HALDEN IDRETTSRÅD
Postboks 2105, Brødløs, 1760 Halden
tlf: 69 17 49 66
Besøksadr.: Tordenskioldgt.1, 1776 Halden
E-post: kontakt@halden-idrettsrad.com

Årsberetning 2011
Årsmøte i Halden Idrettsråd
6. mars 2012
kl. 18:30 i Kommunestyresalen
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Dagsorden
1. Åpning
2. Presentasjon av gjester
3. Godkjenning av
a.

innkalling

b. dagsorden
c. representanter
4. Godkjenning av forretningsorden
5. Valg av
a. dirigent
b. referent
c. 2 personer til å undertegne protokollen
6. Utdeling av
a. Olai Gundersens Ærespris
b. Berg Sparebanks Trenings- og Utviklingspris
7. Årsberetning
8. Regnskap
9. Innkomne forslag
10. Fastsette kontingent
11. Arbeidsplaner for 2012
12. Budsjettforslag 2012 (utdeles)
13. Valg
14. Hilsninger
15. 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 de 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 2011
Funksjon
Leder
Nestleder
Sekretær

Navn
Per Nordlie

Jan Erik Herft
Elisabeth
Stenbock Eriksen
Kasserer
Hilde Redi
Styremedlem Jon Ole Torp
Styremedlem Tron Grandal
Ungdomsrep. Ane Marie
Lindskog
Varamedlem Karin Fuglesang *
Varamedlem Trude Barstad
Thoresen

Klubb
Valgperiode Lengde Komm.
Halden
2011-12
1 år
Gjenvalg
Atletklubb
Kvik HFK
2010-12
2 år
Gjenstår
Haldens
2011-13
2 år
Gjenvalg
Svømmeklub
TFL
2010-12
2 år
Gjenstår
Halden Skiklubb
2011-13
2 år
Ny
TTIF
2010-12
2 år
Gjenstår
Kvik Halden
2011-12
1 år
Ny
Fotballklubb
Halden Golfklubb
2011-12
1 år
Gjenvalg
Håndballklubben
2011-12
1 år
Gjenvalg
Halden

* Trakk seg som varamedlem sommeren 2011
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Øvrige tillitsvalgte:
Revisorer

Arne Moe
Per G.Halvorsen

Vararevisorer

Jens Andersen
Trond Andersen

Idrettsmerket

Kari Ohlgren

Saugbrugs
Ærespris
Olai
Gundersens
Ærespris

Oppnevnes av
styret i HIR
Olai Gundersen
Leder av HIR

Valgkomité

Kvik Halden
Fotballklubb
Kvik Halden
Fotballklubb
TTIF
Fredrikshalds
Turnforening
Halden Idrettslag

Berg IL
Halden Golfklubb
Tistedalen
Friluftslag

2011-12

1 år

Ny

2011-12

1 år

Gjenvalg

2011-12

1 år

Gjenvalg

2011-12

1 år

Gjenvalg

2011-12

1 år

Gjenvalg

2011-12

1 år

2011-12
2011-12
2011-12
2011-12

1 år
1 år
1 år
1 år

Ny
Ny
Ny

Styrets beretning 2011
Ved utgangen av år 2011 var 43 klubber tilsluttet Halden Idrettsråd. 2 klubber er slettet - Halden
Badmingtonklubb og Halden Båtracing Klubb. Nye klubber er Halden Topphåndballklubb,
Halden Taidoklubb og Halden Klatreklubb.
For første gang i historien, passerte Halden-idretten 10.000 medlemmer.
Medlemsklubber pr 31.12.2011:
Arbeidernes Jeger og fiskeforening

Berg Pistolklubb

Berg IL

Buer/Kornsjø Skytterlag
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Fossen Bowlingklubb

Halden Seilforening

Fredrikshalds Turnforening

Halden Skiklubb

Gimle IF

Halden Skytterlag

Halden Atletklubb

Halden Skytterlags Min.gr.

Halden Basketballklubb

Halden Styrke IL

Halden Bueskytterklubb

Halden Taidoklubb

Halden Curling Club

Halden Tennisklubb

Halden Cykleklub

Halden Volleyballklubb

Halden Golfklubb

Haldens Roklub

Halden Idrettslag

Haldens Svømmeklub

Halden Innebandyklubb

Halden Topphåndballklubb

Halden Karateklubb

Håndballklubben Halden

Halden Klatreklubb

Idd Sportsklubb

Halden MC-klubb

Ishockeyklubben Comet Halden

Halden Modellflyklubb

KRIK-Kristen Idrettskontakt

Halden & Omegn J.F.F.

Kvik Halden Fotballklubb

Halden Padleklubb

Sho Bu Kan Karateklubb

Halden Pistolklubb

Tistedalen Friluftslag

Halden Rideklubb

Tistedalens Turn & Idrettsforening
Øberg Volleyballklubb
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Året 2011
Det har i år vært avholdt 11 styremøter, 2 ledermøter samt flere komitè- og utvalgsmøter. Leder
har deltatt i en rekke aktiviteter som HIR’s representant.
•
•

HIR’s leder Per Nordlie var også i 2011 medlem av utvalget som avgjør årets mottagere
av Saugbrugs Ærespris
Per Nordlie er i utvalget som fordeler HA’s Ærespris

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

Allbrukshall/svømmehall
Kretsting ØIK
Ledermøter i regi av ØIK
Særmøter med klubber i HIR
Møte med politikere og adm. i Halden kommune

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

Kurs-/Info-kveld
12.4. var alle medlemsklubbene invitert til kurs/informasjonskveld på Remmen. Bjørn Runar
Dahl som har utdanning bl.a. innen manuellterapi, idrettsfysioterapi, osteopati og fysioterapi og
som har vært både fysioterapeut og trener for en rekke landslag, holdt et interessant foredrag med
fokus bl.a. på skadeforebyggende treninger og øvelser, taping og skadebehandling. Meget
positive tilbakemeldinger fra de som var til stede, men dessverre sviktet de fleste klubber.
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Klubbkveld
Den 4.mai var alle klubbene invitert til et møte hvor Idrettens Dag og Heia Halden-prosjektet var
på agendaen. Representanter fra 9 klubber møtte.

Heia Halden-prosjektet
Det ble på årsmøtet avsatt kr 30.000 til et oppfølgingsprosjekt etter BEST-prosjektet.
Prosjektet fikk navnet Heia Halden, og utøvere født i 1996, 1995, 1994 og 1993 ble invitert til å
søke. Det var utøverne som skulle skrive noen ord om seg selv og begrunne hvorfor de ønsket å
være med. En positiv holdning også fra trenerne var meget viktig. Det viktigste uttakskriteriet var
motivasjon. Jonas Wille skulle være ansvarlig for opplegget og samlingene sammen med Kajsa
Nilsson.
Da det ble mange misforståelser og dårlig info innad i mange klubber, måtte søknadsfristen
utsettes. Hovedansvarlig for opplegget ble Espen Amundsen istedenfor Jonas Wille. Første
samling ble ikke før den 26.9., og 17 stk. i tillegg til vår ungdomsrepresentant ble tatt ut.
Tilbakemeldingene fra utøverne har vært meget positive.
Et evalueringsmøte ble avholdt i desember, og den samme gruppen fortsetter på nyåret med
trening hver 3. uke tom mai. Det er planlagt et nytt uttak i juni 2012 dersom årsmøtet godtar at
midler avsettes til en fortsettelse av prosjektet.

Idrettens Dag
I fm Norges Idrettsforbunds 150 års jubileum, ble idrettsrådene landet rundt oppfordret til å
markere dette lokalt. På årsmøtet ble det avsatt kr 30.000,- til Idrettens Dag, som i Halden ble
arrangert 18.6. Pengene skulle fordeles likt på de klubbene som stilte opp. Det var dessverre lite
folk i byen den lørdagen, men kun positive tilbakemeldinger til de som var på plass. Som et
resultat fikk hver klubb kr 2.300,- for innsatsen da det kun var 13 klubber som stilte opp.

Allbrukshall/svømmehall
I løpet av høsten hadde flere klubber separate møter med prosjektansvarlige for å komme frem til
de beste løsningene for den enkelte idrettsgren. Brukergruppene gjorde en bra jobb, og
representantene kom med positive tilbakemeldinger ang. samarbeidet. Planen var at utsending av
totalentreprise skulle skje i desember 2011, oppstart fysiske arbeider juli/aug.2012 og
______________________________________________________________________________________________
HIRs Årsberetning 2011
ese

7/12

HALDEN IDRETTSRÅD
Postboks 2105, Brødløs, 1760 Halden
tlf: 69 17 49 66
Besøksadr.: Tordenskioldgt.1, 1776 Halden
E-post: kontakt@halden-idrettsrad.com

ferdigstillelse/prøvedrift mot slutten av 2013. Oversendelse av søknadene fra rådmannen til
Idretts- og Kulturdepartementet for idrettsgodkjenning ble gjort før fristen 15.1.2012.

Kommunale midler – ca. kr. 870.000
Hodestøtten på kr 45,- var uendret fra 2010, og dette utgjorde ca.kr 160.000. Til dekning av
leieutgifter fikk klubbene totalt ca. kr 160.000 og til egne anlegg ca.kr 544.000. Det er 15
klubber som har egne anlegg.

Statlige midler (LAM-midler) – kr 912.133,Det tildelte beløpet var på nivå med 2010, og pengene er som vanlig øremerket utøvere under 19
år.
HIR har utarbeidet en fordelingsnøkkel som tidligere er presentert på ledermøter, og denne
brukes ved fordeling av ovenstående midler. Pengene blir fordelt ut fra aktivitet og antall aktive
barn/ungdommer. Grunnlaget for tildeling er mer basert på aktivitet blant barn/ungdom enn på
antall medlemmer. HIR følger byens idrettslag på nært hold og evner å vurdere hvilke klubber
som har et godt og variert aktivitetstilbud til barn/ungdom.

Fordeling av sponsormidler - kr 90.000,Norske Skog Saugbrugs valgte å trekke sponsormidlene som tidligere gikk via Halden Idrettsråd
for å se på andre alternativer.
Fra Halden Sparebank og Berg Sparebank mottok HIR som tidligere kr 90.000 til fordeling.
Styret valgte i år å fordele pengene likt på alle medlemsklubbene.

Fordeling av treningstider
Nye søknadsskjemaer ble utarbeidet i 2011 for å få klubbene til å spesifisere dager og tider de
virkelig trengte til de forskjellige aldersklassene, slik at det skulle bli en mer riktig fordeling etter
reelt behov. Vi har tidligere slitt med at halltimer ikke har blitt benyttet uten at HIR har fått
tilbakemelding om det. Dette var timer andre sårt hadde trengt.
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Det ble foretatt en grundig gjennomgang av søknadene, og flere klubber ble kontaktet på nytt da
søknadsskjemaene var for dårlig spesifisert. Mye jobb ble lagt ned for å få en så rettferdig
fordeling som mulig. Noen klubber har hatt et veldig godt samarbeid og byttet timer seg imellom.

Ledermøte 8.12.
19 klubbrepresentanter var til stede.
Ordføreren redegjorde for budsjettet generelt. Det lå an til å bli et minusresultat for Halden
kommune på ca. 100 mill.kr. Nedskjæringene skulle tas over 4 år med den konsekvens at Halden
Kommune i henhold til kommuneloven vil komme på ROBEK- listen når regnskap for 2011 skal
godkjennes med angitt dekning av underskuddet. Dette vil begrense Halden kommunes
muligheter til å ta opp lån, eller inngå store leieavtaler uten godkjenning fra Fylkesmannen. Det
gis også mulighet til å få ytterligere skjønnsmidler til driftsendringer når en blir satt på ROBEKlisten.
Det er lagt opp til å spare 10 mill. kr i 2012, og deretter 30 mill. pr.år de neste 3 årene. Det er
kuttet mest under teknisk drift.
Gratis trening for ungdom under 19 år opprettholdes. Det vil bli en liten økning i halleie for
arrangementer samt trening for utøvere over 19 år. De mindre prosjektene går sin gang, men
beløpet fra Halden kommune vil bli redusert (1/3 av beløpet). De kommunale midlene til drift og
leie blir uforandret.
Når det gjelder Allbrukshall, fikk rådmannen 1 måneds politisk utsettelse før innsendelse av
søknadene til departement og NIF. Det jobbes med å få flere aktører på banen. Næringslivet må
ta en del av investeringene/etterbruk for at det skal bli bygging. Kommunen skal svare for 1/3.
Møte med Statsbygg skulle avholdes for å få frigitt midlene som er avsatt til restaurering av
gammel svømmehall. Svømmehallen kan bygges uavhengig av Allbrukshall. Estimert beløp på
ny svømmehall (25 x 25 m ++) er 210 mill. Representanter fra svømmeklubben hadde vært på
befaring flere steder, og kunne bl.a. informere om at en ny svømmehall i Borås i Sverige (50 m’s
basseng ++ hadde kostet 50 mill.SEK!).
Per Nordlie redegjorde deretter for saker behandlet i HIR, bl.a. Heia Halden-prosjektet, fordeling
av midler og møter med de politiske organene.
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Æresprisvinnere 2011/2012:
Saugbrugs Ærespris:

Madelén Haug Hansen, Sparta
Herman Benjo Kopperud, Comet

Olai Gundersens Ærespris:

Barne- og Ungdomsavdelingen i Kvik
Halden Fotballklubb

Berg Sparebanks Trenings- og Utviklingspris:

Olav Lundanes, Halden Skiklubb

HA’s Ærespris

Caroline Olsen

Idrettsmerkeprøvene var det også i 2011 HIL v/Kari Ohlgren som sto for. Som vanlig har vi bare
fått positive tilbakemeldinger.

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

samarbeid med Halden kommune
fordeling av treningstider
fordeling av sponsormidler
fordeling av statlige og kommunale midler
ledermøte
deltagelse på års-, krets-, politiske- og idrettsmøter
Næringsrådet
Heia Halden-prosjektet
Idrettens dag
Skadeforebyggingskurs

Samarbeidet med lagene kan fremdeles bli bedre. Alle saker som er av felles interesse for idretten
skal sendes til kommunen gjennom idrettsrådet.
Til slutt vil HIR’s styre rette en stor takk til våre samarbeidspartnere og ikke minst til våre
sponsorer:
Halden Sparebank
Berg Sparebank
Halden Arbeiderblad
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HIR vil også i år rette en spesiell takk til de lag som har sportshytter i området og for måten disse
blir drevet på. Dette er et glimrende tilbud til Haldens befolkning.
Styret i Halden Idrettsråd 2011
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HANDLINGSPLAN 2012
Halden Idrettsråd skal arbeide for:
• at nye idrettsanlegg bygges ut i samsvar med vedtatt, prioritert handlingsplan
• at næranlegg blir vedlikeholdt
• å opprettholde gjeldende prinsipp om at idrettsanleggene skal være
kostnadsfrie for barn og ungdom
• å sikre arealer til nye anlegg
• å sikre vekst i de kommunale tilskuddene til idrett, samt sikre forsvarlig
øknomisk drift av private anlegg
• Arbeide idrettspolitisk og strategisk inn mot det politiske miljøet i kommunen
og mot administrasjonen for å fremme idretten og friluftslivet
• Foreta prioriteringer, (spillemidler, behovsanalyser og planarbeid) ang.
idrettsanlegg
• Ha en løpende dialog med klubber, lag og skoler. Ha et godt samarbeid med
lærere og elever på idrettslinjen
• Foreta fordeling av sponsormidler fra våre hovedsponsorer
• Fordele statlige og kommunale midler mellom lagene
• Sikre at NIF's politiske hovedsaker blir kjent og tatt hensyn til på lokalnivå
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