
 

 

«SAMMEN OM HALDEN 2019 - 2021» 

- et prosjekt for idrettsaktivitet og folkehelse i Haldenidretten. 

 

MÅLSETNINGER. 

1. Bygge ut en felles plattform for idretten i Halden. 

2. Styrke en verdi- og kunnskapsbasert barne- og ungdomsidrett.  

3. Tydeliggjøre Idrettsrådet som møteplass for Haldenidretten. 

4. Styrke Idrettsrådets rolle som støttespiller for idrettslagene gjennom en ansatt 

ressurs/prosjektleder. 

 

SATSNINGSOMRÅDER OG TILTAK 

A. Møteplasser. 
1. Haldenidrettens lederkonferanse. 

Hvert år lørdag på høsten (uke 41) 

2. Barneidrettens dag. 

Hvert år lørdag i september. Halden stadion? 

Klubbene tilrettelegger for aktivitet i sin idrett. 

3. Månedens arrangement. 

10 – 12 større arrangement i året med felles markedsføring. 

4. Samarbeidsprosesser. 

Etter ønske og behov. 

 

B. Barne- og ungdomsidrett. 
1. Trenerkoordinatorer (TK) 

Ansvar for faglig utvikling av klubbens trenere 6 – 16 år. Godtgjøres LAM 

2. Aktivitetslederkurs. 

NIFs barneidrettskurs. Obligatorisk for TH, men åpen for alle 

3. Nybegynnertilbud. 

10 ganger gratis trening i klubbens idrett innen aldersgruppa 8 - 12 år. Godtgjøres 

LAM 

4. Forum for barne- og ungdomsidrett. 

Fagsamlinger. 

 

 



C. Inkludering av barn og unge. 
1. Miljøkontakter. 

Informasjon og trygghet særlig til barn med flerkulturell bakgrunn. 

Eller èn til èn oppfølging for barn med særlige behov. Godtgjøres LAM 

2. Inkluderingskurs. 

Kurskveld med fokus på flerkulturelle og barn med særlige behov. 

3. Økonomisk inkludering. 

Sikre at barn og unge fra lavinntektsfamilier får et mest mulig relevant tilbud. 

Søkt midler fra BUF dir. Eget kursopplegg 

4. Grupper for funksjonshemmede. 

Grupper for barn og unge som vil fungere best i egne grupper. LAM 

 

 

Økonomi og ressurser 2018 

Forprosjekt 2018       kr.   870.000    

Hvorav 

Sparebankstiftelsen Halden : kr. 300.000 

*BUFdir   : kr. 250.000 

Lokale Aktivitetsmidler : kr. 250.000 

Halden Idrettsråd  : kr.   70.000 

 

 

    Fremtidige planer 

Økonomi og ressurser 2019-2021 

Prosjekt 2019 - 2021 

Årlig prosjektkostnad     kr. 1.500.000 

En stiftelse   : kr. 900.000 

BUFdir    : kr. 350.000 

Lokale Aktivitetsmidler : kr. 250.000 

 

(Halden Idrettsråd kr. 400.000 kommunale midler til daglig leder er ikke regnet inn i 

prosjektregnskap) 


