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Årsberetning 2012 

 

Årsmøte i Halden Idrettsråd 

5. mars 2013 

kl. 18:30 i Kommunestyresalen 
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Dagsorden 

 
Utdeling av 

a. Olai Gundersens Ærespris 

b. Berg Sparebanks Trenings- og Utviklingspris 

 
 

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. Årsberetning 

7. Regnskap 

8. Godkjenning av lover for HIR 

9. Innkomne forslag 

10. Fastsette kontingent 

11. Handlingsplaner for 2013 

12. Budsjettforslag 2013 

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 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 2012 
 

Funksjon Navn Klubb Valgperiode Lengde Komm. 

Leder Per Nordlie Halden 

Atletklubb 

2012-13 1 år Gjenvalg 

Nestleder Jan Erik Herft Kvik HFK 2012-14 2 år Gjenvalg 

Sekretær Elisabeth 

Stenbock Eriksen 

Haldens 

Svømmeklub 

2011-13 2 år Gjensto 

Kasserer Hilde Redi TFL 2012-14 2 år Gjenvalg 

Styremedlem Jon Ole Torp Halden Skiklubb 2011-13 2 år Gjensto 

Styremedlem Trude Barstad 

Thoresen 

Håndballklubben 

Halden 

2012-14 2 år Ny 

Ungdomsrep. Ane Marie 

Lindskog 

TTIF 2012-13 1 år Gjenvalg 

Varamedlem Tron Grandal TTIF 2012-13 1 år Ny 

Varamedlem Nancy Ryland Halden 

Pistolklubb 

2012-13 1 år Ny 
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Øvrige tillitsvalgte: 
 

 

Revisorer Arne Moe Kvik Halden 

Fotballklubb 

2012-13 1 år Gjenvalg 

Simen Mo Berg IL 2012-13 1 år Ny 

Vararevisorer Jens Andersen TTIF 2012-13 1 år Gjenvalg 

Trond Andersen Fredrikshalds 

Turnforening 

 

2012-13 

 

1 år 

 

Gjenvalg 

Idrettsmerket 

 

Kari Ohlgren Halden Idrettslag  

2012-13 

 

1 år 

 

Gjenvalg 

Norske Skog 

Saugbrugs’ 

Ærespris 

Oppnevnes av 

styret i HIR 

   

2012-13 

 

1 år 

 

Olai 

Gundersens 

Ærespris 

Olai Gundersen 

Leder av HIR  

 

  

 

2012-13 

 

 

1 år 

 

Valgkomite Arbeidernes 

Jeger- og 

fiskeforening 

2012-13 1 år Ny 

Fredrikshalds 

Turnforening 

2012-13 1 år Ny 

Gimle IF 2012-13 1 år Ny 

    

 

 

Styrets beretning 2012 
 

Ved utgangen av år 2012 var antall klubber økt med 1 til 44. Ny klubb av året var Nedre Glomma 

Sportsskytterklubb. 

 

Medlemsklubber pr 31.12.2012:

 

Arbeidernes Jeger og fiskeforening  

 

Berg IL  

 

 

Berg Pistolklubb  

 

Buer/Kornsjø Skytterlag  

 

 

Fossen Bowlingklubb  

 

Fredrikshalds Turnforening  

 

Gimle IF  
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Halden Atletklubb  

 

Halden Basketballklubb  

 

Halden Bueskytterklubb 

 

Halden Curling Club 

 

Halden Cykleklub 

 

Halden Golfklubb  

 

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  

 

Halden Skytterlags Min.gr.  

 

Halden Styrkeidrettslag  

 

Halden Taidoklubb 

 

Halden Tennisklubb  

 

Halden Topphåndballklubb 

 

Halden Volleyballklubb 

  

Haldens Roklub  

 

Haldens Svømmeklub  

 

Håndballklubben Halden  

 

Idd Sportsklubb  

 

Ishockeyklubben Comet Halden 

 

KRIK-Kristen Idrettskontakt  

 

Kvik Halden Fotballklubb  

 

Nedre Glomma Sportsskytterklubb 

 

Sho Bu Kan Karateklubb  

 

Tistedalen Friluftslag  

 

Tistedalens Turn & Idrettsforening 

 

Øberg Volleyballklubb 
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Året 2012 
 

Det har i år vært avholdt 12 styremøter, 2 ledermøter samt flere komite- og utvalgsmøter. Leder 

har deltatt i en rekke aktiviteter som HIR’s representant.  

 

 HIRs leder Per Nordlie var også i 2012 medlem av utvalget som avgjør årets mottagere av 

Saugbrugs Ærespris 

 Gjest ved HILs 100-års jubileum 

 Gjest ved Halden Styrkeidrettslags 50-års jubileum 

 

Fra HAs Ærespris ble innstiftet i 1948, var HIR representert i utvalget som avgjør 

vinneren av prisen. De 2 siste årene har idrettsrådet ikke vært involvert i avgjørelsen.  

 

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

 

 Allbrukshall/svømmehall 

 Idrettspolitisk konferanse 

 Ledermøter i regi av ØIK 

 Særmøter med klubber i HIR 

 Møte med politikere og adm. i Halden kommune 

 Fellesmøte Særkretser/Idrettsråd 

 

 

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. 

 

Styret ble på forrige årsmøte pålagt å komme med et nytt regnskap og budsjett, noe som ble gjort 

innen fristen og lagt ut på vår nettside. Regnskapet er f.o.m. 2012 satt bort til regnskapsbyrået 

Økonor, og Halden Idrettsråd har blitt registrert i Brønnøysundregisteret.  

 

 

Heia Halden-prosjektet  
 

Basistreningsprosjektet ”Heia Halden” ble startet opp igjen høsten 2012 for årskullene 1997-94. 

Invitasjon ble sendt medlemsklubbene i HIR, og annonsert i lokalpressen. I invitasjonen ble den 

enkelte utøveren anmodet om å søke deltagelse. Sentralt i søknaden/deltagelsen i opplegget er at 



 
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 2012 

  ese

 7/12 

utøverne er motivert for å trene og oppnå resultater. Ved søknadsfristens utløp hadde det meldt 

seg 10 søkere. Sjøl med et såpass begrenset antall søkere valgte vi å starte prosjektet. Utover 

høsten har det blitt gjort henvendelser til klubber og til idrettslinja på Risum VGS for om mulig å 

få med flere deltagere. Antallet har økt opp mot 15, men det virker vanskelig å få inn ungdommer 

fra de aktuelle årsklassene, spesielt fra lagidrettene. Konseptet skal derfor evalueres etter 

avslutning våren 2013.  

 

Deltagerne representerer i år roing, orientering, fotball, innebandy, friidrett, ski, sykkel og 

svømming. Det er en flott gjeng som er motiverte og yter maks på treningene. Prosjektet har også 

i år vært ledet av Kajsa Nilsson og Espen Amundsen.  

  

 

Allbrukshall/svømmehall 

 

Pga. de dårlige økonomiske tidene, kom ordføreren med den triste beskjeden om at alle planer om 

en ny allbrukshall ble lagt på is. I kommunens reviderte handlingsplan er Allbrukshallen nå 

flyttet til 2016.  Klubbene sliter med å få plass til sine medlemmer, og flere klubber har stoppet 

inntak av nye medlemmer. Vi skjønner godt frustrasjonen når det gjelder tildelte treningstider, 

men det er ikke enkelt å fordele når opp til 4 klubber søker på samme hall og samme tider. 

 

Når det gjelder svømmehallen, arrangerte Halden kommune den 24.9.et åpent møte. Torkill 

Varfjell var møtets leder. I tillegg til deltagere fra Halden kommune, var det representanter til 

stede fra de politiske partiene, Haldens Svømmeklub og Norges Svømmeforbund.  

 

Varfjell informerte om at det ble besluttet i Hovedutvalgsmøte for Kultur og Idrett den 6.9. å 

innkalle til et åpent møte for å gi politikere og andre interesserte mer bakgrunnsinformasjon for 

en eventuell rehabilitering av svømmehallen på Remmen. I 2002 overtok Statsbygg hele 

Remmenanlegget, bortsett fra svømmehallen som de deler 50/50 med Halden kommune. 

Forprosjekt til rehabilitering av svømmehallen forelå i 2009 med 2 alternativer. Første alternativ 

som i dag, og andre alternativ med et barnebasseng. Høgskolen er kun interessert i treningsbaner, 

og derfor var ikke alt. 2 aktuelt. I 2010 ba Halden kommune om utsettelse da de ville vurdere en 

ny svømmehall i fm. en evt. allbrukshall. Allbrukshallen er lagt på is, og Statsbygg mener at nå 

må noe gjøres. 

Representant fra Haldens Svømmeklub mente at å legge 50 mill. eller mer i et anlegg som vi ikke 

får noe mer ut av enn i dag, er uhørt. Haldens befolkning har ikke tilgang til hallen før etter 

kl.15.00. Halden er den eneste byen i Østfold som kun har ett 25 meters basseng og ingen 12,5 
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meters basseng. Stenger vi svømmehallen i 1 år, har Haldens befolkning ingen andre tilbud. Det 

er ikke kun snakk om svømmeklubben. 

Representanter fra Norges Svømmeforbund var også til stede. De hadde vært og befart 

svømmehallen og kunne informere om at ved å bruke 10-12 mill. kunne svømmehallen driftes i 

5-10 år fremover. Nytt stålbasseng plassert i det gamle, renovering av ventilasjonsanlegg, 

el.anlegg osv. Det er bedre å bruke begrensede midler nå og investere i en ny svømmehall på et 

senere tidspunkt. Det offentlige burde ha fullt ansvar. 3 timer om dagen for publikum er alt for 

lite. Ved en slik ombygging vil hallen kun måtte stenges i ca. 6 uker istedenfor i 1 år, og dette 

kan tas i fm. sommerferien. Stenging i 1 år kan få store konsekvenser. Alle barn har krav til 

svømmeopplæring.  

Man kom inn på kontrakten mellom Statsbygg og Halden kommune og om det er ønske om et 

fortsatt samarbeid. Kontrakten kan brytes, andelen er da salgbar til den andre part. Halden 

kommune alene kan få 22 mill.kr i spillemidler hvis ny allbrugshall/svømmehall blir bygd. Ved 

bygging av kun et 25 meters basseng, kan man få 12 mill.kr.  

 

Kommunale midler – kr. 870.000 

Hodestøtten på kr 45,- var uendret fra 2011, og dette utgjorde ca.kr 170.000. Til dekning av 

leieutgifter fikk klubbene totalt ca. kr 160.000 og til egne anlegg ca.kr 537.000.  Det er 15 

klubber som har egne anlegg. 

 

 

Statlige midler (LAM-midler) – kr 918.000,- 
 

Det tildelte beløpet økte fra kr 912.000 i 2011 til 918.000, 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. 
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Fordeling av sponsormidler - kr 90.000,- 
 

Fra Halden Sparebank og Berg Sparebank mottok HIR som tidligere kr 90.000 til fordeling.  

 

For å avhjelpe med hallsituasjonen, gikk vi inn med ca. 50 % dekning til kjøp av et nytt vant for 

Innebandyklubben. Bakgrunnen for dette var at Innebandyklubben var villige til å flytte 

treningstimer bl.a. fra Hjortsberg til Risum. Dette til fordel fort HKH, som er avhengig av en hall 

hvor klisterbruk er tillatt.  

 

De resterende kr 50.000,- er overført til 2013. 

 

 

Fordeling av treningstider 
 

Som tidligere var fordelingen av treningstimer langt fra enkelt. Det var opp til 4 klubber som 

søkte på samme hall og timer. Etter utarbeidelse av et forslag til fordeling, ble klubbene innkalt 

til et samarbeidsmøte 19.6. Klubbene fikk frist om tilbakemelding om timer de kunne avse, og 

noen endringer ble gjort i etterkant. Enkelte klubber er flinke til å samarbeide for å få dette til å 

gå opp.  

  

Klubbene ble også oppfordret til å dra og se på de forskjellige hallene. Det er mulig vi kan kjøpe 

noe nytt utstyr slik at også de små gymsalene kan brukes mer. Viktigheten av dette blir ikke 

mindre da vi også i årene fremover vil få store utfordringer. 

 

Når det gjelder klisterbruk i Remmenhallen, inngikk HTH avtale med Høyskolen om bruk av 

hallen til hjemmekamper. Hallen skal være fri for klister og ryddig ellers i sal og tribuner mandag 

morgen. Etter noen innkjøringsproblemer, fungerer dette nå bra. 

 

 

Ungdomskoordinator 
  

ØIK kom med tilbud om økonomisk støtte til klubber som hadde, eller ønsket å opprette en 

ungdomskoordinator i idrettslaget. Beløpet var på inntil kr 10.000,- pr. klubb. Tilbudet ble sendt 

fra oss med søknadsfrist 15.6. Søknader kom fra Halden Volleyballklubb, Halden Atletklubb, 

Ishockeyklubben Comet Halden og Håndballklubben Halden – kun 4 klubber! 3 klubber fikk     

kr 9.000,- og 1 klubb kr 7.500,-. 
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Ledermøte 11.12. 
 

Kun 15 klubbrepresentanter var til stede. 

 

Ordføreren redegjorde først for budsjettet. Budsjettet for Kultur og Idrett er økt med 5 mill. i 

forhold til rådmannens budsjett. Idretten får samme støtte som i 2012, dvs. 870.000 kr. Gratis 

trening for de yngste, kr 45,- i hodestøtte, og støtte til drift/leie av anlegg. 2 mill. er avsatt som en 

startbevilgning til rehabilitering av svømmehallen på Remmen. Kommunen jobber mot Statsbygg 

og en light-versjon når det gjelder rehabiliteringen.  

 

Allbrukshall med svømmehall er i Handlingsplanen flyttet til 2016. Ordføreren tror at kommunen 

i løpet av 4 år vil komme ut av Robek-listen.   

 

Ishallen er nå helt i kommunens eie. De har en god dialog med Comet og Curlingklubben. 

 

Per informerte om saker Idrettsrådet har drevet med i 2012. Han nevnte møtet mellom særkretser 

og idrettsråd i Strømstad, nye satser for halleie som egentlig ble besluttet for 2011, men som først 

kom i 2012, samt endring i Handlingsplanen. Det ble i denne sammenheng kommentert at når det 

gjelder anlegg, så må man ha råd til både å bygge og drifte disse. Når det gjelder utbyggingen på 

Porsnes, bør man i denne sammenheng se på muligheten av å skille allbrukshall og svømmehall. 

 

Trude Barstad Thoresen informerte om tilbud til trenere og andre interesserte om et 

basistreningskurs i januar 2013. 

 

 

 

Æresprisvinnere 2012/2013: 
 

Saugbrugs Ærespris:      Alexander Høvik, Ishockeyklubben Comet  

 

Olai Gundersens Ærespris:      Niclas Jigarp og Comets Ungdomsavdeling 

 

Berg Sparebanks Trenings- og Utviklingspris: Kine Christiansen, HKH 

 

      

Idrettsmerkeprøvene var det også i 2012 HIL v/Kari Ohlgren som sto for. Som vanlig har vi bare 

fått positive tilbakemeldinger. 
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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 

 ledermøter 

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

 Næringsrådet 

 Heia Halden-prosjektet 

 

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 

 

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. 

 

Vi vil også takke Hans Skeie som i nesten 20 år har samlet alt om Halden-idretten i flotte mapper 

som Idrettsrådet årlig har fått overlevert.  

 

 

Styret i Halden Idrettsråd 2012 
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HANDLINGSPLANER 2013 

 
 

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 

 

 Videreføre Heia Halden-prosjektet 

 
 Arbeidsutvalg hallprosjekt 


