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Visjoner 
I Halden skal idretten være tilgjengelige for alle innbyggere som ønsker det.  

 

Overordna mål  
Alle skal gis mulighet for å drive med idrett ut fra sine ønsker, behov og forutsetninger. Alle 

skal føle seg velkommen og føler at de er like viktige. Idrettsrådet i Halden skal jobbe for at 

det er tilgang på anlegg og at økonomi ikke blir en begrensende faktor for den enkelte, samt at 

vi er med å legge til rette for en mer kunnskaps- og verdibasert barne- og ungdomsidrett i 

klubbene.  

 

Verdier  
Idrettsrådet i Haldens verdier er basert på norsk idretts fellesverdier: leken, ambisiøs, ærlig og 

inkluderende.  

 

Lovpålagte oppgaver 

Idrettsrådet er et fellesorgan for idretten i den enkelte kommune, organisert i NIF gjennom 

idrettskretsene og underlagt NIFs lover og vedtekter. Halden Idrettsråds ansvar og 

arbeidsoppgaver reguleres av NIFs lovnorm.  

Halden Idrettsråd skal derfor:  

• styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet  

• foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene  

• dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang samt utvikle lokale  

idrettspolitiske handlingsprogram  

• være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig  

og frivillig virke.  

Idrettsrådet skal være et idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgaver primært på 

lokalt nivå.  

Alle saker som er av felles interesse for idretten skal sendes til kommunen gjennom 

idrettsrådet iht. samarbeidsavtale mellom Halden kommune og Halden Idrettsråd  
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Prioriterte satsningsområder 
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. Idrettsbasert næring 

 

 

Mål 

 

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. 

 

Tiltak: 

- fortsette prosjektet «Sammen om Halden» med tiltakene Barneidrettens Dag, skole-idrett 

økonomisk inkludering, ferieaktiviteter 

- øke antall miljøkontakter, og gi allerede etablerte miljøkontakter faglig påfyll 

- arbeide for at kommunen ser verdien i inkludering i idretten og gir tilskudd til «Sammen om 

Halden». 

 

 

 

 

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.  

 

Tiltak: 

- øke kommunens driftstilskudd til drift av anlegg, både private og kommunale 

- delta aktivt i utarbeidelsen av kommunens planprogram for idrett og friluftsliv i form av å 

belyse hva og hvilke anlegg det er og vil være behov for i fremtiden. 

- aktivt påvirke politiske partier og organer ved å synliggjøre idrettens behov 

- kartlegge alle anleggs tilstand. 

- Arbeide aktivt for utvidelse av idrettsanleggs åpningstider og tilgjengelighet. 
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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. 

 

Tiltak: 

- Samarbeide med idrettskretsen om å tilby et variert kurstilbud til lokale idrettsklubber 

- Prioritere kompetanseheving i klubb gjennom LAM-midlene 

 

Prioriteringer i forhold til tildeling av midler til aktivitetsstøtte (tilfeldig rekkefølge): 

- Tiltak for barn 

- Tiltak som har til hensikt å hindre frafall blant de eldste barn og ungdommer 

- Rekruttere og utdanne trenere og ledere 

- Tiltak for inkludering av innvandrere i idretten 

- Tiltak for inkludering av de som ikke kommer inn i idretten av økonomiske eller 

sosiale årsaker 

- Oppstart av ny aktivitet og nybegynnertiltak 

- Tiltak og utstyr som faller under prosjektet «Sammen om Halden». 

- Miljøskapende arbeid 

 

 

 

 

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. 

 

Tiltak:  

- synliggjøre idrettsrådets rolle 

- bedre informasjonsflyten mellom idrettsrådet og idrettslagene 

- møte og samvirke med kommunale etater 

- møte med politiske partier og organer 

- Årlig arrangere Haldenidrettens Høstkonferanse som en arena for samarbeid på tvers av 

klubbene. 

- holde en fortløpende åpen dialog med den politiske ledelse.  
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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. 

 

 

 

Tiltak: 

 

- bidra der HIR kan for å tilpasse trening og skole. 

- arbeide for å etablere egnede trenings- og konkurransefasiliteter. 

-  støtte arbeid for å etablere økonomiske tilskuddsordninger i samarbeid med klubbene som 

bedriver toppidrett. 

- støtte initiativ til internasjonale arrangement. 

- Støtte samarbeid mellom skole og kompetansepersoner i Haldenidretten. 

 

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 

 

 

Tiltak: 

 

- Jobbe for at alle klubber får sertifiseringen «Rent Idrettslag». Dett er Antidoping Norges 

forebyggende program som utfordrer klubber og lag til å utvikle sin egen antidopingpolicy. 

- Jobbe for at klubber legger inn «Rem utøver» som en del av lisensieringen av hvert medlem. 

«Ren utøver» gir alle utøvere, trenere eller ledere kunnskapen man trenger om antidoping 

- Bruke HIRs sosiale medier får å fremme viktigheten av antidoping og gode holdninger 

knyttet til antidoping.  
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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. 

 

 

Tiltak: 

- Samle inn informasjon fra idrettsklubbene og presentere dette for administrasjon og 

politikerne. 

- Jobbe for å synliggjøre idrettens viktige betydning for næringslivet, slik at næringslivet ser 

verdien av idretten i byen og velger å inkludere seg større. Dette gjøres ved å fremsnakke 

idretten og dens betydning på naturlige møteplasser.  

 

 


