HALDEN IDRETTSRÅD
Postboks 2105, Brødløs, 1760 Halden
Besøksadresse.: Halden Ishall, Blokkvn.39
E-post: kontakt@halden-idrettsrad.com

Årsberetning 2017
Årsmøte i Halden Idrettsråd
13. mars 2018 kl. 18:00
i Halden Ishall
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Dagsorden
Utdeling av Berg Sparebanks Trenings- og Utviklingspris
1. Åpning
2. Presentasjon av gjester
3. Godkjenne de fremmøtte representantene
4. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
5. Velge dirigent, referent samt to representanter til å underskrive protokollen
6. Behandle årsmeldingen
7. Behandle idrettsrådets regnskap i revidert stand
8. Behandle forslag til arbeidsprogram. Drøfte og prioritere planer for anleggsutbygging og
aktivitetsutvikling
9. Behandle forslag og saker
- Forslag fra styret om ansettelse av daglig leder i HIR
- Forslag fra styret om igangsettelse av prosjektet «Sammen om Halden 2019-2021»
- Forslag fra styret om fastsettelse av kontingenter for 2018 og 2019
- Forslag fra div.klubber ang. tilskudd til drift av egne anlegg
10. Vedta budsjett
11. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) 5 styremedlemmer, herav 1 ungdomsrepresentant under 25 år og 2 varamedlemmer
c) To revisorer
d) Representanter til idrettskretstinget, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
e) Valgkomite med leder, to medlemmer og ett varamedlem
12. Hilsninger
13. Avslutning
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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.

Styret i Halden Idrettsråd 2017
Funksjon
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Ungdomsrep.
1. Varamedlem
2. Varamedlem

Navn
Jens Petter
Lindstrøm
Erlend Lund
Elisabeth
Stenbock Eriksen
Sandra Bøe
Myrvang
Hege Næss
Bjørgul
Lajla Halvorsen
Kristine
Andreassen
Christine Moe
Klingstrøm
Per Gunnar
Halvorsen

Klubb
Halden Idrettslag

Valgperiode Lengde Komm.
2017-18
1 år
Ny

HTH
Haldens
Svømmeklub
Idd SK

2017-18
2017-19

1 år
2 år

Ny
Gjensto

2017-18

1 år

Ny

Halden Skiklubb

2016-18

2 år

Gjensto

Halden
Basketballklubb
Ishocketlaget
Comet
Fredrikshalds
Turnforening
Kvik Halden FK

2017-19

2 år

Ny

2017-19

2 år

Ny

2017-18

1 år

Ny

2017-18

1 år

Ny
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Nestleder og kasserer ble valgt for 1 år pga. opprykk av nestleder etter 1 år og kasserer som
valgte å gå ut av styret etter 1 år.

Øvrige tillitsvalgte
Revisorer

Vararevisorer
Idrettsmerket
Norske Skog
Saugbrugs’
Ærespris
Olai
Gundersens
Ærespris
Valgkomite

Jens Andersen
Marianne
Grimstad
Arne Moe
Kari Ohlgren

TTIF
Fredrikshalds
Turnforening
Kvik Halden FK
Halden Idrettslag

2017-18
2017-18

1 år
1 år

Gjenvalg
Gjenvalg

2017-18
2017-18

1 år

Gjenvalgt

1 år

Gjenvalgt

2017-18

1 år

Ny

2017-18
2017-18
2017-18

1 år
1 år
1 år

Ny
Ny
Ny

Oppnevnes av
styret i HIR

2017-18

Olai Gundersen
Leder av HIR

2017-18

Leder: Haldens
Roklub
Kvik Halden FK
Halden IL
Vara: Halden
Tennisklubb
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Postboks 2105, Brødløs, 1760 Halden
Besøksadresse.: Halden Ishall, Blokkvn.39
E-post: kontakt@halden-idrettsrad.com

Styrets beretning 2017
Ved utgangen av år 2017 var 49 klubber medlemmer av HIR. Nye klubber er Halden
Håndballforening, Fiskeklev Landeveisclub og Gimle Tennisklubb.
Medlemsklubber pr 31.12.2017:
Arbeidernes Jeger og fiskeforening

Halden Håndballforening

Berg IL

Halden Idrettslag

Berg Pistolklubb

Halden Innebandyklubb

Buer/Kornsjø Skytterlag

Halden Karateklubb

Fiskeklev Landeveisclub

Halden Klatreklubb

Fossen Bowlingklubb

Halden MC-klubb

Fredrikshald Fotballklubb

Halden Modellflyklubb

Fredrikshalds Turnforening

Halden & Omegn J.F.F.

Gimle IF

Halden Padleklubb

Gimle Tennisklubb

Halden Pistolklubb

Gracie Jiu-Jitsu Halden

Halden Rideklubb

Halden Atletklubb

Halden Seilforening

Halden Basketballklubb

Halden Skiklubb

Halden Bokseklubb

Halden Skytterlag

Halden Cyckleklub

Halden Skytterlags Min.gr.

Halden Curling Club

Halden Sportsdykkere

Halden Golfklubb

Halden Styrkeidrettslag
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Halden Taidoklubb

Ishockeyklubben Comet Halden Elite

Halden Tennisklubb

KRIK-Kristen Idrettskontakt

Halden Topphåndballklubb

Kvik Halden Fotballklubb

Halden Triathlonklubb

Nedre Glomma Sportsskytterklubb

Halden Volleyballklubb

Sho Bu Kan Karateklubb

Haldens Roklub

Tistedalen Friluftslag

Haldens Svømmeklub

Tistedalens Turn & Idrettsforening

Idd Sportsklubb

Øberg Volleyballklubb

Ishockeyklubben Comet Halden

Året 2017
Det har i år vært avholdt 14 styremøter, 1 ledermøte samt flere komite- og utvalgsmøter. I tillegg
har vi også hatt særmøter med enkelte klubber. Leder og øvrige styremedlemmer har deltatt i en
rekke aktiviteter som HIRs representanter. For våre representanter i hallprosjektet har
møteaktiviteten i 2017 også vært meget hyppig.
Halden Idrettsråd har i mange år jobbet for å få ansatt en idrettskonsulent på heltid. Med en solid
pengegave fra Sparebankstiftelsen i Halden i oktober måned, ble drømmen langt nærmere en
realitet. Svein Femtehjell går inn som prosjektleder i 2018. En viktig del av jobben blir å
tilrettelegge for en fulltidsansettelse av idrettskonsulent.
En lite hyggelig melding kom i februar 2017 da Halden Håndballklubb slo seg selv konkurs. De
så ingen annen utvei. Det var ikke bare elitespillerne som ble rammet, men også klubbens mange
unge spillere. Takket være et utrolig støtteapparat og sponsorstøtter, ble den nye klubben, Halden
Håndballforening, startet i mars.
En langvarig sak rundt støyforhold og flytting av kunstgressbane på TTIFs anlegg ble løst i løpet
av 2017. Dermed kunne TTIF gjenoppta treningsaktivitet på eget felt og mange barn kunne igjen
vende tilbake TTIFs anlegg. Også Kvik Halden fikk i løpet av året løst en viktig sak med et slitt
og etterhvert farlig løst kunstgress etter rask inngripen fra administrasjonen i Halden Kommune.
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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 adm. 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 tilstede på de årsmøter de er invitert til.

Sportslige resultater seniorer
Ingrid Bagger - nordisk mester i banesykling. Tok gull på 500m, samt bronse i sprint og keiring
Thomas Furuvarp - bronse på 2000 m innendørs roing
Agnes Leo, Emil Wingstedt, Magne Dæhli, Hollie Orr Halden Skiklubb – NM-gull
sprintstafett i orientering
Ingrid Bøe Jacobsen – NM-gull sprint terrengsykling. Bronsemedalje på rundbane. Sølv i
verdenscupsprinten sammenlagt
Olav Lundanes – VM-gull langdistanse. VM-gull stafett for Norge. NM-gull lang- og
mellomdistanse. Sølv i verdenscupen sammenlagt. Ble kåret til årets O-løper. Var også nominert
til 3 priser på idrettsgallaen.
Olav Dæhli – VM-gull stafett for Norge, NM-sølv langdistanse.
Ida Marie Næss Bjørgul – NM-sølv mellomdistanse
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Olav Lundanes, Magne Dæhli, Eirik K.Hovind – NM-gull stafett
Kine Hallan Steiwer, Hollie Orr, Ida Marie Næss Bjørgul – NM-gull stafett
Christer Stenersrød – NM-gull spyd
Maria Birkeli – NM-gull benkpress

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 hver 2.år»
Samarbeidet i 2017 fungerte meget bra. Avtalen er nå fornyet for 2 år.

Ny idrettshall på Os
Det har i 2017 vært flere møter både med politikere og administrasjon i Halden kommune vedr.
ny idrettshall på Os.
Det er nå vedtatt bygging og det er avsatt 20 mill. i budsjettet til Halden kommune for 2018 og
resterende på økonomiplan for 2019.
Byggestart er 2019 med ferdigstillelse i mars 2020 i henhold til fremdriftsplan som er vedtatt i
Halden kommunestyre. Planlegging er godt i gang, og det er i nærmeste fremtid klart for oppstart
av brukergrupper. Egen gruppe for å se på driftsmodeller er i gang og hvor HIR deltar.
Det er stor positivitet til prosjektet, og HIR ser frem til at dette blir realisert.

Tistedalshallen
TTIF har gjennom 2017 jobbet med planer for utvidelse av Tistedalshallen med en flate til i
tillegg til flere funksjonelle og sosiale rom. Klubben har gjort et solid arbeid og kommet langt på
vei med sitt prosjekt. SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus bidro med en rekordstor gave på 6
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millioner. Ved utgangen av 2017 var reguleringsplaner vedtatt, men klubben var fortsatt ikke
finansielt helt i mål.

Nye Halden bad
Haldens Svømmeklub v/primus motor Trond Forsstrøm har lagt ned et enormt arbeide med å
utarbeide en forstudie til utvikling av et nytt bad i Halden. Arbeidet startet for alvor høsten 2015.
En skisse til løsning og presentasjon ble foretatt for en fullsatt kommunestyresal i januar 2016.
Det var tverrpolitisk enighet og begeistring for planene om en ny hall i sentrum. Arbeidet
fortsatte, og det ble innhentet teknisk ekspertise fra mange hold.
Forstudien ble oversendt rådmannen samt alle partilederne på senhøsten 2017. Kort tid etter ble
rapporten kjøpt av Halden kommune.

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 2018.

Kommunale midler – kr 175.000,Heller ikke i 2017 fikk vi tildelt støtte til klubbene til dekning av utgifter for egne anlegg, eller
dekning av leieutgifter. De midlene vi fikk var hodestøtte på kr 45,- for medlemmer under 19 år.

Statlige midler (LAM-midler) – kr 1.930.056
På årsmøtet i 2016 ble nye kriterier for fordeling av LAM-midler vedtatt. 75% (kr 1447.309) ble
fordelt basert på registrerte medlemmer i aldersgruppene 6-12 år og 13-19 år, med dobbelt sats til
den eldste gruppen. 25% av beløpet (kr 482.747) ble fordelt til klubber basert på søknader. 11
klubber søkte og fikk tildelt midler. Fredrikshalds Turnforening (kr 4.000), Gimle IF (kr 15.000),
Halden Atletklubb (kr 55.000), Halden Karateklubb (kr 10.000), Halden Padleklubb (kr 50.000),
Halden Pistolklubb (kr 15.000), Halden Skiklubb (kr 60.100), Halden Volleyballklubb (kr
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10.000), Haldens Roklub (kr 15.000), Haldens Svømmeklub (kr 50.000), Ishockeyklubben Comet
(kr 114.200) og Kvik Halden FK (84.447).

Fordeling av sponsormidler
Vi mottok også i 2017 kr 100.000 fra Berg Sparebank og kr 100.000 fra Sparebankstiftelsen i
Halden. Det ble også overført sponsormidler fra 2016 da noen klubber ikke hadde mulighet til å
fremlegge kopi av faktura/ordrebekreftelse før i 2017.
Etter søknad ble disse tildelt sponsormidler i 2017: Halden Håndballforening (kr 50.000), Halden
Atletklubb (kr 10.000), Halden Basketballklubb (kr 15.000), Haldens Roklub (kr 55.000),
Fredrikshalds Turnforening (kr 53.215) og Halden Pistolklubb (kr 15.000).
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. Pengene blir ikke overført den enkelte klubb før kopi av ordrebekreftelse eller faktura
foreligger.

Fordeling av treningstider/søknad om arrangementer
Pga. mye usikkerhet ang. videre bruk av Remmenhallen, valgte styret i HIR igjen å gå for samme
fordeling av treningstider i 2.halvår som tidligere. Etter møter med de største hallbrukerne mot
slutten av året, kom vi frem til en fordeling som blir stående i hele 2018.
Det tok sin tid å få på plass alle arrangementene. Noen forbund er veldig sene med å få på plass
kampdatoer/haller, men vi kom frem til en endelig fordeling etter godt samarbeid mellom klubber
og idrettsrådet.

Ledermøte
Det årlige julemøtet for ledere fant sted 12.12. I tillegg hadde vi invitert tidligere ledere i
idrettsrådet. 24 personer var til stede, men kun 12 klubber var representert. Leder redegjorde kort
for aktuelle saker i HIR, og Svein Femtehjell redegjorde for det nye prosjektet «Sammen om
Halden 2019 – 2021.
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Æresprisvinnere 2017:
Saugbrugs Ærespris:

Silje Mathisen, Halden Cyckleklub
Christer Melberg, Haldens Svømmeklub

Olai Gundersens Ærespris:

Dugnadsgjengen ved Tistedalens skianlegg

Berg Sparebanks Trenings- og Utviklingspris:

Emilie Ingerød og HIL

Idrettsmerkeprøvene var det også i 2017 HIL v/Kari Ohlgren som sto for.

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








prosjekt ny idrettshall
samarbeid med Halden kommune
fordeling av treningstider
fordeling av sponsormidler
fordeling av statlige- og kommunale midler
ledermøter
deltagelse på års-, krets-, politiske- og idrettsmøter

I samarbeid med Atea og Erik Faraasen jobber vi med en ny hjemmsideløsning for idrettsråd og
klubber, som vi håper snart skal være på plass. I tillegg har vi vedtatt å engasjere Siffer AS som
forretningsfører.
I alle saker som er av felles interesse for idretten, skal HIR være involvert. Dette er også
poengtert i vår nye samarbeidsavtale med Halden kommune, noe som også fungerte bra i 2017.
HIRs styre vil rette en stor takk til våre samarbeidspartnere og ikke minst til våre sponsorer:
Sparebankstiftelsen i Halden og Berg Sparebank
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.
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Styret i Halden Idrettsråd 2017

Jens Petter Lindstrøm (sign.)
Leder

Erlend F. Lund (sign.)
Nestleder

Sanda Bøe Myrvang (sign.)
Kasserer

Elisabeth Stenbock Eriksen (sign.)
Sekretær

Hege Næss Bjørgul (sign.)
Styremedlem

Lajla Halvorsen (sign.)
Styremedlem
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