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Årsberetning 2013 

 

Årsmøte i Halden Idrettsråd 

18. mars 2014 

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. Innkomne forslag 

9. Fastsette kontingent 

10. Handlingsplaner for 2014 

11. Budsjettforslag 2014 

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 2013 
 

Funksjon Navn Klubb Valgperiode Lengde Komm. 

Leder Per Nordlie Halden 

Atletklubb 

2013-14 1 år Gjenvalgt 

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

Sekretær Elisabeth 

Stenbock Eriksen 

Haldens 

Svømmeklub 

2013-15 2 år Gjenvalgt 

Kasserer Hilde Redi TFL 2012-14 2 år Gjensto 

Styremedlem Jens Lindstrøm HTH 2013-15 2 år Ny 

Styremedlem Trude Barstad 

Thoresen 

Håndballklubben 

Halden 

2012-14 2 år Gjensto 

Ungdomsrep. Stian Skagen HTH 2013-14 1 år Ny 

Varamedlem Tron Grandal TTIF 2013-14 1 år Gjenvalgt 

Varamedlem Nancy Ryland Halden 

Pistolklubb 

2013-14 1 år Gjenvalgt 
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Øvrige tillitsvalgte: 
 

 

Revisorer Arne Moe Kvik Halden 

Fotballklubb 

2013-14 1 år Gjenvalgt 

Simen Mo Berg IL 2013-14 1 år Gjenvalgt 

Vararevisorer Jens Andersen TTIF 2013-14 1 år Gjenvalgt 

Trond Andersen Fredrikshalds 

Turnforening 

2013-14  

1 år 

 

Gjenvalgt 

Idrettsmerket 

 

Kari Ohlgren Halden Idrettslag 2013-14  

1 år 

 

Gjenvalgt 

Norske Skog 

Saugbrugs’ 

Ærespris 

Oppnevnes av 

styret i HIR 

     

Olai 

Gundersens 

Ærespris 

Olai Gundersen 

Leder av HIR  

 

    

Valgkomite Leder: Halden 

Cyckleklub 

2013-14 1 år Ny 

Haldens 

Svømmeklub 

2013-14 1 år Ny 

Halden 

Topphåndball 

2013-14 1 år Ny 

Vara: 

Ishockeyklubben 

Comet 

2013-14 1 år Ny 

    

 

 

Styrets beretning 2013 
 

Ved utgangen av år 2013 var 47 klubber medlemmer av HIR. Nye klubber av året var 

Fredrikshald Fotballklubb, Fredrikshald Roller Derby Klubb og Gracie Jiu-Jitsu Halden. Halden 

Bueskytterklubb ble avviklet i løpet av året, men skal iht. lovverket stå oppført i ytterligere 2 år. 
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Medlemsklubber pr 31.12.2013:

 

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 Bueskytterklubb 

 

Halden Cyckleklub 

 

Halden Curling Club 

 

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 
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KRIK-Kristen Idrettskontakt  

 

Kvik Halden Fotballklubb  

 

Nedre Glomma Sportsskytterklubb 

 

 

Sho Bu Kan Karateklubb  

 

Tistedalen Friluftslag  

 

Tistedalens Turn & Idrettsforening 

 

Øberg Volleyballklubb 

 

 

Året 2013 
 

Det har i år vært avholdt 14 styremøter, 2 ledermøter samt flere komite- og utvalgsmøter. Leder 

har deltatt i en rekke aktiviteter som HIRs representant.  

 

 HIRs leder Per Nordlie var også i 2013 medlem av utvalget som avgjør årets mottagere av 

Saugbrugs Ærespris 

 Gjest ved Halden Curlingsklubbs 25-års jubileum 

 

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

vinneren av prisen. De 3 siste årene har idrettsrådet ikke vært involvert i avgjørelsen.  

 

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

 

 Prosjekt ny idrettshall 

 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. 
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Heia Halden-prosjektet  

 
Den siste gruppen var ferdig på vårparten i 2013. Det ble ikke satt igang et nytt Heia Halden 

prosjekt for 2013-2014. Prosjektet er ressurskrevende, så vi prøvde å finne en ny modell uten at 

vi kom i mål med dette. Vi opplevde at det var vanskeligere å få søkere til den andre gangen, enn 

den første. Spesielt fra lagidrettene. De utøverne som var med, var imidlertid veldig fornøyde. 

 

I forlengelsen av prosjektet, besluttet vi å arrangere et basistreningskurs for klubbene i januar. 

Kurset var gratis og åpent for alle. Instruktør var Espen Amundsen. Kurset ble fulltegnet og 

fornøyde kursdeltakere ønsket seg flere kurs fremover 

 

Prosjekt ny idrettshall 
 

På forrige årsmøte ble det vedtatt at Halden Idrettsråds styre skulle ta initiativ til å lede en 

prosjektgruppe for å utrede bygging av ny idrettshall i Halden på konseptet etter 

«Rakkestadhallen». De ble avsatt kr 50.000,- til dette prosjektet. 

 

Det ble innkalt til et møte på Park Hotel 25.4. hvor en representant fra Rakkestadhallen 

redegjorde for hvordan de gikk frem ved bygging av hallen. Vi hadde invitert representanter fra 

næringslivet og banker. Et meget vellykket møte, og flere var villige til å bli med på prosjektet. 

 

Etter dette har det vært 5 møter vedr. prosjektet hvor det har vært deltagelse fra kommune, 

næringsliv og representanter fra Halden Idrettsråd. Det har vært drøftet forskjellige alternativer til 

plassering samt finansiering og eierskap. Det er foretatt befaring i Rakkestadhallen samt 

innhentet diverse opplysninger om bygging og drift av denne.  

 

Prosjektgruppen har videre avholdt møte med byens arkitekter for idedugnad rundt aktuelle 

tomtealternativ. Representanter fra HIR har vært i møte med eiendomsavdelingen i Østfold 

Fylkeskommune vedr. fremtidig plassering av videregående skole i Halden. 

 

Prosjektet er nå kommet så langt at det må avventes politiske beslutninger på hvor nye og evt. 

utbygging av gamle skoler skal gjennomføres i Halden. Dette vil danne grunnlaget for plassering 

og inngåelse av leiekontrakter for bruk av hallen på dagtid. HIR sine representanter har gjennom 

hele prosessen vært klar på at hallen må brukes på dagtid for å skape økonomi i forhold til 

gjennomføring av prosjektet med idretten som eier. 

 

HIR har vært representert med Per Nordli og Jens Lindstrøm i prosjektgruppa. 
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Halden Ishall – leie og bruk 
 

Da Haldens to seniorlag i håndball denne sesongen banker på døra til Postenligaen (Eliteserien), 

har det blitt lansert ideen om bruk av Halden Ishall til andre idretter enn ishockey. Halden 

Idrettsråd har i den forbindelse deltatt på en befaring i Skøvde for å se på hvilke løsninger som er 

valgt i forhold til gulv lagt på isflaten. Videre har HIR hatt et møte med representant for HK 

Halden om muligheter for innkjøp og eierskap til et slikt gulv. 

 

Halden kommune har valgt å leie bort ishallen til Comet. HIR engasjerte seg i dette og avholdt et 

ledermøte i ishallen for orientering i saken. HIRs styre besluttet i denne saken å ikke anbefale at 

kommunen leier ut et idrettsanlegg til en enkelt klubb, men at kommunen drifter sine anlegg og 

leier ut til idretten utfra timeleie. 

 

HIR sitt syn i saken ble ikke tatt til følge, og hallen er i dag utleid til Comet. 

 

 

Samarbeid Halden kommune – Halden Idrettsråd 
 

HIR har etter anbefaling fra idrettskretsen utarbeidet en forpliktende samarbeidsavtale med 

Halden kommune. Denne er oversendt rådmannen og vil bli tatt opp i kommende møte med 

Halden kommune. Vi håper på en politisk behandling av denne som vil forplikte både kommune, 

klubber og Halden Idrettsråd i forhold til samarbeid. 

 

 

Idrettsrådkonferansen 2013 
 

Denne ble avholdt i Kristiansand og var representert ved Per Nordli og Jens Lindstrøm. 

Her var det blant mange emner fokusert på «doping i idretten». Idrettsrådene ble oppfordret til å 

sette dette på agendaen.  

 

 

Kommunale midler – kr. 860.000 

Hodestøtten på kr 45,- var uendret fra 2012, og dette utgjorde ca.kr 170.000. Til dekning av 

leieutgifter fikk klubbene totalt ca. kr 150.000 og til egne anlegg ca.kr 520.000.  Det er 15 

klubber som har egne anlegg. 
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Statlige midler (LAM-midler) – kr 965.147,- 
 

Det var en økning i LAM-midlene på ca. kr 30.000,-. 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 200.000,- 
 

Berg Sparebank økte sin støtte til kr 100.000, og fra Sparebankstiftelsen fikk vi kr 50.000,-. 

Resterende midler fra 2012 var på kr 50.000.  

 

Styret valgte å fordele sponsormidlene basert på mottatte søknader. I tillegg ble det investert ca. 

kr 30.000,- i en ballvasker som er plassert i Hjortsberghallen. Etter retningslinjer fra bankene, 

skal klubber som har egne sponsoravtaler, ikke tildeles midler gjennom HIR. 

 

 

Fordeling av treningstider 
 

Som tidligere var fordelingen av treningstimer langt fra enkelt grunnet hallkapasitet og 

klisterbruk. 

  

Vi oppfordrer klubbene 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 fra høsten av i 2014 vil få store utfordringer. HTH har sagt opp sin avtale med 

Tistedalshallen, og de trenger da tilsvarende treningstider i andre haller. 

 

 

Ledermøte 10.12. 
 

Kun 16 klubber var påmeldt til møtet. 

 

Ordføreren redegjorde først for budsjettet.  Ordningen med egen idrettskonsulent skal 

videreføres. Tilskuddet fra Hk til tippemidler reduseres til et minimum. Hodestøtten reduseres til 

kr 20,-, og det er ikke avsatt midler til støtte av leieutgifter, eller utgifter til egne anlegg. Remmen 
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svømmehall opprettholder tilbudet som i dag. Struktur rundt svømmehallen og eventuell 

rehabilitering skal fortrinnsvis landes i 2014. 

 

Per informerte om saker Idrettsrådet har drevet med i 2013. Prosjekt ny idrettshall ble spesielt 

nevnt. Som både ordfører og leder påpekte, er vi avhengig av utleie av ny hall på dagtid. 

 

 

Æresprisvinnere 2013/2104: 
 

Saugbrugs Ærespris:      Ingrid Bagger, Halden Cyckleklub og 

       Kjetil Haug, Sarpsborg 08 

 

Olai Gundersens Ærespris:      Hans Lie, TFL og Skialliansen 

 

Berg Sparebanks Trenings- og Utviklingspris: Marcus Syversen og Skigruppa i TFL 

 

HAs Ærespris:      Peter Lorentzen, Stavanger Oilers 

 

      

Idrettsmerkeprøvene var det også i 2013 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: 

 

 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 

 Næringsrådet 

 Heia Halden-prosjektet 

 basistreningskurs 

 

Samarbeidet med lagene kan fremdeles bli bedre. Alle saker som er av felles interesse for idretten 

skal sendes til kommunen gjennom idrettsrådet. 
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Til slutt vil HIR’s styre rette en stor takk til våre samarbeidspartnere og ikke minst til våre 

sponsorer:  

 

Sparebankstiftelsen  

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. 

 

 

 

Styret i Halden Idrettsråd 2013 
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