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Sak 8/årsmøte HIR 2021
Behandle årsberetning.

Årsberetning 2021

1. Styret i Halden Idrettsråd 2021

Funksjon Navn Klubb Periode Kommenta
r

Leder Torhild Grimseth
Huseby

Halden
Cykleklub

2021-2022 Gjenvalg 1
år

Nestleder Trude Barstad
Thoresen

Halden Skiklubb 2020-2022 Gjenstår 1
år

Styremedlem Christine Moe
Klingstrøm

Fredrikshald
Turnforening

2020-2022 Gjenstår 1
år

Styremedlem Roy Bjørnstad Haldens Roklub 2021-2022 Ny

Styremedlem Jens Petter
Lindstrøm

Halden
Håndball
Forening

2021-2022 Gjenvalg 1
år

Styremedlem Lars Magnusson Halden
Klatreklubb

2020-2022 Gjenstår 1
år

Ungdomsrepresenta
nt

Katarina Andersen Fredrikshald
Turnforening

2021-2022 Gjenvalg 1
år

Ungdomsrepresenta
nt

Mathias Gundrosen Halden
Svømmeklubb

2021-2022 Gjenvalg 1
år

1. Varamedlem Ina Wister Comet 2020-2022 Gjenstår 1
år

2. Varamedlem Stian Skagen TTIF 2021-2023 Ny 2 år
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2. Øvrige tillitsvalgte

Revisorer BDO
Idrettsmerket Kari Ohlgren Halden Idrettslag 2021-2022 1 år Gjenvalg
Saugbrugs
Ærespris

Oppnevnes av
HIRs styre

Kynningsrudprisen Daglig leder HIR
Valgkomité Leder: Idd Sportsklubb 1 år Ny

Halden Tennisklubb 1 år Ny
Halden Volleyballklubb 1 år Ny
Vara: Halden Karateklubb 1 år Ny

3. Medlemsklubber pr 31.12.2021

Ved utgangen av år 2021 var 49 klubber medlemmer av HIR:
Arbeidernes Jeger og fiskeforening
Berg Idrettslag
Berg Pistolklubb
Buer/Kornsjø Skytterlag
Fiskeklev Landeveisclub
Fossen Bowlingklubb
Fredriksten Bryteklubb
Fredrikshald Boksekubb
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 Padelklubb
Halden Pistolklubb
Halden Rideklubb
Halden Seilforening
Halden Skiklubb
Halden Skytterlag
Halden Skytterlags Min.gr.
Halden Sportsdykkere
Halden Styrkeidrettslag
Halden Tennisklubb
Halden Topphåndballklubb
Halden Triathlonklubb
Halden Volleyballklubb
Haldens Roklub
Haldens Svømmeklub
Idd Sportsklubb
Ishockeyklubben Comet Halden Elite
Ishockeyklubben Comet Halden Bredde
Kvik Halden Fotballklubb
Nedre Glomma Sportsskytterklubb
Tistedalen Friluftslag
Tistedalens Turn & Idrettsforening
Østerbo Idrettsforening
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4. Året 2021

Det har i år vært avholdt 13 styremøter i tillegg til et par fellesmøter med miljøkontaktene. På det
ene møtet hadde vi besøk av Halden Migrasjonshelse og Trond Kurte Andreassen. De snakket
om integrering og inkludering i samfunnet og i idretten, og gav oss mange gode tips og tanker vi
tar med oss videre i arbeidet med å inkludere alle som ønsker i idretten. I 2021 hadde vi 3 fysiske
styremøter, resten ble avholdt digitalt. Antall saker som styret behandlet var 73.

I 2021 har arbeidet til HIR bestått av å bistå klubber i henvendelser de har kommet med. Dette
være seg videre planer og utvikling for idrettsklubbene, vedlikehold av arena, bane eller hall samt
diskusjoner og samtaler knyttet til «Sammen om Halden». Som i 2021 har pandemien gitt
klubbene og HIR et merarbeid, og det har vært veldig lærerikt å utvikle oss sammen med
klubbene. HIR er veldig takknemlig for at klubbene har brettet opp ermene og lagt til rette for at
barn og unge har hatt et treningstilbud å gå til når idretten ikke har vært nedstengt, og dette tror
og håper vi at de nye rapporteringene til idrettsregistreringen viser når de blir tilgjengelig i slutten
av april. Signalene vi har fått fra mange av klubbene er at de har vokst og fått flere nye unge
medlemmer. Dessverre er det også klubber som har slitt, både med frivillige og medlemmer og
HIR håper at klubbene kommer seg gjennom den tøffe tiden slik at de kan leve videre. HIR har
tilbudt bistand til disse klubbene. I høst gjennomførte vi klubbsamtaler med nesten alle klubbene.
Alle klubber ble kontaktet, men ikke alle ble det oppnådd kontakt med.
I tillegg har HIR jobbet med anleggene i byen, og det er gledelig å se at bygging av både
Tistedalshallen og Os Arena er godt i gang. Dette blir to flotte tilskudd til Haldens idrettsklubber.
Noe annet som også har tatt mye av arbeidstiden til HIR i 2021 er prosjektet «Sammen om
Halden». Dette går på inkludering i idretten, samt legge til rette for bedre kår for idrettsklubbene i
Halden. Haldenidrettens Høstkonferanse måtte vi avlyse grunnet lav deltagelse. Arrangementet
var planlagt første helgen etter samfunnet åpnet opp igjen, og timingen var vi rett og slett uheldig
med. Ferieaktivitetene gikk ikke å arrangere i vinterferien, men i sommerferien hadde vi et veldig
godt tilbud til byens barneskolebarn. Vi hadde 4 uker med aktiviteter, i samarbeid med Halden
Kommune, og totalt 173 barn fikk gleden av å delta. Barna kunne møte opp fra 09:00 og dagen
var ferdig 13:30, med tilsyn av barn frem til 14:00. Tusen takk til klubbene for at dere stiller opp
på dette. Uten deres innsats hadde det ikke blitt arrangert noen ferieaktiviteter.

For styret har det som vanlig vært et aktivt år med møtevirksomhet:
 Prosjekt ny idrettsarena på Os
 Viken Idrettskonferanse
 Ledermøter i regi av VIK
 Idrett- og anleggskonferanser
 Kompetansedag for idrettsråd i Viken
 Særmøter med klubber i HIR
 Møte med politikere og administrasjon i Halden kommune
 Spillemiddelkurs
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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. Gledelig er det å se at det nå er kommet på plass en kommunal ordning
med støtte til lag med private anlegg fra 2022. Målet videre blir å få økt støtten.
Idrettsrådet forsøker i størst mulig grad å være til stede på de møter og årsmøter de er invitert til.

5. Prosjektet «Sammen om Halden»

Bakteppet 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 (2018). 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 2021 sitt tredje hele leveår.
Et av tiltakene er økonomisk inkludering hvor vi har støttet 153 barn økonomisk (31.12.21), slik
at de kan fortsette med idretten de ønsker.
Ved utgangen av 2021 hadde vi 16 miljøkontakter. Vi er veldig takknemlig for den gode jobben
miljøkontaktene gjør. Det er miljøkontaktene som oppretter kontakt med familier og
miljøkontaktene som holder barna inne i idretten. Miljøkontaktene de viktigste personene i
prosjektet, og vi er takknemlige for ansvaret de frivillig tar på seg.
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6. Sportslige resultater

I 2021 begynte igjen konkurranser og mesterskap å avholdes i større grad enn i 2020 hvor det
meste ble avlyst. Lokale resultater som klubbene har meldt inn:

Haldens Svømmeklub
- Signe Alma Sofia Enberg 2006 bronse i Nordisk ungdomsmesterskap på stafett 4x100medley i
Litauen.

Halden Cykleklub:
- NM gull i Terreng kortbane til Ingrid Bøe Jacobsen
- Sammenlagtseier i Norgescup terreng til Ingrid Bøe Jacobsen
- 2. plass i NM fellesstart til Emilie Moberg

Halden Tennisklubb
- NM gull til Tor Riviera i paratennis singel
- NM gull til Tor Riviera i paratennis dobbel
Tor Riviera inngår også på landslaget i paratennis

Halden Styrkeidrettslag
NM utstyrsfritt:
- NM gull til Daniel Nilsen 59 kg
- NM gull til Michael Johannesen 83 kg
- NM gull til Armandas Puckus 93 kg
- NM sølv til Sofie Flyvholm 84 kg
NM utstyr:
- NM gull til Daniel Nilsen 59 kg

Fiskeklev Landeveisclub
NM master tempo:
30-34: Gull til Andreas Minge
35-39: Gull til Martin Iversby
40-44: Gull til Tommy Aleksandersen
45-49: Sølv til Tore Petter Engen

NM master:
30-34: Gull til Andreas Minge, sølv til Stian Mjølnerød-Lie
35-39: Gull til Martin Iversby
40-44: Sølv til Tommy Aleksandersen
45-49: Sølv til Fred Voldset, bronse til Tore Petter Engen
50-54: Bronse til Frode Rød
Nordisk mesterdskap tempo:
40-44: Gull til Tommy Aleksandersen
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30-34: Andreas Minge

Nordisk mesterskap:
30-34: Gull til Andreas Minge, bronse til Stian Mjølnerød-Lie
35-39: Sølv til Øystein Fundingsrud
45-49: Bronse til Fred Voldset

Halden Skiklubb
VM:
Stafett kvinner: sølv til Elena Roos
Langdistanse: Bronse til Magne Dæhlie
Sprintstafett: Bronse til Elena Roos

EM:
Sprintstafett: Gull til Elena Roos
Sprint: Sølv til Elena Roos

NM:
H19-20 langdistanse: Sølv til Bendik Eliassen
Langdistanse H21: Gull til Magne Dæhlie
Mellomdistanse: Bronse til Bendik Eliassen
Stafett: Sølv til Halden med Niels C. Hellerud, Olav Lundanes og Magne Dæhlie
PreO: Bronse til Martin Jullum
TempO: Gull til Martin Jullum

Veteranmesterskap:
Sprint:
D40: Gull til Heidi Stokseth
H45: Bronse til Øyvind Stokseth
H60: Sølv til Jan Granstedt

Lang:
H45: Gull til Mats Haldin

Mellom:
D40: Gull til Vendeua Haldin
H55: Gull til Jon Steinar Mjølnerød

7. Samarbeid med Halden kommune
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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

Vi har jevnlige møter med administrasjonen, da særlig idrettskonsulenten Christian Berg og
eiendomsavdelingen som har ansvaret for alle haller og gymsaler. Frivillighetskoordinator Tor
Håkon Nordenhaug har vi også mye kontakt med, og samarbeidet her går også strålende. 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 et sterkt tillitsforhold er bygget opp.
HIR har halvårige møter med kommunedirektør og politiske partier etter samarbeidsavtalen.
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. Fra 2022 kommer det igjen
driftsstøtte til klubber og lag med egne anlegg. Dette har vært borte siden 2013, og det er gledelig
at det igjen er blitt innført. Ordningen nå er en fin start, og HIR skal fortsette å jobbe for å øke
denne støtten.
Risumhallen fikk i 2021 nytt tak. Berg IL har i 2021 anlagt to padelbaner som har blitt veldig
populære på kort tid.
Hjortsberg har fått en ny 9`er kunstgressbane, samt en Tuftepark tilknyttet kunstgressbanen.
Haldens Roklub har oppgradert klubbhuset sitt, med nye garderober og nytt treningsrom.
Klubbhuset er nå universelt utformet.

Ny idrettsarena på Os
Det har i 2021 vært flere møter både med politikere og administrasjon i Halden kommune vedr.
ny idrettsarena på Os. Medvirkningsprosessen i prosjektet har vært god, og kommunen har lyttet
til alle innspill fra idrettsklubbene. Vi har medvirkningsmøter med kommunen og klubbene
jevnlig hvor alle kommer med ønsker for en optimal hverdag.

Tistedalshallen
TTIF har gjort en god jobb med utviklingen av Tistedalshallen til nå. Det er gledelig å se at
hallen begynner å reise seg, og jobben hallgruppen har gjort står det respekt av. HIR har vært
informert gjennom byggingen, og TTIF vet vi er tilstede hvis de trenger bistand.

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 2.417.642,-.
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.
På høsten kom en ekstraordinær tildeling på 287.685 kr som ble fordelt som hodestøtte, basert på
registrerte medlemmer i aldersgruppen 6-19, med minimum 1000 kr til hver klubb.
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10. Sponsormidler

Vi mottok også i 2021 kr 100.000 fra Berg Sparebank og kr 100.000 fra Sparebank1stiftelsen
Halden til fordeling av sponsormidler.

Etter søknad ble disse tildelt sponsormidler i 2021:

Klubb Formål Sum
Fredrikshalds Turnforening Håndvekter og Air Rolls 17500
Halden Kaltreklubb Etablering av nytt klatrefelt 20000
Idd Sportsklubb 55 baller og M-Station 18750
Halden Topphåndball 2 x ballretur 8160
Kvik Rehabilitering ballbinge 25000
Halden Atletklubb Utstyr nytt lokale 10000
Gimle IF Oppgradering av akebakke 25000
Haldens Svømmeklub Utstyr til svømmetrening 30000
Haldens Roklub Utstyr nytt lokale 27610

Styret vedtok fordeling av sponsormidler 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

Tildelingen av treningstid ble gjort i juni, med virkning skolestart 2021. Her samlet vi inn behov
fra alle klubber og tildelte etter kriterier som ble vedtatt i 2019 når tildeling av treningstid var
oppe på årsmøtet. Gjennom vinteren har det blitt gjort mange samtaler med klubber som er tildelt
tid, og behov har endret seg. Klubber har gitt fra seg tider og andre har fått mer. Dette har vært en
prosess som hele tiden har pågått for å optimalisere bruken.
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12. Æresprisvinnere 2021:

Saugbrugs Ærespris: Ikke delt ut.
Kynningsrudprisen: Svømmeskolen i Haldens Svømmeklub
Berg Sparebanks Trenings- og Utviklingspris: Ikke delt ut
Idrettsmerkeprøvene var det også i 2021 HIL v/Kari Ohlgren som sto for.

13.Oppsummering

Halden Idrettsråds styre har hatt stor aktivitet siste år. Som oppsummering kan nevnes:
 prosjekt ny idrettsarena på Os
 bistått klubbene i det daglige, blant annet mange oppgaver med klubbutvikling og

utfordringer knyttet til blant annet pandemien.
 drevet prosjektet «Sammen om Halden» videre
 samarbeid med Halden kommune
 fordeling av treningstider
 fordeling av sponsormidler
 fordeling av statlige- og kommunale midler
 miljøkontaktmøter
 deltagelse på års-, krets-, politiske- og idrettsmøter
 Administrativ utvikling

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 2021.
HIRs styre vil rette en stor takk til våre samarbeidspartnere og ikke minst til våre økonomiske
bidragsytere:
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. Hyttene har vært til stor nytte i periodene de har vært åpne gjennom pandemien når
annen idrett har vært stengt. 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 2021

Torhild G. Huseby (sign.) Trude B. Thoresen (sign.)
Leder Nestleder

Jens Lindstrøm (sign.) Roy Bjørnstad (sign.)
Styremedlem Styremedlem

Lars Magnusson (sign.) Christine Klingstsrøm (sign.)
Styremedlem Styremedlem
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