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Sak 8/årsmøte HIR 2022 Behandle årsberetning.  

Årsberetning 2022 
1. Styret i Halden Idrettsråd 20212 

 

 

 

 

 

Funksjon Navn Klubb Periode Kommentar 
Leder Kai Henning 

Melberg 
Haldens 
Svømmeklub 

2022-2023 Velges for 1 
år 

Nestleder Trude Barstad 
Thoresen 
 
 

Halden Skiklubb 2022-2024 Velges for 2 
år  

Styremedlem Christine Moe 
Klingstrøm 

Fredrikshald 
Turnforening 

2021-2023 Ikke på 
valg  

Styremedlem Roy Bjørnstad Halden Roklubb 2021-2023 Ikke på 
valg 

Styremedlem Jens Petter 
Lindstrøm 

Halden 
Håndballforening 

2022-2024 Velges for 2 
år  

Styremedlem Lars Magnusson Halden 
Klatreklubb 

2022-2024 Velges for 2 
år  

Ungdomsrepresentant Katarina 
Andersen 

Fredrikshald 
Turnforening 

2022-2023 Velges for 1 
år 

Ungdomsrepresentant Mathias 
Gundrosen 

Haldens 
Svømmeklub 

2022-2023 Velges for 1 
år 

1. varamedlem Ina Wister Comet 2022-2024 Velges for 2 
år 

2. varamedlem Stian Skagen TTIF 2021-2023 Ikke på 
valg 
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2. Øvrige tillitsvalgte  

 

 

 

3. Medlemsklubber pr 31.12.2022 (49 stk)  

 

Idd Sportsklubb Halden Pistolklubb 
Halden Bokseklubb Halden Rideklubb 
Idrettslaget Halden Topphåndball Halden Seilforening 
Ishockeyklubben Comet Halden Ishockeyklubben Comet Halden Elite 
Halden Skiklubb Halden & Omegn Jeger og Fiskerforening 
Kvik Halden Fotballklubb Halden Skytterlag Miniatyrgruppe 
Halden Basketballklubb Halden Sportsdykkere 
Nedre Glomma Sportsskytterklubb Halden Styrkeidrettslag 
Tistedalen Friluftslag Halden Tennisklubb 
Tistedalen Turn og Idrettsforening Halden Triathlonklubb 
Halden Volleyballklubb Haldens Roklub 
Halden Padleklubb Haldens Svømmeklub 
Halden Curling Club Halden Cykleklub 
Arbeidernes Jeger & Fiskeforening Halden Halden Padelklubb 
Halden Frisbeeklubb Berg IL 
Halden functional Fitnessklubb Berg Pistolklubb 
Halden Golfklubb Fiskeklev Landeveisclub 
Østerbo Idrettsforening Halden Håndballforening 

Kontrollkomitée  
leder 

Frode Fjeldseth  Idd Sportsklubb 2022-2023 Velges for 1 
år 
 Kontrollkomitée 

medlem 
Espen Berger  Idd Sportsklubb 2022-2023 Velges for 1 

år 
 Kontrollkomitée 

varamedlem 
Erlend Lund HTH  2022-2023 Velges for 1 

år 
 Idrettsmerke Kari Ohlgren Halden Idrettslag 2022-2023 Velges for 1 
år 

Valgkomitéen for 
2022/2023: 

Halden 
Håndballforening 
(Leder) 

Halden Padleklubb Halden 
Idrettslag 
(HIL) 

Halden 
Seilforening 
(Vara) 
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Fossen Bowlingklubb Halden Idrettslag 
Fredrikshald Bokseklubb Fredrikshald Pristhina Fotballklubb 
Halden Innebandyklubb Halden Klatreklubb 
Fredrikshalds Turnforening Halden Løpeklubb 
Fredriksten Bryteklubb Halden MC Klubb 
Gimle Idrettsforening Halden Modellflyklubb 
Halden Atletklubb  

 

4. Året 2022 

Gjennom året 2022 hadde Halden Idrettsråd 12 styremøter og 100 saker var til behandling i 
styret. Det var 27 saker fler enn året før, og dette gjenspeiler samfunnet som fjernet 
restriksjoner etter pandemien. I tillegg til styremøter arrangerte vi temakveld om ren idrett og 
doping, kurs i styrearbeid, kurs om spillemidler og kurs i økonomistyring i idrettslag. Noen av 
kursene ble holdt på Teams da vi arrangerte dette sammen med Viken Idrettskrets.  

Haldenidrettens Høstkonferanse kom i en ny drakt i 2022. Vi arrangerte dette sammen med 
klubbledermiddagen i desember på Haldens Klub. På konferansedelen hadde vi besøk av Erik 
Vitanza fra Halden Kommune som ga status for svømmehall-prosjektet og svarte på spørsmål 
fra tilhørerne. I tillegg hadde vi en del om private anlegg hvor Trond Sydskogen og Olav 
Stokkeland fra Tistedalen Friluftslag fortalte om rulleskianlegget på Erte som de har utviklet 
til et av landets beste rulleskianlegg. Dette har de gjort uten kommunal støtte. Middagen, som 
ble avholdt etter konferansen, ble et hyggelig måltid hvor representanter fra Haldenidretten 
møtte hverandre under avslappende forhold for gode samtaler og etablering av nye 
bekjentskaper. Arrangementet ble veldig vellykket.  

Som nevnt tidligere åpnet samfunnet opp helt i 2022 og vi kunne igjen arrangere 
ferieaktiviteter og Idrettens dag igjen. Totalt hadde vi over 200 barn med på ferieaktivitetene 
våre og 15 klubber deltok med opplegg. På ferieaktivitetene har vi et godt forhold med 
barnevernet og Nav. De får melde på barn før ordinær påmelding åpner. Dermed er vi sikret å 
treffe barn som ikke allerede deltar i organisert idrett og vi treffer barn med utfordringer som 
tidligere har hindret de deltagelse i idrett. Idrettens dag ble i 2022 flyttet til Busterudparken. 
Dette fordi vi ønsket å gjøre arrangementet mer tilgjengelig og gi næringslivet på nordsiden 
mulighet til å få mange besøkende gjennom dagen. Vi har aldri hatt med flere klubber på 
arrangementet enn i 2022. Hele 29 klubber deltok! Det er et antall vi er veldig fornøyd med. 
Tilbakemeldingene fra klubbene som deltok var utelukkende positive og vi har fått rapporter 
om at et titalls klubber har fått nye medlemmer som et resultat av deres deltagelse på 
arrangementet. I løpet av arrangementet var det stafett mellom Halden Topphåndball, Kvik, 
Halden Håndballforening og Comet og Halden Innebandyklubb møtte Comet til 
oppvisningskamp i innebandy. Speaker Max Marius Brynildsen loste de besøkende flott 
gjennom dagen og informerte om deltagende klubber og intervjuet representanter fra 
klubbene. Idrettstilbudet på Låby ble utvidet med leksehjelp og matservering i samarbeid med 
nærmiljøkontaktene på Låby. Til å holde idrettstilbudet var 13 klubber som hadde 2 eller 3 
dager hver. Det var mellom 25 og 35 barn tilstede hver uke, og det er et godt antall vi skal 
bygge videre på i 2023.  
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Dessverre viser det siste innrapporterte medlemstallet, som fryktet, at idrettsklubbene i 
Halden har mistet mange medlemmer som et resultat av pandemien. Nå er det under 9000 
medlemmer i Haldenidretten. Halden Idrettsråd vet at det legges ned en enorm jobb i mange 
klubber for å få tilbake medlemmer som har falt av og vi har tro på at medlemsmassen øker 
ved neste innrapportering av medlemmer. Klubbsamtaler begynte på høsten og dette har vært 
tema i de fleste samtaler.  

HIR hadde i 2022 individuelle møter med alle politiske partier samt det årlige fellesmøte 
gruppeledere og administrasjonens ledelse. To veldig gode resultater etter de møtene var at på 
det kommunale budsjettet for 2023 ble vedtatt støtte på 200.000 kr til «Sammen om Halden» 
og 350.000 kr til klubber som drifter lysløypene. Halden Idrettsråd er veldig fornøyd med 
disse resultatene.  

En ny strategiplan ble vedtatt på årsmøtet i mars. Denne skal gjelde til 2026. I planen er det 7 
strategiområder og disse er:  

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 

Styret i Halden Idrettsråd har i 2022 deltatt på følgende arenaer bortsett fra styremøter og 
andre arrangementer i regi av HIR: 

* Individuelle møter med alle politiske partier 

* Fellesmøte med gruppeledere og administrasjonens ledelse 

* Planlegging av ny svømmehall 

* Møter om Halden Arena (navn på arena og basishall på Os) 

* Møter med idrettskrets 

* Idrett- og anleggskonferanse 

* Kretsting 

* Særmøter med idrettsklubber  
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5. Sportslige resultater  

2022 var året som konkurransene var fullt tilbake i sin hele form etter pandemien. Lokale 
resultater som har blitt meldt inn: 

Halden Håndball: 
Opprykk til 2. div 
 
Berg IL: 
Opprykk senior til 5. div og kretsmester.  
 
Halden Tennisklubb: 
Tor Riviera har vunnet NM i paratennis (både singel og dobbel, senior) 
 
Haledn AJFF 
Jørgen Nybøle ble kretsmester i Jegertrap i 2022 
Kretsmester lag Jegertrap: m Jørgen Nybøle, Ole Kristian Nybøle og Arild Dahl. 
  
Sølv i NM Nordisk trap i klasse U16 til Jørgen Nybøle    
Sølv i NM Nordisk trap i klasse J til Alexander Dahl 
Bronse i NM Jegertrap klasse Veteran til Per Kristian Dahl 
Gull i Veteran NM Jegertrap til Per Kristian Dahl 
  
AJFF Halden og HOJFF stilte med samlet lagt i ØstfoldCupen i år og tok der hjem seieren 
etter god skyting gjennom alle rundene. 
  
I tillegg så har vi Knut Ivar Larsen som har representert Norge under 
landskampen/Skandinavisk mesterskap i Songdalen. 
 
Halden Skiklubb: 
Sportslige toppresultater 
• EM Gull til Magne Dæhli i stafett 
• 4.plass i EM stafett til Elena Roos 
• 5. plass i VM til Elena Roos på sprint, og 4. plass i sprintstafett 
• 6.plass i VM til Adrien Delenne i sprintstafett 
• NM-sølv til Magne Dæhli på langdistanse og Martin Jullum i Temp-O 
• NM-bronse i stafett til Nils Christian Hellerud, Håvard Wedege og Magne Dæhli 
• Hovedløps-gull til Minna Wingstedt på lang  
• Hovedløps-sølv til Sigrid Schmitt Gran på lang og Minna på sprint og ski-O 
• Gull i O-Idol til Sigrid 
• Tore Sandvik bronse veteran vm h50 
 
Andre priser 
Halden SK ble tildelt NOF sin rekrutteringspris for 2022 
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Fiskeklev Landeveisclub:  
NM 
M30-34 sølv tempo til Stian Mjølnerød-Lie 
M40-44 sølv til Tommy Alexandersen 
 
Nordisk mesterskap 
M30-34 gull tempo til Stian Mjølnerød-Lie 
M30-34 gull fellesstart til Andreas Minge 
M45-49 bronse fellesstart til Fred Voldset 
 
VM 
M45-49 sølv til Fred Voldset 
  
 
6. Samarbeid med Halden Kommune 
 
Nok et år med godt samarbeid med Halden Kommune er lagt bak oss. Vi har samarbeidet 
godt med kommunen i 2022 og det har vært mye møtevirksomhet. Våre kontakter i 
kommunen ligger i eiendomsavdelingen og i samfunnsavdelingen.  
 
Av temaer vi har hatt hyppige møter med eiendomsavdelingen om nevnes brukermøter for 
Halden Arena samt møter om driften, møter om status på eksisterende idrettshaller og vi har 
lagt til rette for møter med klubber og kommunen hva gjelder treningsarena for klubber. I 
tillegg har vi hatt et godt og tett samarbeid med kommunen ved Erik Vitanza og Jan Rune 
Nilsen for ny svømmehall. Vi har blitt informert og tatt med i prosessen tidlig og har blant 
annet vært i Göteborg på møter med utbyggere for tips og råd for videre arbeid. Dette setter vi 
pris på! 
 
På samfunnsavdelingen har vi hatt hyppige møter og dialog med idrettskonsulent Christian 
Berg. Her fungerer samarbeidet godt. Andre på samfunnsavdelingen vi har mye med å gjøre 
er frivillighetskoordinator Tor Håkon Nordenhaug. En naturlig mann å ha et tett forhold til, og 
dette forholdet er viktig for frivilligheten.  
 
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.  
 
 
8.Anlegg 
 
I 2022 gjorde HIR en kartlegging av private anlegg. Det er svært mange klubber med private 
anlegg i Halden. I 2023 er støtten til private anlegg tilbake og klubbene får igjen et fortjent og 
nødvendig tilskudd til egne anlegg. Halden Kommune og klubbene har vært flinke til å 
rehabilitere anlegg i 2022 og under følger en oversikt over hva som er gjort:  
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Stranda nærmiljøpark/Halden kommune i samarbeid med Viken fylkeskommune: 

• Nytt kunstgress og lysanlegg på 7-er bane. 
• Trimpark ute og under tak med lysanlegg. 

  
Rødsberg ungdomsskole/samarbeid med Banken Velforening og Halden kommune: 

• Multisportbane for basket, volleyball og ulike typer ballspill med lysanlegg. 
• Petanqueområde 

  
Hjortsberg skole sandhåndballbane/Halden Håndballforening i samarbeid med Halden 
kommune: 

• Sandhåndballbane og sandvolleyball med lysanlegg. 
  
Tistedalshallen 

• TTIF jobber flott videre med ny hall og tok i 2022 i bruk hallen. Hallen ble ikke 
ferdigstilt i 2022, men jobben TTIF gjør er imponerende.  

  
Padeltennisbaner Berg stadion/Berg idrettslag: 

• Berg IL åpnet i 2022 2 padeltennisbaner på anlegget sitt. Dette har vært en suksess og 
klubben har fått flere nye medlemmer som bakgrunn av etableringen av banene.  

  
Forbedringer/vedlikehold Strupe og Risum kunstgress: 

• Miljøtiltak for hindring av spredning av gummigranulat 
• Rehabilitering av flomlys på Risum Kunstgress 
• Idd SK har oppgradert Risum Kunstgress med to nye tribuner på langsiden. Fun fact 

om tribunen er at stolene er arvet av Ullevål Stadion. I tillegg til tribune har begynte 
de med et to etasjes bygg mellom tribunene. Her kommer ny kiosk, møterom og toalett 
som er universalt utformet.  

•  
Tistedalen kunstgressbane/Halden kommune: 

• Utført reparasjoner av kunstgress i 2022. 
  
Halden golfpark klubbhus/Halden golfklubb: 

• Rehabilitering av klubbhus. 
  
Tistedalen skianlegg etablering av lager/garasjebygg/TFL 

• Tistedalen Friluftslag bygde ny garasje på skianlegget til løypemaskiner i 2022.  
•  

  
Venåshytta rehabilitering av lysløype/Gimle IF 

• Gimle IF rehabiliterte lysløypene sine i 2022. I tillegg rehabiliterte de akebakken foran 
hytta.  

 
Prestebakke rehabilitering av lysløpe/Idd Sk 

• Idd SK rehabiliterte lysløypen på Prestebakke i 2022 med blant annet nye lys. 
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8. 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) 2.435.655,- 

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. 

9. 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 2022:  

Klubb Søknad Søknadssum Innvilget 
Berg IL Nytt høyttaleranlegg 70000 12580 
Fredrikshalds 
Turnforening 4 delt skumkasse 19499 19499 
Halden Hånball 2 Loppetassen-turneringer 20000 10000. 1 turnering 

Halden Basketballklubb 

30 baller, bag med 
førstehjelpsutstyr, 50 
overtrekksvester 30000 

8000. 
Førstehjelpsutstyr og 

overtrekksvester 

Halden Golfklubb 
Turnering for barn og 
juniorer 5000 5000 

  Lysballer til barn 2000 2000 

Halden Klatreklubb 

Anlegge nytt klatrefelt på 
Fosseløkka. Rebolting av 
felt på Svalerødkilen. 6 nye 
ruter på Sauøya 437000 

39000. Rebolting i 
Svalerødkilen 

Halden Skytterlag Nytt våpen til ungdommen 27000 27000 
Halden Styrkeidrettslag 2 x treningshelger ungdom 8000 4000. En samling 

Idd SK 
2 stk 5er mål. T-skjorter til 
nytt lag 39146 32921. 2 stk 5er mål 
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Haldens Roklub Båt for funksjonshemmede 20000 20000 

Haldens Svømmeklub 

Praksis og teoritrening 
med innleid trener for 
barn og unge 20000 20000 

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.  

 

10. Fordeling av treningstider/søknad om arrangementer  

Tildelingen av treningstid ble gjort i juni, med virkning skolestart 2022. 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. 

 

11. Æresprisvinnere 2022:  

Saugbrugs Ærespris: Simen Ahlsen og Julianne Skallerud Brække 

Kynningsruds ærespris: Ikke delt ut enda 

Idrettsmerkeprøvene var det også i 2022 HIL v/Kari Ohlgren som sto for.  

 

12. Oppsummering 

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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