
Medlemsmøte 15.09.2022

Høiås 19:30 – 21:00
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Halden SK Handlingsplan

• Se: https://haldensk.no/klubb/handlingsdokument

– Gjeldende handlingsplan er for 2020 til 2022

– Basert på slagordene
• Et steg foran – skal representere klubbens ønske om å være i forkant av utviklingen. Klubben 

skal hele tiden søke å løse oppgaver på en bedre måte og skape vilkår for at flest mulig 
medlemmer kan realisere egne mål i klubben.

• En Høiåstur gir styrke til 5 dagers yrke – vårt gamle og gode slagord som representerer 
betydningen med å delta i miljøet på Høiås og sørge for egen mosjon.

– Og verdiene: Vilje – Kunnskap – Mot – Respekt
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Gjennomføringsplan
• Forberedelser i hovedstyret 

– Ønske om «tynnere» handlingsdokument

– Ønske om å knytte mål til tiltak – og tiltak til ressursbruk (økonomi og utfører)

– Status for målene 2020-2022

– Pekt på områder hvor vi kanskje bør ha mål

– Ønsker ikke å «gjenbruke» gammel handlinsgplan

• Medlemsmøte
– Diskusjon på hvilke mål vi ønsker innenfor hvilke satsningsområder

• Etter medlemsmøte
– Åpne møter i gruppestyrer/utvalg med ansvar for målsetning (se tidsplan)

– Presisering av målsetninger og valg av tiltak

• Ferdigstilling i hovedstyret i forkant av utarbeide budsjett 2023

• Vedtas på årsmøtet 2023
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Åpne møter

Satsningsområde Gruppe/utvalg

Toppidrett – senior O-gruppe (og Toppidretts-utvalget)

Toppidrett – junior O-gruppe (og Toppidretts-utvalget)

Rekruttering – Barneidrett Barneidrettsgruppa

Rekruttering – UFO UFO

Rekruttering – Klubb ALLE grupper

Anlegg – Høiås Hytte og anleggsstyret

Anlegg – løypenett Hytte og anleggsstyret

Anlegg – HSK Hus O-gruppe

Arrangement – Halden O-meeting KAG (men også i UFO og O-gruppe mht mannskap)

Arrangement - Grenserittet Hovedstyret (men også UFU/O-gruppe)

Arrangement - andre KAG (men også i UFO og O-gruppe mht mannskap)
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Status Toppidrett

Målsetning 2020 2021 2022

Kjempe i toppen i nasjonale og 
internasjonale mesterskap

VM avlyst

NM medaljer Sr & Jr

3 VM medaljer
EM Gull og medalje
NM Gull og medaljer

5. VM
EM Gull stafett
NM …
Gull & sølv World Games

Ha én VM-debutant (Jr./Sr.) fra 
området

Avlyst på grunn av 
covid-19

- Nils Chr. student-VM

Kjempe i toppen i de store stafettene 
(NM, Tiomila og Jukola) for både 
kvinner og menn.

Tiomila avlyst
Jukola avlyst
NM sølv herrer

Tiomila avlyst
Jukola: dsq (H) & 22 (D) 
NM sølv herrer & 9 (D)

Tiomila: 8 (H) & 19 (D)
Jukola: 9 (H) & 18 (D)
NM: …

Utvikle juniorer som kjemper i 
toppen i NM og Norgescup

NM gull  H19-20
2 på pall  i NC

2 NM medaljer

Konkrete sesongmål defineres av 
løpergruppen foran hver sesong

Raul ansatt som 
trener

Tiomilaprosjekt
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Status Breddeidrett og Mosjon
Målsetning 2020 2021 2022

Øke antall aktive innenfor orienteringsaktiviteter og andre idretter der 
klubben har et tilbud, samt hindre frafall

287 aktive 317 aktive …

Kjempe i toppen i 25-manna og stille med minst 2 lag. Avlyst Avlyst …

Tilrettelegge for en god overgang fra UFO til junior, og fra junior til senior 
uavhengig av ambisjonsnivå.

Klubbtreninger
Junior ansarlige og tiltak

Minst 30 barne- og ungdomsløpere i alderen 7-16 år deltar i kretsserien 
og minst 10 ungdommer deltar på hovedløp og HL-leir hvert år.

41 på u-serie
9 på HL

39+ på u-serie
7 på HL

40 u-serie
7 på HL

Minst 5 barn fra barneidrettsskolen bør starte i en av UFO gruppene Mer enn 5 Mer enn 5

5 løpere går videre til juniorklassene hvert år 2 4 …

Rekruttere 15 nye barn og ungdommer til UFO-gruppene hvert år Økt med 15 barn pr år

Inkludere flere UFO-foreldre i miljøet på Høiås 2 nye familer i UFO styre, mange foreldre 
deltar i torsdagstreningen og 
ungdomsserien, flere har deltatt på 
dugnader som hyttevakter og kioskarbeid

Være aktiv på kompetanseoppbygging av instruktører. (for HSK generelt). Covid-19 Covid-19 …

Søke muligheter for at barn fra familier med lav inntekt skal kunne delta i 
Barneidretten. 

Ingen forespørsler er mottatt
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Status Anlegg

Målsetning 2020 2021 2022

Høy fokus på vedlikehold av 
Høiåshytta som en verneverdig 
bygning

“Nød-reperasjoner” Ny takpapp anneks …

Vedlikeholde og utbedre 
lysløypenettet

Normalt vedlikehold
Subbus i lysløype

Lyskilder og armatur Ny skilting i marka

Vedlikeholde klatreveggen på 
Høiåstunet

3 nye klatretau Nye sertifiserte 
toppfester
Limt klatretak

…

… annet Høiås / marka Synlighetsprosjektet Grillstue påpebygt

… annet HSK Hus Maling Oppussing 1etg og 
vaskerom kjeller

…
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Status Arrangement
Målsetning 2020 2021 2022

Utvikle nytt vårløpskonsept som 
erstatning for Norwegian Spring

Avlyst på grunn av Covid-
19. 

31lag + 831 + 763 
påmeldte

.. større arrangement Tour de Oslofjord 2 løp Veteranmesterskap

Utvikle Grenserittet videre som et 
av Norges fremste terrengritt

Avlyst på grunn av Covid-
19. Ansatt ny daglig leder

Light arrangement 1100 påmeldte
Stort underskudd

…  Østfold arrangement 2 ungdomserieløp
KM stafett
Østfoldsprint

Ungdomserieløp
Østfold Vintercup
Regionalt Fokusløp

KM Sprint + Ø-sprint
KM Stafett
Ungdomserie

… annet kart (ferdige) Halden sentrum sprintkart
Røsnesåsen

Hovsfjellet
Sauøya
En del revisjon

5 pågående

Stolpe/TurO 4000 Stolpejegere
342 + 147 TurO

6277 Stolpejegere
186 000 stolpebesøk
260 + 76 TurO
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Status Organisasjon

Målsetning 2020 2021 2022

Klubben skal benytte gode rutiner 
og systemer som skal gi grunnlag 
for god økonomioppfølging.

Mandater for alle grupper 
og utvalg.
Utnyttet Tripletex.
Ny 3års avtale med Trimtex
Covid-19 kompensasjon
Maximus ny sponsor

Aktiv kontrollkomite
Covid-19 kompensasjon
Sparebankstiftelsen
Lumonite ny sponsor

Ingen leder av 
sponsorgruppe 
Ingen sko-sponsor

Etterleve personvernforordningen 
(GDPR)

Tiltak implementert i Entry
og Innmelding

Utreder nytt
medlemssystem

… annet Corona tiltak
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Målsetninger 2023 - 2025

Halden Skiklubb - et steg foran

• Hva bør kjennetegne målene?

– at vi strekker oss litt lengre enn «ordinær drift og vedlikehold»

– at vi kan måle om målene er oppnådd

– at målet er tidfestet .. ala «hvert år» / «i løpet av 3-års perioden» / «i fremtiden» 

– at ansvaret for målet kan tilordnes ei gruppe/utvalg

– men, et mål kan også være et tiltak for et annet mål

• Hvor mange mål skal vi ha (innenfor hvor mange områder)?

– antallet mål bør stå i forhold til tilgjengelige ressurser (frivillige og penger)

– dersom det er uklart hvem som har ansvaret for målet, bedre å splitte et mål i 2

• Kan vi foreslå tiltak allerede nå?

– skriv de ned nå og ta dem med på de åpne møtene



Målsetninger 2023 - 2025
Satsningsområde Kun drift og 

vedlikehold?
Ønskede mål hvor vi strekker oss litt lengre Når

Toppidrett – senior

Toppidrett – junior

Rekruttering – Barneidrett

Rekruttering – UFO

Rekruttering – Klubb

Anlegg – Høiås

Anlegg – løypenett

Anlegg – HSK Hus

Arrangement – Halden O-
meeting

Arrangement - Grenserittet

Arrangement – andre arr.
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