HALDEN IDRETTSRÅD
Postboks 2105, Brødløs, 1760 Halden
Besøksadresse.: Johan Stangsplass 2, Brygga Helsehus
E-post dagligleder.halden@irnif.no

Årsmøte i Halden Idrettsråd
17. mars 2020 kl. 18:00
på AJFF lokale, Høvleriet
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Dagsorden
Utdeling av Berg Sparebanks Trenings- og Utviklingspris
Saksliste
1. Godkjenne de fremmøtte representantene
2. Velge dirigent
3. Velge protokollfører
4. Velge to representanter til å underskrive protokollen
5. Godkjenne innkallingen
6. Godkjenne sakslisten
7. Godkjenne forretningsorden
8. Behandle beretning for idrettsrådet
9. Behandle idrettsrådets regnskap, styrets økonomiske beretning og revisors beretning
10. Behandle forslag til arbeidsprogram. Drøfte og prioritere planer for anleggsutbygging
og aktivitetsutvikling.
11. Behandle forslag og saker
a. Fastsettelse av kontingent
b. Sette penger i fond
12. Vedta budsjett
13. Foreta følgende valg:
a. Styre med leder, nestleder, 5 styremedlemmer (herav 1 ungdomsrepresentant
under 25 år) og 2 varamedlemmer
b. Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem
c. Representanter til idrettskretstinget, eller gi styret fullmakt til å oppnevne
reprentanter.
d. Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem
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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.
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Sak 8. Behandle beretning for idrettsrådet

ÅRSBERETNING 2019
1. Styret i Halden Idrettsråd 2019
Funksjon
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Navn
Jens Petter
Lindstrøm
Erlend F.Lund
Christine Moe
Klingstrøm
Per Gunnar
Halvorsen
Lars Magnusson
Ann-Mari Ringsell
Berg
Ingrid Åsberg

Ungdomsrep.
1
Ungdomsrep.
2
1.Varamedlem

Roy Bjørnstad

2.Varamedlem

Karin Iversen

Mathias Gundrosen

Klubb
Halden
Håndballforening
Halden
Topphåndball
Fredrikshalds
Turnforening
Kvik Halden FK

Valgperiode Lengde Komm.
2019-2020
1 år
Gjenvalg
2018-2020

2 år

Gjenstår
1 år
Ny

2019-2021

2 år

2018-2020

2 år

Halden
Klatreklubb
Halden Idrettslag

2018-2020

2 år

2019-2021

2 år

Halden
Håndballforening
Halden
Svømmeklubb
Haldens Roklubb

2019-2020

1 år

Gjenstår
1 år
Gjenstår
1 år
Gjenvalg
2 år
Ny

2019-2020

1 år

Ny

2019-2020

1 år

Gjenvalg

Halden
Topphåndball

2019-2020 1

år

Ny

2. Øvrige tillitsvalgte
Revisorer

Vararevisorer
Idrettsmerket
Saugbrugs
Ærespris
Olai

Ikke aktuelt da,
BDO skal brukes

Kari Ohlgren
Oppnevnes av
HIRs styre
Olai Gundersen

Halden Idrettslag

2019-2020

1 år

Gjenvalg
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Gundersens
Ærespris
Valgkomité

Leder av HIR
Leder: Halden
Skiklubb
Tistedalen
Friluftslag
Berg Idrettslag
Vara: Arbeidernes
Jeger og
fiskeforening

2019-2020

1 år

Ny

2019-2020

1 år

Ny

2019-2020
2019-2020

1 år
1 år

Ny
Ny

3. Medlemsklubber pr 31.12.2019
Ved utgangen av år 2019 var 50 klubber medlemmer av HIR.
Arbeidernes Jeger og fiskeforening

Halden Cyckleklub

Berg Idrettslag

Halden Curling Club

Berg Pistolklubb

Halden Frisbeeklubb

Buer/Kornsjø Skytterlag

Halden Golfklubb

Fiskeklev Landeveisclub

Halden Håndballforening

Fossen Bowlingklubb

Halden Idrettslag

Fredrikshald Atletklubb

Halden Innebandyklubb

Fredrikshald Fotballklubb

Halden Karateklubb

Fredrikshalds Turnforening

Halden Klatreklubb

Gimle IF

Halden MC-klubb

Halden Atletklubb

Halden Modellflyklubb

Halden Basketballklubb

Halden & Omegn J.F.F.
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Halden Padleklubb

Haldens Roklub

Halden Pistolklubb

Haldens Svømmeklub

Halden Rideklubb

Idd Sportsklubb

Halden Seilforening

Ishockeyklubben Comet Halden Elite

Halden Skiklubb

Ishockeyklubben Comet Halden Bredde

Halden Skytterlag

KRIK-Kristen Idrettskontakt

Halden Skytterlags Min.gr.

Kvik Halden Fotballklubb

Halden Sportsdykkere

Nedre Glomma Sportsskytterklubb

Halden Styrkeidrettslag

Sho Bu Kan Karateklubb

Halden Tennisklubb

Tistedalen Friluftslag

Halden Topphåndballklubb

Tistedalens Turn & Idrettsforening

Halden Triathlonklubb

Øberg Volleyballklubb

Halden Volleyballklubb

4. Året 2019
Det har i år vært avholdt 10 styremøter i tillegg til ledermøter og en rekke møter med de enkelte
klubbene.
HIR har i året som har vært arbeidet med anleggsutvikling, da spesielt Os Arena og
Tistedalshallen samt Halden Stadion og resten av hallene og gymsalene. Det er
oppgraderingsbehov i de fleste haller, og det er godt å se at arbeidet vi legger ned i dette
begynner å gi resultater.
Noe annet som også har tatt mye av arbeidstiden til HIR i 2019 er prosjektet «Sammen om
Halden». Dette går på inkludering i idretten, samt legge til rette for bedre kår for idrettsklubbene i
Halden. Barneidrettens Dag og Haldenidrettens Høstkonferanse er andre tiltak, sammen med
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skole-idrett. Dette er tiltak som har latt seg arrangere ved hjelp av godkjente søknader hos
Sparebank1Stiftelsen Halden og GjensidigeStiftelsen.
Et annet mål er å styrke Halden Idrettsråds plass blant klubbene som en naturlig støttespiller og
møtepunkt.
For styret har det som vanlig vært et aktivt år med møtevirksomhet ifbm.:

Prosjekt ny idrettshall

Østfold Idrettskonferanse

Ledermøter i regi av ØIK

Idrett- og anleggskonferanser

Kompetansedag for idrettsråd i Østfold

Prosjekt ny svømmehall

Særmøter med klubber i HIR

Møte med politikere og administrasjon i Halden kommune

Næringsrådet

Spillemiddelkurs
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 til stede på de årsmøter de er invitert til.

5. Sammen om Halden
Bakteppe for prosjektmålet er knyttet til en betydelig endret samfunnsvirkelighet de siste 20
årene i særlig grad knyttet til innvandring og barnefattigdom. Selv om lokalidretten i stor grad har
hatt en sosial innretning, har den i begrenset grad klart å ta denne samfunnsendringen inn over
seg. I Halden utgjør barn i vedvarende lavinntektsfamilier 16 – 17% eller mellom 800 – 1000
barn. Nest etter Oslo er dette den største andel sammen med andre byer i Østfold og Telemark.
Svært mange av disse barna faller utenom fritidssamfunnet og trues av utenforskap.
Idrettsrådets mål er å utvikle denne inkluderingen i en felles systematisk innretning sammen med
idrettslagene. Inkluderingen omfatter barn og unge med kulturelle, sosiale, psykiske og fysiske
utfordringer. For å oppnå̊ dette er det viktig å skape felles arenaer for aktivitet og
kompetanseutvikling. Metodisk er gode tiltakserfaringer innhentet fra bl.a. Fredrikstad Idrettsråd.
Dette gjelder også̊ erfaringen med at endringsprosesser krever tid, ikke minst i frivillige
organisasjoner.
«Sammen om Halden» hadde i 2019 sitt første hele leveår.
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Et av tiltakene er økonomisk inkludering hvor vi har støttet 44 barn økonomisk, slik at de kan
fortsette med idretten de ønsker.
Ved utgangen av 2019 hadde vi ti miljøkontakter. to flytter utenbys, men vi håper de respektive
klubbene får erstattet disse, samt at vi får flere klubber med på laget. Dette er klubbene tjent med,
og miljøkontaktene holdt 44 barn inne i idretten gjennom «Økonomisk inkludering». Vi er veldig
takknemlig for den gode jobben miljøkontaktene gjør!

6. Sportslige resultater
Olav Lundanes – dobbel VM-gull på hjemmebane.
Ole Rekdahl - Junior NM gull rundbane, vant Norgescupen og debuterte internasjonalt for Norge
Christoffer Andresen – Juniornorgesmester bryting i sin vektklasse. Deltok også i ungdoms-OL
Kvik – Leverte sensasjonelt godt som nyopprykket lag i 2. div

7. Samarbeid med Halden kommune
I juni 2015 ble Samarbeidsavtalen mellom Halden kommune og Halden Idrettsråd for første gang
undertegnet. «Målsetting: En samarbeidsavtale mellom kommune og idrettsråd bidrar til en
klargjøring og gjensidige forventninger til samarbeidet
 Den sikrer bedre kontinuitet og forutsigbarhet for begge parter
 Bidrar til å skape forståelse og respekt for hverandres synspunkter og arbeidsmåter
Det skal gjennomføres en årlig evaluering av samarbeidsforhold og resultater. Gjennomgang og
evt. fornyelse av avtalen gjøres hvert andre år. Vi har jevnlige møter med administrasjonen, da
særlig idrettskonsulenten Christian Berg og Rolf Karlsen som fungerer som
frivillighetskoordinator. Dette er et samarbeid som har blitt veldig fruktbart, og vi nyter godt av
det gode samarbeidet, både Halden Kommune og HIR. Vi søker også midler til BUF sammen
med kommunen, noe som viser at er sterkt tillitsforhold er bygget opp.
HIR har ½ årge møter med kommunaldirektør og politiske partier etter samarbeidsavtalen.
Likeledes er det jevnlige møter både med eiendomsavdeling, idrettskonsulent og
samfunnsavdeling i forbindelse med prosjektet «Sammen om Halden».
Oppsummert kan vi si at samarbeidet med kommunen er svært positivt og grunnleggende for at
HIR skal gjøre en god jobb for Haldenidretten. Vi føler vi blir hørt.
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8. Anlegg
Halden har svært mange private idrettsanlegg som eies av klubbene. Her er det en utstrakt
dugnadsånd som vedlikeholder anleggene på en svært god måte. Dessverre har det de senere år
ikke vært ytet kommunalt tilskudd til vedlikehold, men det er noe HIR har tatt opp med både
politikere og administrasjon med jevne mellomrom.
Det er fra kulturetatens side lovet en gjennomgang av alle anleggene for å kartlegge tilstand og
fremtidig vedlikehold og oppgraderingsbehov. Siste år har det blitt lagt nytt kunstgress på den
store banen på Strupe og flytting av kunstgressbanen på anlegget i Tistedal (begge er kommunale
baner som er bekostet av Halden Kommune). Hjortberghallen står for tur til oppussing, hvilket er
planlagt 2020
Ny idrettshall på Os
Det har i 2019 vært flere møter både med politikere og administrasjon i Halden kommune vedr.
ny idrettshall på Os. Som følge av endringer i det politiske flertallet etter valget høsten 2019,
avbrøt rådmannen anbudskonkurransen i realisering av det vedtatte Favn-prosjektet på Os. Senere
i desember 2019 har den nye posisjonen gjort nye vedtak som opprettholder de forrige vedtak i
forhold til idrettsdelen av prosjektet. Det innebærer at det skal bygges arena med to idrettsflater
og basishall. Idrettsanlegget er forsinket i forhold til tidligere vedtak, men skal stå ferdig til
skolestart høsten 2022.
Tistedalshallen
HIR har gjennomført flere møter i 2019 med TTIF, administrasjonen, politikere i forrige og nytt
kommunestyre, med formål om å realisere rehabilitering og utvidelse av Tistedalshallen i henhold
til TTIFs planer. Det ble i 2019 ingen administrativ eller politisk endelig avklaring rundt
kommunens bidrag til finansiering av byggingen og årlig leiekompensasjon for Tistedalshallen.
Prosjektet ble gledelig nok tatt inn som en del av den nye posisjonens fireårsplan.
Halden Stadion
Det ble gjort en god jobb på Halden Stadion i 2019, blant annet er det laget nye tilskuerplasser til
rullestolbrukere, det ble utvidet plasser til journalister og forbedring av fasiliteter. Det ble bygget
innebygd film- og kommentatorplass på langsiden uten tak. Et eksternt bygg ble leid inn som
behandlingsrom for utøvere, samtidig som det ble leid inn handicaptoaletter. Dette er arbeid som
Halden Kommune viste veldig vilje på å utføre for å tilfredsstille Kviks krav for spill i 2. divisjon
fra Norges Fotballforbund. Det skal sies at det ikke hadde blitt noe av uten egeninnsatsen Kvik
Eldres stod for. De bygde kommentatorboks for tv og journalistplassene. Det ble lagt nytt dekke
på løpebanen i løpet av sommerferien.
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Risum:
HIR skal ha ½ årige møter med eiendomsavdelingen I Halden Kommune hvor første konkrete
samarbeid er en utredning om fremtidig utbygging av Risumanlegget. Dette i forbindelse med at
Halden Kommune overtar gamle Risum videregående skole helt og fult fra 2022. Behovet for
ytterligere fotballfasiliteter og innendørsanlegg presser på ettersom boligutbygging øker på
Iddesiden.
Hjortsberghallen
Halden Kommune har siste år foretatt omfattende dreneringsarbeider og i samarbeid med
brukerne av hallen (Halden Håndball og Halden Innebandy) oppgradert hallen innendørs. Blant
annet fikk hallen nytt dekke i 2019. Dette har vært etterlengtet i flere år og blir et bra tilskudd til
brukerne av hallen.

9. Kommunale og statlige midler
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 2.122.075,-.
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 2019 mottok vi
søknader som beløp seg til ca. 25% av totalbeløpet (kr 530.000), slik at ca.75% (kr 1.691.000) ble
fordelt på antall medlemmer.

10. Sponsormidler
Vi mottok også i 2019 kr 100.000 fra Berg Sparebank og kr 100.000 fra Sparebank1stiftelsen
Halden til fordeling av sponsormidler.
Etter søknad ble disse tildelt sponsormidler i 2019:
Halden Skytterlag
Gevær
25.000,Fredrikshalds Turnforening Dameskranke
15.000,Halden Cykleklubb
Telt og sykkelrulle
22.356,Haldens Svømmeklubb
Svømmeleir
25.000,Comet Bredde
Skøyte og hockeyskolen
30.000,Fiskeklev Landeveisclub
VM-prosjekt
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Halden Atletklubb
Klubbutvikling
10.000,Halden Karateklubb
Karateleir
17.000,Halden Styrkeidrettslag
Treningssamlinger
4.000,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.

11. Fordeling av treningstider/søknad om arrangementer
Halden Idrettsråd ønsket i 2019 og gjøre en opprydning i treningstidene etter forslag på årsmøtet
og fordele på nytt for å optimalisere bruken av byens haller og gymsaler da det er trangt om
treningstider i hall i Halden. Derfor ble det på årsmøtet vedtatt at det skal gjøres et grundig
arbeid, sammen med klubbene, og hvor klubbene skal søke på nytt og HIR skal tildele etter
søknadene. Det ble innkalt til tre arbeidskvelder med klubbene og nytt tildelingsskjema ble
offentliggjort i juni.

12. Våre arrangementer
Vinterferie og sommerferie tilbud
HIR har arrangert gratis ferieaktiviteter, og her har 75 barn fått være med på aktiviteter i tre uker i
to skoleferier. Ca 20 idrettsklubber deltok og hadde et opplegg under ferieaktivitetene, og vi
gjorde oss gode erfaringer som tas med til neste ferieaktiviteter. Barna var veldig fornøyde med
arrangementet, og det er gledelig å se at noen har funnet veien inn i en idrettsklubb takket være
disse tiltakene. Dette har vi fått til ved hjelp av Sparebankstiftelsen DnB.
Trening på Os og Låby
Over 100 barn deltok på ukentlige gratis treninger i regi av klubbene ved Låby og Os Skole i
2019. Kvik, Halden Atletklubb, Halden Basketballklubb, Berg IL og Fredriksten Bryteklubb stod
for oppleggene på skolene.
Barneidrettens dag 21.9.2019
Barneidrettens dag ble arrangert på Strupe. I strålende sommervær møtte ca 450 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, tennis, frisbee, karate, bryting, basket, orientering og sykling. Alle barna
fikk utdelt hver sin t-skjorte, og økonomien til dette fikk vi fra GjensidigeStiftelsen.
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Haldenidrettens Høstkonferanse 16.11.2019
Etter å ha endret dato fra opprinnelig dato pga for få påmeldte (krasj med blant annet Kviks
viktige opprykkskamp) ble Haldenidrettens Høstkonferanse arrangert 16.11 på Porsnes
Videregående Skole. Plassen var perfekt for dette arrangementet. Vi hadde fantastiske foredrag
fra Kjell Puck, Øystein Pølsa Pettersen og Anders Solheim som snakket om henholdsvis
toppidrett, idrettsglede og antidoping. Det var 59 påmeldte og praten mellom de påmeldte gikk i
ett når det var mulighet for det.
Julemøte 10.12.2019
Det årlige julemøtet for ledere fant sted 10.12.19. 26 klubber var representert i tillegg til tidligere
ledere i idrettsrådet og ni personer fra styret. Leder ønsket velkommen, og daglige leder
redegjorde for aktuelle saker og arbeidet fremover.

13. Æresprisvinnere 2019:
Saugbrugs Ærespris:
Olai Gundersens Ærespris:
Berg Sparebanks Trenings- og Utviklingspris:

Henriette Jæger, Aremark IF
Christoffer Andresen, Halden Atletklubb
Kvik Eldres
Tessa Frenay, Halden IL

Idrettsmerkeprøvene var det også i 2019 HIL v/Kari Ohlgren som sto for.

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

prosjekt ny idrettshall

bistått klubbene i det daglige

drevet prosjektet «Sammen om Halden» videre

samarbeid med Halden kommune

fordeling av treningstider

fordeling av sponsormidler

fordeling av statlige- og kommunale midler

ledermøter

deltagelse på års-, krets-, politiske- og idrettsmøter
______________________________________________________________________________________________
HIRs Årsberetning 2019

sml

12/13

HALDEN IDRETTSRÅD
Postboks 2105, Brødløs, 1760 Halden
Besøksadresse.: Johan Stangsplass 2, Brygga Helsehus
E-post dagligleder.halden@irnif.no

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 2019.
HIRs styre vil rette en stor takk til våre samarbeidspartnere og ikke minst til våre sponsorer:
Sparebank1stiftelsen Halden, Berg Sparebank, GjensidigeStiftelsen, Sparebankstiftelsen DnB
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.

Styret i Halden Idrettsråd 2019

Jens Petter Lindstrøm (sign.)
Leder

Erlend F. Lund (sign.)
Nestleder

Per Gunnar Halvorsen (sign.)
Styremedlem

Christine Klingstrøm (sign.)
Styremedlem

Lars Magnusson (sign.)
Styremedlem

Ann-Mari Ringsell Berg (sign.)
Styremedlem
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