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Årsberetning 2016 

 

Årsmøte i Halden Idrettsråd 

14. mars 2017 kl. 18:30  

i Halden Ishall 
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Dagsorden 

 

 
Utdeling av 

a. Olai Gundersens Ærespris 

b. Berg Sparebanks Trenings- og Utviklingspris 

 

1. Åpning 

2. Presentasjon av gjester 

3. Godkjenne fremmøtte representanter 

4. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 

5. Velge dirigent, referent samt to representanter til å underskrive protokollen 

6. Behandle årsberetningen 

7. Behandle idrettsrådets regnskap i revidert stand 

8. Behandle forslag og saker 

- Nye kriterier for fordeling av LAM-midler  

- Forslag fra HTH 

9. Fastsette kontingent 

10. Behandle idrettsrådets handlingsplaner for 2017 

11. Budsjettforslag 2017 

12. Valg  

13. Hilsninger 

14. Avslutning 
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Forretningsorden 
 

1. Årsmøtet skal ledes av den valgte dirigent, og protokollen føres av den valgte referent. 

2. Ingen representanter gis ordet mer enn tre – 3 - ganger i samme sak. Dirigenten kan 

foreslå strek og forkortning av taletiden. 

3. Alle vedtak fattes i henhold til HIR’s lover. 

4. Alle tilleggsforslag / motforslag skal leveres skriftlig til dirigenten, med underskrift av 

representant og dennes verv.  

5. Forslag utenom de saker som er nevnt i dagsorden, eller i dem på forhånd innleverte 

forslag, kan ikke fremmes. 

6. Fremsatte forslag kan ikke trekkes og nye kan ikke fremmes, etter at forslaget er satt til 

votering. 

7. Alle personvalg skal foregå skriftlig dersom det foreligger mer enn et forslag. 

8. I protokollen føres alle vedtak som blir gjort, med antall stemmer for og i mot, så fremt 

ikke vedtaket er enstemmig. 

9. Bare godkjente representanter kan avgi stemme. 

 

 

Styret i Halden Idrettsråd 2016 
 

Funksjon Navn Klubb Valgperiode Lengde Komm. 

Leder Jan Wiig Kvik Halden FK 2016-17 1 år Ny 

Nestleder Jens Petter 

Lindstrøm 

HTH 2016-18 2 år Gjenvalgt 

Sekretær Elisabeth 

Stenbock Eriksen 

Haldens 

Svømmeklub 

2015-17 2 år Gjensto 

Kasserer Monica Kruse 

Johansen 

Ishockeyklubben 

Comet 

2016-18 2 år Ny 

Styremedlem Hege Næss 

Bjørgul 

Halden Skiklubb 2016-18 2 år Ny 

Styremedlem Bredo Myhre Idd Sportsklubb 2016-17 1 år Ny 

 

Ungdomsrep.           

 

1. Varamedlem Patrick Lutumba TTIF 2016-17 1 år Ny 

2. Varamedlem Lajla Halvorsen Halden 

Basketballklubb 

2016-17 1 år Ny 
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Dessverre lyktes det ikke valgkomiteen å finne en ungdomsrepresentant til styret. Styret jobbet 

videre med dette i 2016, men uten heller de å lykkes. 

 

Fra oktober måned fungerte Jens Lindstrøm som leder da Jan Wiig dessverre måtte trekke seg 

pga. sykdom. 

 

 

Øvrige tillitsvalgte: 
 

 

Revisorer Jens Andersen TTIF 2016-17 1 år Ny 

Marianne 

Grimstad 

Fredrikshald 

Turnforening 

2016-17 1 år Ny 

Vararevisorer Arne Moe Kvik Halden FK 2016-17 1 år Gjenvalgt 

Idrettsmerket 

 

Kari Ohlgren Halden Idrettslag 2016-17  

1 år 

 

Gjenvalgt 

Norske Skog 

Saugbrugs’ 

Ærespris 

Oppnevnes av 

styret i HIR 

  2016-17   

Olai 

Gundersens 

Ærespris 

Olai Gundersen 

Leder av HIR  

 

  2016-17   

Valgkomite Leder: Idd 

Sportsklubb 

2016-17 1 år Ny 

Halden 

Styrkeidrettslag 

2016-17 1 år Ny 

Halden 

Atletklubb 

2016-17 1 år Ny 

Vara: Halden 

Pistolklubb 

2016-17 1 år Ny 
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Styrets beretning 2016 
 

Ved utgangen av år 2016 var 48 klubber medlemmer av HIR. Ny klubb er Halden Sportsdykkere.  

 

 

Medlemsklubber pr 31.12.2016:

 

Arbeidernes Jeger og fiskeforening  

 

Berg IL  

 

Berg Pistolklubb 

 

Buer/Kornsjø Skytterlag  

 

Fossen Bowlingklubb  

 

Fredrikshald Fotballklubb 

 

Fredrikshald Roller Derby Klubb 

 

Fredrikshalds Turnforening  

 

Gimle IF  

 

Gracie Jiu-Jitsu Halden 

 

Halden Atletklubb  

 

Halden Basketballklubb  

 

Halden Bokseklubb 

 

Halden Cyckleklub 

 

Halden Curling Club 

 

 

 

Halden Golfklubb  

 

Halden Håndballklubb 

 

Halden Idrettslag  

 

Halden Innebandyklubb  

 

Halden Karateklubb  

 

Halden Klatreklubb 

 

Halden MC-klubb  

 

Halden Modellflyklubb  

 

Halden & Omegn J.F.F.  

 

Halden Padleklubb  

 

Halden Pistolklubb  

 

Halden Rideklubb 

 

Halden Seilforening  

 

Halden Skiklubb  

 

Halden Skytterlag  
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Halden Skytterlags Min.gr.  

 

Halden Sportsdykkere 

 

Halden Styrkeidrettslag  

 

Halden Taidoklubb 

 

Halden Tennisklubb  

 

Halden Topphåndballklubb 

 

Halden Triathlonklubb 

 

Halden Volleyballklubb 

  

Haldens Roklub  

 

Haldens Svømmeklub  

 

 

Idd Sportsklubb  

 

Ishockeyklubben Comet Halden 

 

Ishockeyklubben Comet Halden Elite 

 

KRIK-Kristen Idrettskontakt  

 

Kvik Halden Fotballklubb  

 

Nedre Glomma Sportsskytterklubb 

 

Sho Bu Kan Karateklubb  

 

Tistedalen Friluftslag  

 

Tistedalens Turn & Idrettsforening 

 

Øberg Volleyballklubb 

 

 

 

Året 2016 
 

Det har i år vært avholdt 15 styremøter, 2 ledermøter samt flere komite- og utvalgsmøter. Leder 

og øvrige styremedlemmer har deltatt i en rekke aktiviteter som HIRs representanter. For våre 

representanter i hallprosjektet, har møteaktiviteten vært meget hyppig. 

 

 Styret i HIR ønsket at Per Nordlie fortsatte som medlem av utvalget som avgjør årets 

mottagere av Saugbrugs Ærespris 

 TTIF feiret 100 år og fikk overrakt en sjekk på kr 10.000,-. 

 Halden Skiklubb feiret 125 år og fikk overrakt en sjekk på kr 5.000,-. 

 

For styret har det som vanlig vært et aktivt år med møtevirksomhet ifb.: 

 

 Prosjekt ny idrettshall 

 Idrettskretsting 
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 Østfold Idrettskonferanse 

 Spillemiddelkurs 

 Ledermøter i regi av ØIK 

 Revisjon av idretts- og friluftsplan 

 Prosjekt ny svømmehall 

 Særmøter med klubber i HIR 

 Møte med politikere og adm. i Halden kommune 

 Bruk av Remmenhallen 

 Integrering 

 Næringsrådet 

 

 

Halden Idrettsråd vil fortsatt jobbe aktivt for at idretten skal ha forutsigbare linjer, og i den 

forbindelse er økonomitilskudd av vital betydning. En positiv holdning fra kommunens 

folkevalgte bidrar til en positiv utvikling innen det frivillige arbeidet, som på sikt kommer hele 

lokalsamfunnet til gode. 2016 var dessverre også et dårlig år med hensyn til økonomitilskudd fra 

Halden kommune. 

 

Styret i HIR kom med innspill til høringsutkastet når det gjaldt kommunedelplan for fysisk 

aktivitet. Forslaget ble sendt til alle kommunestyrerepresentanter, og tilbakemeldingene var 

positive. 

 

Idrettsrådet forsøker i størst mulig grad å være tilstede på de årsmøter de er invitert til. 

 

 

Sportslige resultater 
 

Olav Lundanes mottok prisen som Årets O-løper i 2016. VM-gull på langdistanse og stafett, VM-

sølv på mellomdistanse og 3.plass i verdenscupen sammenlagt.  I tillegg tok han 3 individuelle 

NM-gull og et stafett-gull. På stafetten løp også Thomas Natvig Årstad og Magne Dæhli 

 

Magne Dæhli to EM-sølv på langdistanse og stafett i tillegg til VM-gull på stafett. 

 

Ingrid Bøe Jacobsen, tok NM-gull og ble vinner av Norgescupen totalt. 

 

Hans Erik Folkeseth tok NM-gull i styrkeløft. 

 

Maria Birkeli tok NM-gull i benkpress. 
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Samarbeid med Halden kommune 
 

I juni 2015 ble Samarbeidsavtalen mellom Halden kommune og Halden Idrettsråd undertegnet. 

«Målsetting: En samarbeidsavtale mellom kommune og idrettsråd bidrar til en klargjøring og 

gjensidige forventninger til samarbeidet 

 Den sikrer bedre kontinuitet og forutsigbarhet for begge parter 

 Bidrar til å skape forståelse og respekt for hverandres synspunkter og arbeidsmåter 

 

Det skal gjennomføres en årlig evaluering av samarbeidsforhold og resultater. Gjennomgang og 

evt. fornyelse av avtalen gjøres hver 2.år» 

 

Samarbeidet i 2016 fungerte meget bra. 

 

Avtalen med Halden kommune ang. bruk av lokaler i 2. etasje i Halden ishall ble også 

undertegnet i 2016. Mot slutten av 2016 flyttet Halden idrettsråd fra Tordenskjoldsgate til 

ishallen. Vi fikk til et godt samarbeide med Ishockeyklubben. Vi jobber videre med ledige lokaler 

i ishallen.   

 

 

Prosjekt idrettshall på Os 

 

Halden Idrettsråd har ledet en gruppe nedsatt av kommunestyret for å utrede idrettshall på kort – 

mellom og lang sikt.  

Gruppa har hatt 12 møter siste år og Erlend Lund og Jens Lindstrøm har deltatt i prosjektgruppas 

møter i Halden kommune, og samarbeidet med rådmann her har vært svært godt.  

Dette har resultert i en rapport som ligger på HIR sin hjemmeside og som har konkludert med at 

idrettshall på Os er det som ønskes gjennomført på kort sikt.  

Gruppa var inntil høsten 2016 ledet av HIR sin leder Jan Wiig og siste månedene av fungerende 

leder Jens Lindstrøm. 

I tillegg har Erlend Lund fra Halden Topphåndball og Terje Wahlstrøm fra Fredrikshald 

Turnforening vært brukernes representant.  

Fra politiske partier har Kirsti Brekke Myrli fra Arbeiderpartiet, Roar Lund fra Høyre og 

Marianne Melhus, Høyre vært medlemmer.  
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Gruppa er fortsatt i arbeid og vil være Halden Idrettsråd sin referansegruppe i videreføring av Os- 

prosjektet.  

Prosjektet er kommet i gang ved at mulighetsstudie er ferdigstilt med konklusjon om at det blir 

plass til en idrettshall med 2 hallflater, tribunekapasitet til 2000 og basishall for turn. Samlet areal 

blir ca. 6000 m2 fordelt på en grunnflate på ca. 4000 m2  

Planprosessen er igangsatt, grunnboringer er foretatt og saken kommer snart til politisk 

behandling for videreføring av planene.  

Det arbeides for at det skal bli byggestart i 2018 med ferdigstillelse 2019.  

 

Kommunale midler – kr 175.000,- 

 

Heller ikke i 2016 fikk vi tildelt støtte til klubbene til dekning av utgifter for egne anlegg, eller 

dekning av leieutgifter. De eneste midlene vi fikk, var hodestøtte på kr 45,- for medlemmer under 

19 år.  

 

Statlige midler (LAM-midler) – kr 1.838.454 
 

Pengene ble fordelt etter en tidligere fordelingsnøkkel. Forslag til ny fordelingsnøkkel fremlegges 

på årsmøtet i mars 2017. 

 

Det viste seg at TTIF fikk tildelt et alt for høyt beløp i forhold til antall medlemmer de hadde 

registrert. Pengene ble returnert via NIF til klubber i HIR etter en ny fordeling. Noen klubber fikk 

tildelt ekstra midler. Dette var klubber som til dels hadde fått betydelig mindre enn i 2015.  

 

 

Fordeling av sponsormidler  
 

Vi mottok kr 100.000 fra Berg Sparebank og kr 100.000 fra Sparebankstiftelsen Halden.  

 

Styret valgte igjen å fordele sponsormidlene basert på mottatte søknader. Etter fastsatte 

retningslinjer er det kun klubber som ikke har egne sponsoravtaler med ovennevnte banker, som 

kan søke. Pengene blir ikke overført den enkelte klubb før kopi av ordrebekreftelse eller faktura 

foreligger.  

 

 

mailto:idrett@halden.net


 
HALDEN IDRETTSRÅD 

Postboks 2105, Brødløs, 1760 Halden 
tlf: 69 17 49 66 

    Besøksadr.: Tordenskioldgt.1, 1776 Halden 
                                                       E-post: kontakt@halden-idrettsrad.com  

 www.idrett.hir.no 
 

______________________________________________________________________________________________ 

HIRs Årsberetning 2016 

 

  ese

 10/11 

Fordeling av treningstider/søknad om arrangementer 
 

Pga. mye usikkerhet ang. videre bruk av Remmenhallen, valgte styret i HIR igjen å gå for samme 

fordeling av treningstider som tidligere. Noen klubber har byttet internt, og dette er en god 

løsning, men da også viktig å gi idrettsrådet beskjed om dette. Vi har også tatt en runde i hallene 

for å se på utnyttelsen av tildelte timer. 

 

Når det gjelder søknad om arrangementer, må det i 2017 settes en deadline for dette. I 2016 fikk 

vi det inn alt for sent, noe som i første rekke rammet Basketballklubben.  

 

 

Ledermøter 

 
HIR inviterte til et møte 13.9. ang. integrering av flyktninge-/innvandrerbarn og unge i idretten i 

Halden. Tilstede på møtet var Svein Femtehjell fra Fredrikstad idrettsråd, Karin Oraug og Rolf 

Karlsen fra NAV samt Mohammad Taamari, som er syrisk flyktning og integrert i idretten i 

Halden. Det var kun 5 klubbrepresentanter til stede. 

 

Fredrikstad idrettsråd har jobbet med inkludering i 15 år. Miljøkontakter er det viktigste å starte 

med. NAV-representantene fortalte om NAV sine tanker rundt integrering.  

 

Det årlige julemøtet for ledere fant sted 7.12. på Bakgården. I tillegg hadde vi invitert 

representantene fra hallgruppa. Jens redegjorde kort for aktuelle saker i HIR, og Stein 

Wilhelmsen kort om kommunens budsjett. Hodestøtten vil bli oppretthold i 2017. Dessverre var 

det meget få ledere som var til stede. 

 

Samarbeidet med klubbene fungerer ikke tilfredsstillende. Det er til dels vanskelig å få respons på 

våre henvendelser. En forespørsel gikk også til klubbene når det gjaldt behov for eventuelle kurs. 

Kun et par klubber kom med positive tilbakemeldinger.  

 

Vi håper å kunne forbedre samarbeidet i 2017. 

 

 

Æresprisvinnere 2016: 
 

Saugbrugs Ærespris:      Emilie Kruse Johansen, Ishockyklubben  

       Comet 

       Petter Stokkeland, TFL 
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Olai Gundersens Ærespris:      Ung Frisk Opplevelse – UFO og Halden  

       Skiklubb 

 

 

Berg Sparebanks Trenings- og Utviklingspris: Håkon Raadal Bjørlo og Halden Skiklubb 

    

Idrettsmerkeprøvene var det også i 2016 HIL v/Kari Ohlgren som sto for.  

  

 

Oppsummering: 
 

Halden Idrettsråds styre har hatt stor aktivitet siste år. Som oppsummering kan nevnes: 

 

 prosjekt ny idrettshall 

 samarbeid med Halden kommune  

 fordeling av treningstider 

 fordeling av sponsormidler 

 fordeling av statlige og kommunale midler 

 ledermøter 

 deltagelse på års-, krets-, politiske- og idrettsmøter 

 

 

I alle saker som er av felles interesse for idretten, skal HIR være involvert. Dette er også 

poengtert i vår nye samarbeidsavtale med Halden kommune, noe som også fungerte bra i 2016. 

 

 

HIRs styre vil rette en stor takk til våre samarbeidspartnere og ikke minst til våre sponsorer:  

 

Sparebankstiftelsen Halden 

Berg Sparebank 

 

HIR vil også i år rette en spesiell takk til de lag som har sportshytter i området og for måten disse 

blir drevet på. Dugnadsarbeidet i de forskjellige klubbene er rett og slett imponerende. Dette er et 

glimrende tilbud til Haldens befolkning.  

 

 

 

Styret i Halden Idrettsråd 2016 
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