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19. mars 2019 kl. 18:00 

i Halden Ishall 
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Dagsorden 

 
Utdeling av Berg Sparebanks Trenings- og Utviklingspris 

1. Åpning 

2. Presentasjon av gjester 

3. Godkjenne de fremmøtte representantene 

4. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 

5. Velge dirigent, referent samt to representanter til å underskrive protokollen 

6. Behandle årsmeldingen 

7. Behandle idrettsrådets regnskap i revidert stand 

8. Behandle forslag til arbeidsprogram. Drøfte og prioritere planer for anleggsutbygging og 

aktivitetsutvikling 

9. Behandle forslag og saker 

- Fastsettelse av kontingent 

- Endring av antall representanter til årsmøte 

- Fordeling av LAM-midler 

- Engasjement av revisor 

- Forslag fra HBBK med styrets innstilling 

10. Vedta budsjett 

11. Foreta følgende valg: 

a) Leder og nestleder 

b) 5 styremedlemmer, herav 1 ungdomsrepresentant under 25 år og 2 varamedlemmer 

c) Valg av revisor 

d) Representanter til idrettskretstinget, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 

e) Valgkomite med leder, to medlemmer og ett varamedlem 

12. Hilsninger 

13. 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 2018 

 

Funksjon Navn Klubb Valgperiode Lengde Komm. 

Leder Jens Petter 

Lindstrøm 

Halden Idrettslag 2018-2019 1 år Gjenvalg 

Nestleder Erlend Lund HTH 2018-2020 2 år Gjenvalg 

Sekretær Elisabeth 

Stenbock Eriksen 

Haldens 

Svømmeklub 

2017-2019 2 år Gjensto 

Styremedlem Per Gunnar 

Halvorsen 

Kvik Halden FK 2018-2020 2 år Ny 

Styremedlem Lars Magnusson Halden 

Klatreklubb 

2018-2020 2 år Ny 

Styremedlem Ann-Mari 

Ringsell Berg 

Halden IL 2018-19 1 år Ny 

 

Ungdomsrep. Synne Hauge/ 

Sanne Andersen 

TTIF 2018-2019 1 år Ny 

 

1. Varamedlem Christine Moe 

Klingstrøm 

Fredrikshalds 

Turnforening 

2018-2019 1 år Gjenvalg 

2. Varamedlem Roy Bjørnstad Haldens Roklub 2018-2019 1 år Ny 
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Øvrige tillitsvalgte 

Revisorer Jens Andersen TTIF 2018-2019 1 år Gjenvalg 

Arne Moe Kvik Halden FK 2018-2019 1 år Ny 

Vararevisorer Solveig Trollnes TFL 2018-2019 1 år Ny 

Idrettsmerket 

 

Kari Ohlgren Halden Idrettslag 2018-2019 1 år Gjenvalg 

Norske Skog 

Saugbrugs’ 

Ærespris 

Oppnevnes av 

styret i HIR 

     

Olai 

Gundersens 

Ærespris 

Olai Gundersen 

Leder av HIR  

 

     

Valgkomite Leder: Haldens 

Volleyballklubb 

2018-2019 1 år Ny 

Halden 

Håndballforening 

2018-2019 1 år Ny 

Halden 

Padleklubb 

2018-2019 1 år Ny 

Vara: Halden 

Seilforening 

2018-2019 1 år Ny 
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Styrets beretning 2018 

Ved utgangen av år 2018 var 50 klubber medlemmer av HIR. Nye klubber er Halden 

Frisbeeklubb og Fredriksten Bryteklubb.  

 

Medlemsklubber pr 31.12.2018:

 

Arbeidernes Jeger og fiskeforening  

 

Berg IL  

 

Berg Pistolklubb 

 

Buer/Kornsjø Skytterlag  

 

Fiskeklev Landeveisclub 

 

Fossen Bowlingklubb  

 

Fredriksten Bryteklubb 

 

Fredrikshald Fotballklubb 

 

Fredrikshalds Turnforening  

 

Gimle IF  

 

Halden Atletklubb  

 

Halden Basketballklubb  

 

Halden Cyckleklub 

 

Halden Curling Club 

 

Halden Frisbeeklubb 

 

 

Halden Golfklubb  

 

Halden Håndballforening 

 

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  

 

mailto:idrett@halden.net


 
 HALDEN IDRETTSRÅD 

Postboks 2105, Brødløs, 1760 Halden 
    Besøksadresse.: Halden Ishall, Blokkvn.39 

                                                       E-post: kontakt@halden-idrettsrad.com  

 www.idrett.hir.no 
 

______________________________________________________________________________________________ 

HIRs Årsberetning 2018 

 

 

 

  ese

 6/13 

Halden Skytterlags Min.gr.  

 

Halden Sportsdykkere 

 

Halden Styrkeidrettslag  

 

Halden Taidoklubb 

 

Halden Tennisklubb  

 

Halden Topphåndballklubb 

 

Halden Triathlonklubb 

 

Halden Volleyballklubb 

  

Haldens Roklub  

 

Haldens Svømmeklub  

 

Idd Sportsklubb  

Ishockeyklubben Comet Halden Elite 

 

Ishockeyklubben Comet Halden Bredde 

 

KRIK-Kristen Idrettskontakt  

 

Kvik Halden Fotballklubb  

 

Nedre Glomma Sportsskytterklubb 

 

Sho Bu Kan Karateklubb  

 

Tistedalen Friluftslag  

 

Tistedalens Turn & Idrettsforening 

 

Øberg Volleyballklubb 

 

 

 

 

Året 2018 

Det har i år vært avholdt 10 styremøter i tillegg til ledermøter og en rekke møter med de enkelte 

klubbene. Takket være støtte fra Sparebank1stiftelsen Halden, kunne idrettsrådet ansette Svein 

Femtehjell som prosjektleder i 2018. En viktig del av hans jobb var å tilrettelegge for en 

fulltidsansatt leder i HIR, noe som vi heldigvis lyktes veldig bra med. 

Halden kommune økte tilskuddet til idrettsrådet fra kr 100.000 til kr 400.000,-. Vi fikk da 

mulighet til å ansette en daglig leder, og 1.oktober ble Stian Mjølnerød-Lie ansatt. 

 

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

 Prosjekt ny idrettshall 

 Østfold Idrettskonferanse 
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 Ledermøter i regi av ØIK 

 Idretts- og anleggskonferanser 

 Prosjekt ny svømmehall 

 Særmøter med klubber i HIR 

 Møter med politikere og adm. i Halden kommune 

 Næringsrådet 

 Holdt diverse foredrag 

 

Styret i HIR ønsket at Per Nordlie fortsatte som medlem av utvalget som avgjør årets mottagere 

av Saugbrugs Ærespris. 

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. 

 

Prosjektet «Sammen om Halden 2019 – 2021» 

Prosjektet «Sammen om Halden» som ble vedtatt på årsmøtet i 2018, startet opp for fullt i fjor. 

Målene med prosjektet var å samle idretten i Halden, heve kompetansen for barne- og 

ungdomsidrett samt inkludere de som står på utsiden av idretten. Det ble startet et skole-

idrettstilbud på Låby Skole med Halden Atletklubb, Shobukan Karateklubb og Halden 

Innebandyklubb. Her deltok ukentlig over 40 barn, og flere av foreldrene var også med og fikk 

skolen som møteplass. Et tiltak vi er veldig fornøyd med, og viderefører i 2019.I tillegg til Låby 

har det vært oppstart på Os Skole ved Halden Basketbalklubb, Berg IL og Fredriksten 

Bryteklubb. 

En annen viktig del av «Sammen om Halden» er økonomisk inkludering og miljøkontakter. Vi 

ønsker at alle skal ha muligheten til å drive med idrett, uansett hvor man kommer fra eller 

hvordan hjemmets økonomi ser ut. Derfor er «utdannelsen» av miljøkontakter i hver klubb viktig. 

Miljøkontakten fungerer som en tillitsperson, en person som skal få nye medlemmer til å føle seg 

velkomne i klubben, de skal sørge for at alle får informasjonen de trenger og de skal fortelle om 

hvilke muligheter det er for å drive med idrett i klubben hvis økonomien er hard. Vi støtter barna 

med 3000 kr i kontingent, 3000 kr til utstyr og 3000 kr til påmeldinger. Ved utgangen av 2018 er 

det 4 klubber som har signert skjemaet for miljøkontakt. På kurset vi hadde 27. november deltok 

19 stk, så vi håper flere klubber signerer avtalen og blir med på dette viktige arbeidet. 
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Til dette tiltaket fikk vi 300.000 kr av Sparebank1stiftelsen Halden til en prosjektleder som skulle 

starte prosjektet, samt 100.000 fra BUF-direktoratet. Dette er midler vi ikke hadde klart oss uten 

og er veldig takknemlige for. Rett før jul fikk vi også 300.000 kr av Gjensidigestiftelsen til 

prosjektet i 2019.  

Sportslige resultater seniorer 

 

Halden Topphåndballklubb – sølvmedalje i Cup-finalen 

 

Ingrid Bøe Jacobsen – Vinner av verdenscupsprinten sammenlagt. NM-gull både på sprint og 

rundbane terrengsykling. Sølv i Nordisk i terrengrundbane.  

Olav Lundanes – VM- og EM-gull langdistanse. EM-gull stafett for Norge. NM-gull 

langdistanse.  

Magne Dæhli – VM- og EM-gull stafett for Norge. Mottok også HAs ærespris 

På juniorsiden har flere klubber i Halden veldig gode utøvere. Mange NM-gull, og også 

deltagelse både i EM- og Nordisk juniormesterskap. Dette lover godt for årene fremover. 

 

Samarbeid med Halden kommune 

Samarbeidsavtalen med Halden Kommune fungerer bedre og bedre etter at den ble opprettet i 

2015. Både styreformann og daglig leder har tett kontakt med administrasjon i kommunen og ser 

at det søkes samarbeid med HIR i saker som omhandler idretten. Dette gjelder både anlegg og 

andre idrettsrelaterte spørsmål.  

Kommunalsjefene i de forskjellige sektorer samt enhetsledere kanaliserer spørsmål videre til 

HIR. 

Her har det vært tett samarbeid i forhold til opprustning av Hjortberghallen og Halden Stadion og 

ikke minst i forbindelse med idrettshall på Os. 
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Ny idrettshall på Os 

2018 har vært preget av mye møter og planlegging rundt Os-prosjektet hvor vi har vært involvert 

med arkitekt og prosjektledelse samt Halden kommune. 

Det har vært nedsatt en egen gruppe som ser på driftsmodell for hallen hvor HIR har vært 

representert. Dette vil gå inn i sluttfasen i vårsesongen 2019 hvor det er forventet fra kommunen 

at idrettslagene vil delta. Likeledes vil det i nærmeste fremtid bli nedsatt brukergrupper fra 

idrettslagene. 

Prosjektleder i Halden kommune følger den oppsatte fremdriftsplan, men er noe usikker i forhold 

til innsigelser på reg.plan. 

Tistedalshallen 

HIR har i 2018 hatt flere møter med TTIF for å bidra til en utvidelse av Tistedalshallen. HIR har 

fremmet saken i møter med enheten for Kultur og idrett og har fremmet saken for de politiske 

gruppeledere høsten 2018. Utvidelse av Tistedalshallen er ikke prioritert inn i kommunens 

budsjett, og det synes ikke til å være politisk vilje til å gjøre dette på kort sikt. Selv med 

realisering av to hallflater på Os, vil ikke hallkapasiteten øke med politiske føringer som er 

vedtatt i forhold til Remmenhallen og fordi flere gymsaler trolig stenges på litt sikt som følge av 

endringer i skolestrukturen. HIR ønsker mer hallflater til byens innbyggere og ønsker at det 

legges forutsigbare planer for dette arbeidet der Tistedalshallen bør stå sentralt. 

Nye Halden bad 

Halden Kommune har startet forberedende arbeid med ny svømmehall på St.Joseph tomta og 

ansatt egen prosjektleder som har startet forberedende arbeid i forhold til interkommunalt anlegg. 

Her har det vært møter med andre kommuner for å planlegge videre fremdrift. 

Halden Idrettsråd har i denne perioden vært lite involvert i det forberedende arbeid. 

Anlegg 

Halden er fortsatt i den situasjon at det heller ikke i 2018 ble bevilget kommunale midler til 

vedlikehold av private idrettsanlegg. Dette ser HIR som et stort problem da etterslepet på 

vedlikehold kan bli dyrt i lengden. Halden har mange private anlegg som idrettslagene ved hjelp 

av dugnader er svært flinke til å vedlikeholde. HIR jobber for at vi skal få tilbake den gamle 

ordningen med årlig tilskudd til private anlegg. 
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Ellers er det foretatt opprustning i Hjortsberghallen med ny utvendig drenering og nytt gulv. 

Resterende er planlagt i 2019. Halden Stadion står for tur til nytt banedekke i 2019 hvor HIR har 

vært involvert i prosessen. 

Kommunale midler – kr 175.000,- 

 

Basert på antall medlemmer iht. idrettsregistreringen for utøvere under 19 år, ble pengene fordelt 

på klubbene.  

Statlige midler (LAM-midler) – kr 2.089.267,-. 

På årsmøtet i 2016 ble nye kriterier for fordeling av LAM-midler vedtatt. 75% skulle fordeles 

basert på registrerte medlemmer i aldersgruppene 6-12 år og 13-19 år, med dobbelt sats til den 

eldste gruppen. 25% av beløpet skulle fordeles til klubber basert på søknader. I 2018 mottok vi 

søknader som beløp seg til ca. 20% av totalbeløpet (kr 415.707), slik at ca.80% (kr 1.673.560) ble 

fordelt på antall medlemmer.  

Nytt av året var prosjektet «Sammen om Halden 2019-2021». Her kunne klubbene delta i 

opplegget og søke om støtte til miljøkontakter, trenerkoordinatorer og nybegynnertilbud. Halden 

Atletklubb, Haldens Svømmeklub og Ishockeyklubben Comet Bredde fikk hver kr 8.000,- til 

miljøkontakter. Når det gjaldt trenerkoordinator, fikk Berg IL 20.000 kr, Halden Atletklubb 

15.000 kr, Haldens Svømmeklub 35.000 kr og TTIF 20.000 kr. Til nybegynnertilbud fikk Berg 

IL, Halden Atletklubb og Halden Håndballforening 6.000 kr hver. 

I tillegg ble det utbetalt 282.500 kr etter søknader på andre prosjekter/tiltak i klubbene. 

Fredrikshalds Turnforening kr 8.000, Halden Karateklubb kr 2.000, Haldens Svømmeklubb kr 

50.000, Halden Atletklubb kr 10.000, Haldens Roklub kr 25.000, Gimle IF kr 30.000, Halden 

Håndballforening kr 30.500, Halden Innebandyklubb kr 6.000, ShoBuKan kr 6.000 og 

Ishockeyklubben Comet Bredde fikk kr 115.000,-. 

Fordeling av sponsormidler  

Vi mottok også i 2018 kr 100.000 fra Berg Sparebank og kr 100.000 fra Sparebank1stiftelsen 

Halden til fordeling av sponsormidler. 

Etter søknad ble disse tildelt sponsormidler i 2018: Halden Klatreklubb kr 20.600, Halden 

Styrkeidrettslag kr 4.000, Fredrikshalds Turnforening kr 12.500, Haldens Svømmeklub kr 

40.000, Halden Atletklubb kr 33.750, Haldens Roklub kr 40.000, Comet Bredde kr 30.000 og 

Halden Cyckleklub kr 6.954.  
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Styret valgte igjen å fordele sponsormidlene basert på mottatte søknader. Etter fastsatte 

retningslinjer er det kun klubber som ikke har egne sponsoravtaler med ovennevnte banker, som 

kan søke. Pengene blir ikke overført den enkelte klubb før kopi av ordrebekreftelse eller faktura 

foreligger.  

Fordeling av treningstider/søknad om arrangementer 

Kun små endringer i fordeling av treningstider i 2018. Halden kommune bekreftet at vi fortsatt 

kunne beholde salene på Idd- og Folkevang skole til andre løsninger foreligger. 

Etter godt samarbeid med klubbene og klubbene seg i mellom, fikk vi fint på plass fordelingen av 

arrangementer i Remmenhallen. 

Barneidrettens dag 9.9. 

 

Barneidrettens dag ble arrangert på Strupe. Til tross for dårlig vær, møtte over 250 barn frem. På 

plass for å ta imot disse barna, stilte mange klubber opp. Her kunne barna få prøve seg på 

bl.a.fotball, håndball, turn, klatring, friidrett, hockey, golf, karate, bryting, orientering og BMX-

sykling. Sparebank1stiftelsen Halden og Berg Sparebank var igjen på plass med økonomiske 

midler, og alle utøverne fikk hver sin flotte t-trøye. 

 

Halden-idrettens høstkonferanse 13.10. 

En vellykket konferanse for politikere og klubber ble avholdt i Kommunestyresalen. Med to 

fengende foredragsholdere som Trond «Kurte» Andreassen og Espen Tønnesen, skulle vi ha 

ønsket at flere yngre trenere/utøvere også hadde vært til stede. Totalt deltok 55 personer. Til 

paneldebatten med de politiske partiene, var alle partier representert. 

Julemøte 

Det årlige julemøtet for ledere fant sted 11.12. 24 klubber var representert i tillegg til tidligere 

ledere i idrettsrådet og 9 personer fra styret. Leder ønsket velkommen, og vår nye daglige leder 

redegjorde for aktuelle saker og arbeidet fremover. Svein Femtehjell ble takket av etter 1 år som 

prosjektleder.  Prosjektet «Sammen om Halden 2019 – 2021» vil ble videreført. Mye positivt 

hadde Svein fått på plass og var en god støtte da vår nyansatte leder var på plass.
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Æresprisvinnere: 

Saugbrugs Ærespris:      Martine Svendsby, TFL    

       Niels Christian Hellerud, Halden Skiklubb 

Olai Gundersens Ærespris:    Halden Håndballforening  

Berg Sparebanks Trenings- og Utviklingspris: Helena Liholt Gullig Halden Rideklubb  

Idrettsmerkeprøvene var det også i 2018 HIL v/Kari Ohlgren som sto for.  

Oppsummering 

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

 prosjekt ny idrettshall 

 samarbeid med Halden kommune  

 fordeling av treningstider/arrangementer 

 fordeling av sponsormidler 

 fordeling av statlige- og kommunale midler 

 ledermøter 

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

 barneidrettens dag 

 Halden-idrettens høstkonferanse 

 

I alle saker som er av felles interesse for idretten, skal HIR være involvert. Dette er også 

poengtert i vår samarbeidsavtale med Halden kommune, noe som også fungerte bra i 2018. 

Idretten i Halden skylder lokale stiftelser og banker en stor takk for deres uvurderlige bidrag til 

aktivitet og anlegg. Uten disse store bidragene ville idretten vært mye fattigere. 

HIRs styre vil rette en stor takk til våre samarbeidspartnere og ikke minst til våre sponsorer:  

Sparebank1stiftelsen Halden 

Berg Sparebank 

Sparebankstiftelsen Gjensidige 

HIR vil også i år rette en spesiell takk til de lag som har sportshytter i området og for måten disse 

blir drevet på. Dugnadsarbeidet i de forskjellige klubbene er rett og slett imponerende. Dette er et 

glimrende tilbud til Haldens befolkning. En stor takk også til alle tillitsvalgte i klubbene. 
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Styret i Halden Idrettsråd 2018    

 

 

 

Jens Petter Lindstrøm (sign.)   Erlend F. Lund (sign.) 

Leder      Nestleder  

 

 

Per Gunnar Halvorsen (sign.)   Elisabeth Stenbock Eriksen (sign.) 

Styremedlem     Sekretær 

 

 

Lars Magnusson (sign.)   Ann-Mari Ringsell Berg (sign.) 

Styremedlem     Styremedlem 
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