
 
 
ÅRSBERETNING 
 
Perioden mars 2013 – februar 2014 
 
 
Styrets sammensetning: 
Leder     Bjørn Marseth      
Nestleder/sekretær  Karianne Berg      
Sekretær   Nils Elsrud 
Kasserer   Per Inge Bjerkseter     
Styremedlem   Thorfinn Karlsrud    
Styremedlem   Kristin Oleson     
Styremedlem   Carina Aalberg 
Varamedlem   Harald Mæhlingen       
Varamedlem   Hans Jørgen Tangen (trukket seg i perioden) 
 
Bedriftsidretten  Nils Elsrud 
Ungdomsrep:   Sandra Swang 
 
Revisor   Magnar Dammen og Mai-Britt Thorsrud Jansen 
Valgkomite    Tom Bondehagen, Thomas Johansen, Jam Erik Gulbrandsen  

 
Klubber 
Ringerike har fått 4 nye klubber i perioden: 
Ringerike klatreklubb, Hønefoss RC-klubb, Ådal Sportsskytterklubb, Ringerike 
Ballklubb. 
Ringerike Sykkelklubb, Hønefoss Volleyballklubb, Stranden IL og NMK Hønefoss  har 
ikke registrert seg for 2013 men de er ikke strøket fra listene og det gir oss en total 
på 57 lag 
 
Idrettsregistreringen for 2013 viste 8223 registrerte i aktivitet, 4799 menn og 3424 
kvinner. Dette er en nedgang på 1766 fra året før. Siden disse tallene er helt ferske 
har vi ikke hatt anledning til å studere tendensen og ser at bl.a sykkelklubben hadde 
485 medlemmer året før. 
 
Ser vi på fordelingen registrerer vi en skremmende nedgang i årsklassen 20-25 år på 
48%! 
 

år 2013 2012 

<13 år 2318 2426 

13 - 19 1448 1536 

20 - 25 513 996 

> 25 3944 3082 

 



Møtevirksomhet: 
Styret har hatt 10 møter i perioden.  
Referatene fra alle møtene ligger på vår web side  www.ringir.net 
 

Vi har vært representert i møter i regi av BIK vedr. Strategi for idrett og friluftsliv i 
Buskerud avholdt på Helgelandsmoen  
Idrett og friluftsamling på Kleivstua og Anleggskurs i Ringerike rådhus.  
 
Vi har hatt besøk av Organisasjonsleder i BIK, Jorunn Horgen som ønsket å bli mer 
kjent med idretten i Ringerike og hun informerte om NIF sin nysatsing på regionalt 
toppidrettsarbeid.  
 
Saker: 
De viktigste sakene i perioden er: 
 

 Fordeling av LAM (lokale aktivitetsmidler) som i år var på kr 873.335, som er 25.194 
mer enn året før.  

 

 Vi har jobbet med alle sakene i Arbeidsprogrammet som ble vedtatt på fjorårets 
årsmøte med vekslende utkomme. 
 

 Ny Flerbrukshall: Her sitter Idrettsrådets leder i styret for Flerbrukshallen AS 
og har deltatt i samtlige avholdte møter. Kasserer satt i Byggekomiteen så 
lenge den eksisterte. Begge deltar i Brukermøtene der idrettslagene møter 
prosjektledelsen.  
Vi kan opplyse at prosjektet er i rute både tidsmessig og økonomisk. 

 Nestleder og sekretær har deltatt i arbeidet med Kommunedelplanen for 
idrett og friluftsliv fram mot 2019 og vårt arbeid de siste årene med en 
alternativ plan gjenkjennes i den nye planen. 

 Arbeid med arenarefusjonen er utsatt til den man kjenner nivået på utleie i 
den nye flerbrukshallen. 

 I arbeidet med å styrke kontakten med idrettslagene er vi nå på Facebook i 
tillegg til hjemmesiden www.ringir.net. 

 I arbeidet med å ta vare på nærfriluftsområdene i Ringerike har vi deltatt i 
samlinger i BIK sin regi 

 Når det gjelder punktene opp mot politikerne er det foreløpig ikke kommet 
noe ut av det men sakene fortsetter. 

 
 Vi har skrevet en anmodning til Ringerike kommune og de politiske partiene om å la 

Ringerikshallen forbli en idrettshall. Brevet finne på vår hjemmeside. 

Idrettsrådet merker god bedring med kommunikasjonen ovenfor kommunen og en god del 
av idrettslagene men der er det fortsatt mange lag, til dels store som overhode ikke lar høre 
fra seg, selv ved direkte henvendelser. 

Et godt informert Idrettsråd kan jobbe enda bedre for idretten på Ringerike. 

Styret 

http://www.ringir.net/
http://www.ringir.net/


 

 

 
 
 
 
 
Prioritert liste for spillemidler 
 
Enighetsprotokoll mellom Ringerike Idrettsråd og administrasjonen i Ringerike Kommune. 
Her er det fulgt samme prinsipp som tidligere år at representant for kommunen får inn 
søknader, setter opp prioriteringen. Idrettsrådet hadde ingen innvending mot rekkefølgen. 
 
ORDINÆRE ANLEGG der alle anleggene har prioritet 1 

Anleggseier Anlegg Spillemid- 
delsum 

Totalkostnad 

Ådal skytterlag Nye Somma skytebane   700.000 2.783.542 

Ådal skytterlag Somme skytebane 
klubbhus 

  700.000 2.275.484 

Ringerike O-lag Eggemoen – nytt kart    127.000    381.569 

Ringerike 
kommune 

Heradsbygda stadion, 
kunstgressbane 

2.500.000 8.975.000 

Fossekallen IL Vælsvann øst o-kart     26.500      79.500 

Buttentjern 
Jaktskytesenter 

Compacsporting – trapbane 1.000.000 5.297.384 

 
 
NÆRMILJØANLEGG i prioritert rekkefølge 
 

Anleggseier Anlegg Spille 
middelsum 

Total kostnad 

Ringerike O-lag Skolekart på Ringerike 36.000 72.612 

Ringerike 
kommune 

Ballbinge Vang skole 230.900 461.800 

Ringerike 
kommune 

Ballbinge Ullerål skole 182.000 364.238 

Ådal IL Møltemyra stadion, 

sandhåndballbane 

104.000 209.879 

 
 
 
 
 
 

 
Bjørn Marseth    Karianne Berg   Nils Elsrud 
     (sign)    (sign)          (sign) 

 



Per Inge Bjerkseter        Thorfinn Karlsrud  Kristin Oleson 

 (sign)      (sign)    (sign) 
 
Carina Aalberg 
 (sign) 
 
 
Hønefoss februar 2014 
 


