

