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Årsberetning 2014 

 

Årsmøte i Halden Idrettsråd 

17. mars 2015 

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. 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 2015 

11. Budsjettforslag 2015 

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 2014 
 

Funksjon Navn Klubb Valgperiode Lengde Komm. 

Leder Per Nordlie Halden 

Atletklubb 

2014-15 1 år Gjenvalgt 

Nestleder Jens Petter 

Lindstrøm 

HTH 2014-16 2 år Ny 

Sekretær Elisabeth 

Stenbock Eriksen 

Haldens 

Svømmeklub 

2013-15 2 år Gjensto 

Kasserer Stine Marie Hov 

Karlsen 

Halden 

Innebandyklubb 

2014-16 2 år Ny 

Styremedlem Monica Kruse 

Johansen 

Ishockeyklubben 

Comet 

2014-16 2 år Ny 

Styremedlem Hege Næss 

Bjørgul 

Halden Skiklubb 2014-15 1 år Ny 

Ungdomsrep. Stian Skagen HTH 2014-15 1 år Gjenvalgt 

Varamedlem Jan Wiig Kvik Halden FK 2014-15 1 år Ny 

Varamedlem Nancy Ryland Halden 

Pistolklubb 

2014-15 1 år Gjenvalgt 
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Øvrige tillitsvalgte: 
 

 

Revisorer Arne Moe Kvik Halden 

Fotballklubb 

2014-15 1 år Gjenvalgt 

Simen Mo Berg IL 2014-15 1 år Gjenvalgt 

Vararevisorer Jens Andersen TTIF 2014-15 1 år Gjenvalgt 

Annette Øyen Halden Skiklubb 2014-15  

1 år 

 

Ny 

Idrettsmerket 

 

Kari Ohlgren Halden Idrettslag 2014-15  

1 år 

 

Gjenvalgt 

Norske Skog 

Saugbrugs’ 

Ærespris 

Oppnevnes av 

styret i HIR 

  2014-15   

Olai 

Gundersens 

Ærespris 

Olai Gundersen 

Leder av HIR  

 

  2014-15   

Valgkomite Leder: Halden 

Curling Club 

2014-15 1 år Ny 

Halden 

Innebandyklubb 

2014-15 1 år Ny 

Ishockeyklubben 

Comet 

2014-15 1 år Ny 

Vara: 

Buer/Kornsjø 

Skytterlag 

2014-15 1 år Ny 

    

 

 

Styrets beretning 2014 
 

Ved utgangen av år 2014 var 48 klubber medlemmer av HIR. Nye klubber av året er Halden 

Triathlonklubb og Halden Bokseklubb 
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Medlemsklubber pr 31.12.2014:

 

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 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 Triathlonklubb 

 

Halden Volleyballklubb 

  

Haldens Roklub  

 

Haldens Svømmeklub  

 

Håndballklubben Halden  
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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 

 

 

Året 2014 
 

Det har i år vært avholdt 13 styremøter, 2 ledermøter samt flere komite- og utvalgsmøter. Leder 

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

 

 HIRs leder Per Nordlie var også i 2014 medlem av utvalget som avgjør årets mottagere av 

Saugbrugs Ærespris 

 Gjest ved Halden Curlingsklubbs 25-års jubileum 

 

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. 2014 var dessverre et dårlig år både med hensyn til økonomitilskudd og 

positiv holdning generelt. 

 

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

2014 var et historisk flott år for Halden-idretten. 

 

VM-gull til Olav Lundanes i mellomdistanse orientering og VM-bronse på langdistanse 

 

Både HKH og HTH rykket opp i Eliteserien 

 

HKH tok seg til NM-finale. Dette har ikke skjedd et Halden-lag siden 1922, uansett lagidrett. Det 

endte med en flott sølvmedalje. 

  

Ingrid Bøe Jacobsen klarte en historisk bronseplass i VM i terrengsykling 

 

 

Heia Halden-prosjektet  

 
I forlengelsen av Heia Halden-prosjektet i 2012 og 2013, besluttet vi i januar å arrangere et nytt 

basistreningskurs for klubbene i Halden. Kurset var åpent for trenere og andre interesserte. Espen 

Amundsen var ansvarlig også for dette kurset. 19 personer var påmeldt, men kun 13 møtte frem. 

Kurset var vellykket, men den store interessen var ikke lenger til stede. 

 

 

Doping i idretten 
 

Idrettsrådene ble oppfordret til å sette dette på agendaen, og vi fikk Anders Solheim fra 

Antidoping Norge til å holde et foredrag. Dette fant sted på Høyskolen 28.januar og var åpent for 

alle ledere, trenere, utøvere og foreldre. Dessverre ikke den helt store interessen, men bra 

tilbakemelding fra de ca. 30 personene som møtte frem 

 

 

Samarbeid med Halden kommune 
 

I januar oversendte vi rådmannen et forslag til en forpliktende samarbeidsavtale mellom HIR og 

Halden kommune. En slik avtale foreligger i de fleste kommuner. Etter gjentatte purringer ble vi 

innkalt til et møte i november. Rådmannen hadde da fremdeles ikke lest forslaget. Lovte å ta tak i 

saken og innkalle oss til et møte før mars 2015. 

 

Vi informerte om våre arbeidsoppgaver, 75 mill.kr i frivillig arbeid, 10.000 medlemmer og 

klubber som må avvise medlemmer pga. mangel på treningsfasiliteter. Mangel på kommunale 
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midler til egne anlegg og dekning av leieutgifter, har skapt problemer hos klubbene. 

 

Vi ble i november også innkalt til et møte med Utvalget for Kultur og Idrett, som ønsket 

informasjon om våre arbeidsoppgaver. Hallproblematikken var også her et tema. 

  

 

Prosjekt ny idrettshall 
 

Kommunestyret valgte prosjektgruppe for ny idrettshall på Remmen hvor 3 politikere (Henrik 

Rød – FRP, Roar Lund – H, og Sven Olaussen – AP) skulle jobbe sammen med 3 representanter 

fra Halden Idrettsråd. I denne gruppa har Per Nordli, Jan Wiik og Jens Lindstrøm deltatt. 

Det har vært avholdt 8 møter i gruppa samt at det har vært et fellesmøte med administrasjon i 

Halden kommune. 

 

Det er fra gruppa fremlagt et forslag til finansiering og drift som er oversendt Halden kommune 

for kvalitetskontroll og muligheter for gjennomføring av prosjektet. Det er tenkt gjennomført i III 

trinn hvor idrettshall er trinn I, svømmehall i trinn II og turnhall i trinn III. Det er flere uavklarte 

spørsmål i prosjektet i forhold til tomt, VA, parkering etc., men det har fra politisk posisjon vært 

liten vilje til fremdrift i saken, bl.a. knyttet til reguleringsplan og andre kommunale spørsmål. 

Dette på tross av at kommunestyret har vedtatt prosjektet, som det eneste hallprosjektet i Halden 

som er politisk vedtatt. Likevel har gruppa kommet frem til en løsning som vi håper vil få politisk 

flertall og at prosjektet kan igangsettes inneværende år. 

 

Tegninger og prosjektering er tilnærmet ferdigstilt, og det vil i nærmeste fremtid bli laget en 

prosjektbrosjyre for anlegget samt at det vil bli forelagt en presentasjon for politikere, næringsliv 

og idretten i Halden. Et enstemmig formannsmøte i HIR har støttet prosjektet, og Halden 

Idrettsråd jobber derfor videre med å realisere planene.  

 

 

Kommunale midler – kr 171.090,- 

Ingen støtte til dekning av utgifter for egne anlegg, eller dekning av leieutgifter. De eneste 

midlene vi skulle få, var hodestøtte på kr 45,- for medlemmer under 19 år. Disse midlene ble 

etterspurt flere ganger, men ble først oversendt idrettsrådet for fordeling sent i desember.  

 

Statlige midler (LAM-midler) – kr 1.223.000 
 

Det var en økning i LAM-midlene på ca. kr 300.000,-. Pengene er som vanlig øremerket utøvere 

under 19 år, og disse ble overført klubbene i begynnelsen av juli. 
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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  
 

Vi mottok kr 100.000 fra Berg Sparebank og kr 50.000 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, som kan 

søke. Pengene blir ikke overført den enkelte klubb før kopi av ordrebekreftelse/faktura foreligger.  

 

 

Fordeling av treningstider 
 

Som tidligere var fordelingen av treningstimer langt fra enkelt. Remmenhallen på onsdager ble 

fordelt på HKH og HTH, som har spilt sine hjemmekamper der. Dette gikk verst ut over 

Basketballklubben. Det er ikke enkelt for klubbene å ha sine treninger fordelt over mange 

haller/skoler, men slik situasjonen er, er det ikke mye vi kan gjøre. 

  

 

Ledermøte 9.12. 
 

Ingen representant fra Halden kommune møtte frem for å redegjøre for budsjettet. Heller ikke den 

store pågangen fra klubbene. 

 

Per informerte om saker Idrettsrådet har drevet med i 2014. Lite midler til klubbene. Det har vært 

avholdt mange møter når det gjelder hallprosjektet. Kommunestyret har vedtatt at det skal bygges 

på Remmen, og dette har vi forholdt oss til. Vi er ikke i mot andre alternativer, men følger 

kommunens vedtak.  

 

Æresprisvinnere 2014: 
 

Saugbrugs Ærespris:      Sofie Forsstrøm, Haldens Svømmeklub 

       Alexander Skorpen, HIL 
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Olai Gundersens Ærespris:      Christine Klingstrøm og Fredrikshalds  

       Turnforening 

 

Berg Sparebanks Trenings- og Utviklingspris: Ingrid Bøe Jacobsen og Haldens Cyckleklub 

    

Idrettsmerkeprøvene var det også i 2014 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 

 

Samarbeidet med lagene kan fremdeles bli bedre. I alle saker som er av felles interesse for 

idretten, skal HIR være involvert. 

 

Vi vil rette en stor takk til Gro-Lisbeth Ryland som har nedlagt masse arbeid med å opprette en 

ny hjemmeside for HIR. Til slutt vil HIRs styre også 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. Dette er et glimrende tilbud til Haldens befolkning. 

 

Styret i Halden Idrettsråd 2014 
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