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Årsplanen bygger på stategiplan for 2022-2025 

 
 

Halden Idrettsråd skal i 2022 fortsette å fordele den kommunale hodestøtten på 175.000 kr 

som fordeles etter antall medlemmer i de forskjellige klubbene. HIR skal også fordele de 

lokale aktivitetsmidlene (LAM) for Norges Idrettsforbund. 75% av midlene fordeles som 

hodestøtte, mens de resterende 25% fordeles etter søknader. HIR skal også bidra aktivt i 

høringsuttalelser på saker som angår idretten og vi skal levere innspill på rullering av 

handlingsplan for prioritering av spillemidler til anlegg.  HIR fordeler også treningstider i 

kommunale gymsaler og haller etter kriterier som er vedtatt av byens idrettsklubber.  

 

I tillegg til oppgavene nevnt ovenfor skal HIR arbeide med målene i strategiplanen for 2022-

2025 hvor dette er hovedmålene: 

 

1. Gjøre idretten tilgjengelig for alle som ønsker å delta 

2. Jobbe for flere og bedre idrettsanlegg  

3. Styrke en kunnskaps- og verdibasert barne- og ungdomsidrett 

4. Styrke idrettsrådets plass som samarbeidspartner for idrettslagene 

5. Jobbe for å legge til rette for toppidrett i Halden 

6. Jobbe for en dopingfri idrett 

7. Synligjøre idrettsbasert næring 

 

1. Gjøre idretten tilgjengelig for alle som ønsker å delta 
 

Halden Idrettsråd skal jobbe for: 

1. At barrierer for å delta på grunn av økonomi, etnisk bakgrunn, alder, kjønn eller 

funksjonsnivå skal reduseres 

2. Å skape et mangfoldig idrettstilbud som inkluderer og er tilrettelagt for alle 

aldersgrupper og alle idrettslige nivåer. 

 

 

For å sikre at alle som ønsker å delta i idrett får sjansen til det skal HIR fortsette prosjektet 

«Sammen om Halden» som har fått godt fotfeste i Halden. HIR får masse skryt for arbeidet i 

prosjektet både fra idrettsmiljø, administrasjon i kommunen og lokalpolitikerne. Tiltak som 

Barneidrettens Dag, ferieaktiviteter og idrettstilbud på skole er veldig viktig for inkludering 

og rekruttering, og vi vil fortsette disse tiltakene så langt pandemien tillater oss det. Dessverre 

påvirker pandemien oss i forhold til hva som er mulig å gjennomføre, men HIR skal tilby så 

mye aktivitet som mulig ut i fra hva restriksjoner sier og samtaler med kommuneoverlege.  

 

De viktigste personene «Sammen om Halden» er miljøkontaktene. I 2021 hadde vi 15 

miljøkontakter som alle gjorde en flott jobb, og vi håper å øke antallet i 2022. 

Miljøkontaktene jobber med å holde barn i idretten og jobber for å rekruttere nye inn i klubb.  
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Gledelig er det at Halden er nå tatt med i Norges Idrettsforbunds «Inkludering i Idretten», og 

gjennom denne ordningen mottar vi årlig midler til tiltakene i prosjektet. Vi får også beholde 

en liten sum (10%) til drift av HIR. I 2022 som blir det første året Halden er med i ordningen 

mottar vi 250.000 kr. Gjennom ordingen deltar HIR også i et forum med andre kommuner i 

ordningen hvor vi kan drøfte og utvikle tiltak og prosjekt til det bedre. Dobbel-glede er at vi i 

desember 2021 fikk innvilget en søknad hos Gjensidigestiftelsen på 250.000 kr til prosjektet, 

så vi møter 2022 med full finansiering av prosjektet.  

 

 

 

2. Jobbe for flere og bedre idrettsanlegg 
 

Halden Idrettsråd skal jobbe for: 

1. At det blir regulert tilstrekkelig areal til nye anlegg i samarbeid med Halden 

Kommune. 

2. Et større mangfold i anlegg. Alle skal finne anleggstilbud for sin idrett slik at all 

ønsket aktivitet kan gjennomføres i Halden.  

3. At idrettens kostnader ved bruk av idrettsanlegg skal reduseres ved at kommunen tar 

større ansvar for bygging og drift.  

 

 

Halden Idrettsråd har et godt samarbeid med Halden Kommune og dette kommer godt frem i 

saker vi samarbeider om. Blant saker kan planleggingen av Os Arena og basishall nevnes, og 

dette samarbeidet vil vi også bruke videre i jobben med å sikre Halden flere gode 

idrettsanlegg, samt i jobben med å sikre arealer til nye anlegg. HIR er også opptatt av å ha et 

mangfold i anleggene, og dette sikres blant annet gjennom etablering av forskjellige 

nærmiljøanlegg som kommunen utvikler. Noe annet viktig er at allerede eksisterende anlegg 

blir vedlikeholdt og godt tatt vare på og dette er et arbeid som stadig tas opp med 

administrasjon og som det er en felles forståelse for.  

Gjennom hyppige møter med kommunens administrasjon og politikere kommer det nå en 

støtteording for drift (fra 2023) til lag og foreninger med egne anlegg. Dette er en start, og vi 

fortsetter jobben med å sikre gratis trening for alle barn og unge under 18 år.  

 

3. Styrke en kunnskaps- og verdibasert barne- og ungdomsidrett 
 

Halden Idrettsråd skal jobbe for: 

1. Å tilby klubber kurs og temakvelder hvor mål er å sikre bedre kompetanse i barne- og 

ungdomsidretten. 

2. At klubbene ser verdien i å øke kompetansen blant egne trenere og andre voksne rundt 

lag i egen klubb. 

 

 

Halden Idrettsråd skal arbeide for å tilegne klubber mer kompetanse som vil være med på å 

styrke idrettstilbudet i klubbene. Gjennom kommunikasjon med klubbene skal det tilbys kurs 

og temakvelder som klubbene ønsker å delta på og som de ser de har bruk for i egen klubb. 

Viken Idrettskrets er en naturlig og god samarbeidspartner i arbeidet med å tilby kurs, og HIR 

vil gjennom hele året ha en løpende dialog med VIK om hvilke kurs som kan tilbys når.  



 

  HALDEN IDRETTSRÅD 
Postboks 2105, Brødløs 

1760 Halden 

Dagligleder.halden@irnif.no 

 

 4 

Gjennom LAM-midlene blir det prioritert støtte til de klubber som har personer som deltar på 

kurs som er med på å den lokale styrke barne-og ungdomsidretten.  

 

 

 

4. Styrke idrettsrådets plass som samarbeidspartner for idrettslagene 

 
Halden Idrettsråd skal jobbe for: 

1. Styrke samarbeidet mellom idretten og kommunen, samt idrettslagene og andre 

samarbeidspartnere som for eksempel idrettskretsen. 

 

 

Halden Idrettsråd har blitt en god samarbeidspartner for byens idrettsklubber. Bistand i 

daglige oppgaver som søknader, spørsmål om treningstider og nå de siste årene forståelse av 

covid-retningslinger, samt andre henvendelser hva gjelder daglig drift er eksempler på bistand 

klubber mottar daglig av HIR. HIR ønsker å styrke sin rolle som samarbeidspartner for alle 

klubber og at idrettsrådet skal være den naturlige sparringspartneren når utfordringer oppstår. 

Vi er på god vei, men blant noen klubber kan det bygges enda tettere bånd. Alle som ønsker et 

tett samarbeid med HIR skal få det.  

Halden Kommune er en viktig samarbeidspartner. Vi har faste årlige møter med 

administrasjonen og politikerne, og dette skal videreføres i 2022. I tillegg til de faste møtene 

er det telefoner og hyppige samtaler når aktuelle saker dukker opp. Vi har møter og jobber 

mot flere avdelinger i kommunen; samfunnsavdelingen med blant andre idrettskonsulent og 

frivillighetskoordinator, teknisk med ledere og eiendomsavdelingen. Vi er fornøyd med 

samarbeidet med ledelsen i kommunen og skal jobbe videre for å styrke dette.  

I byens idrettsmiljø er det mange gode og sterke ressurser. Vi er opptatt av at klubber skal 

bruke hverandre på tvers av idretter for å utnytte alle de gode kreftene maksimalt. Derfor 

ønsker vi å fortsette å legge til rette for møteplasser slik som Haldenidrettens Høstkonferanse. 

De siste to årene har vi ikke arrangert grunnet pandemien, men vi har et stort ønske om å få 

dette opp igjen i 2022. Gjennom disse møteplassene har vi muligheten til å samle klubber med 

håp om at de skal bli kjent med hverandre og kjent med hvilke ressurser de har i klubbene.  

 

 

 

5. Jobbe for å legge til rette for toppidrett i Halden 

 
Halden Idrettsråd skal jobbe for: 

1. Å legge til rette for at alle idretter og utøvere kan utøve toppidrett lokalt, 

interkommunalt eller regionalt. 

2. At politikerne og administrasjon i kommunen ser verdien i å ha toppidrettsutøvere og 

lag i byen så lenge som mulig. 

 

 

Å drive med toppidrett i Halden skal og bør være mulig. Halden Idrettsråd ønsker at 

toppidretten gjennom væremåte og handlinger skal være en inspirasjonskilde for utvikling av 

breddeidretten i byen. Ungdom som ønsker å satse skal ikke behøve å reise utenbys for å få en 
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god treningshverdag. I Halden er det som nevnt over mange sterke ressurspersoner, og HIR 

ønsker å støtte prosjekter som fremmer og legger til rette for dette. Et viktig forhold for å 

kunne satse på idretten sin er at anleggene finnes. Dette jobber HIR med mot kommunen. Et 

annet viktig forhold for å kunne satse på idretten sin i ung alder er tilrettelegging fra skole. 

Det er gode krefter i byen som arbeider med denne tilrettelegningen, og HIR støtter dette 

arbeidet.  En god toppidrettssatsning i Halden vil bidra til å gjøre byen mer attraktiv noe som 

vil bidra positivt i tilflytningsstatistikken.   

 

6. Jobbe for en dopingfri idrett 

 
Halden Idrettsråd skal jobbe for: 

1. Å motivere klubber til å ha gode holdninger om antidoping innarbeidet blant alle 

medlemmer i klubben 

2. at viktigheten av en ren idrett kommer tydelig frem som et at HIRs satsningsområder 

 

Alle særforbund, særkretser/regioner, idrettskretser og idrettsråd er bundet av regelverket om 

en dopinfri idrett. Det samme gjelder idrettslag og idrettslagsmedlemmene. Regelverket 

gjelder også for all alle personer som deltar i den idrettslige aktiviteten under NIF, uavhengig 

av medlemskap. Halden Idrettsråd, som samleorganisasjon for alle byens idrettslag, tar ansvar 

for at klubbene er bevisste i sine holdninger om antidopingarbeid og at det skal arbeides for at 

alle klubber har samme tydelige syn om antidoping. I idretten skal det konkurreres på like 

vilkår, og er man med å konkurrere plikter man til å følge antidopingreglene. Halden 

Idrettsråd ønsker ovenfor medlemsklubbene å vise et tydelig standpunkt for hva vi ønsker for 

klubbene. HIR skal jobbe for at alle klubber får sertifiseringen «Rent idrettslag» gjennom 

Antidoping Norge. Dette skal være tema i klubbsamtaler og HIR skal fremme et tydelig ønske 

for at klubbene skal gjennomføre kurset. Gjennom året skal antidoping være tema på HIRs 

sosiale medier hvor vi vil opplyse og minne på viktigheten av en dopingfri idrett. 

 

  

 

7. Synliggjøre idrettsbasert næring 

 
1. Halden Idrettsråd skal årlig kartlegge idrettsbasert næring i Halden. 

2. Halden Idrettsråd skal jobbe for å synliggjøre idrettens betydning for kommunen og 

næringslivet. 

 

Halden Idrettsråd skal gjennom året kartlegge hvor mange store idrettsarrangementer som 

planlegges i Halden. Dette skal presenteres ovenfor kommunen, slik at man blir klar over hvor 

mye idretten bidrar (og kan bidra med) tilbake til Halden. Idrettens betydning i Halden er stor, 

og ved å gjøre det tydelig ovenfor kommunen vil målet være at kommunen skal tilføre 

idretten mer støtte. Halden Idrettsråd skal være tilstede på naturlige møteplasser for å 

synliggjøre idretten slik at byens næringsliv kan samarbeide med idrettsklubbene. Et 

samarbeid mellom idrettsklubbene og næringslivet vil være med å tilføre økt antall besøkende 

til Halden, noe som igjen vil generere mer omsetning i besøks- handel- og serveringsbransjen. 

HIRs oppgave i dette vil være å synliggjøre idrettsmiljøet, samt gjøre idrettsklubbene mer 
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interessante. Et resultat av dette vil bidra til å gjøre Halden mer attraktiv ved at besøkende vil 

komme tilbake til byen og forhåpentligvis flytte hit eller hindre utflytting.  

 

 

 

 

 

 

 

Oppsumering:  
HIR skal arbeide for 
* at nye idrettsanlegg bygges ut i samsvar med vedtatt, prioritert handlingsplan 
* sikre økonomisk tilskudd til drift av private anlegg 
 * at næranlegg blir vedlikeholdt 
* å sikre arealer til nye anlegg 
 * å sikre vekst i de kommunale tilskuddene til idrett 
* Følge opp, og videreutvikle, prosjektet «Sammen om Halden».  
 * Gjennomføre 2 obligatoriske møter med Halden kommune iht. Samarbeidsavtalen 
(administrasjon og politikerene), samt 2 årlige møter med Eiendomsavdelingen.  
* Arbeide idrettspolitisk og strategisk inn mot det politiske miljøet i kommunen og 
samarbeidsavtalen og ha jevnlige møter med idrettskonsulenten i kommunen for å fremme 
idretten og friluftslivet  
 * Foreta prioriteringer, (spillemidler, behovsanalyser og planarbeid) ang. idrettsanlegg, 
herunder innspill til sentrumsplanen og arealplan.  
 * Bistå klubber og lag i utvikling og idrettsanlegg.   
* Foreta fordeling av sponsormidler fra våre hovedsponsorer  
 * Fordele statlige og kommunale midler mellom lagene  
 * Sikre at NIF's politiske hovedsaker blir kjent og tatt hensyn til på lokalnivå  
* Samarbeide med Halden kommune i pågående tiltak og prosjekter 
 * Arbeide for å få gjennomslag i Halden kommune for at alle lag og foreninger som trener i 
anlegg for idrettsformål, skal gjøre det vederlagsfritt 
 

 
 


