Årsberetning mars 2010 – februar 2011

Styrets sammensetning:
Leder
Nestleder/sekretær
Sekretær/kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Mai-Britt Thorsrud Jansen
Nils Elsrud
Bjørn Marseth
Thorfinn Karlsrud
Beate C. Heieren
Hans Jørgen Tangen
Gulbrand Roa
Magnar Dammen

Bedriftsidretten
Ungdomsrep:

Nils Elsrud
Elisabeth Hammerstad

på valg i år
på valg i år
på valg i år
på valg i år

Klubber
Det er ikke alltid Idrettsrådet får offisielle meldinger om klubber som kommer til og
klubber som blir borte.
Vi har registrert følgende endringer i løpet av 2010
Nye: Ringerike Baseball Club, Viul Orienteringsklubb
Borte: Ringerike Castinggruppe og Nes IF
Dette gir da fortsatt en total på 54
Møtevirksomhet:
Styret har hatt 10 møter i perioden.
Referatene fra alle møtene ligger på vår web side som har fått en mer moderne design i året
som gikk, men fortsatt samme adresse: www.ringir.net

Saker:
De viktigste sakene i perioden er:
Fordeling av LAM ( lokale aktivitesmidler som i år var på kr 857.032. Det var vel 150.000 lavere
enn i 2009. Det kommer av at overgangsmidlene fra spillautomatene er borte.
Det har vært et stille år for rådet. Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i
kommunen. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de
kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.
Dette er en fin plattform som virker meget godt i kommuner med godt samarbeid mellom
kommune/idrettsrådet og klubber. Men slik fungerer det dessverre ikke i Ringerike Kommune.
Idrettsrådet har vært pådriver til et møte med rådmann og ordfører hvor vi presenterte KS og NIF
sitt dokument ” Når 1 og 1 blir mer enn 2”. Det ble det uttrykt at Ringerike kommune vil jobbe
etter denne malen – men nå har det gått 10 måneder uten ett livstegn fra kommunen.
Den andre veien er det heller ikke noe lysere. Klubbene henvender seg direkte til kommunen og
enkelt mennesker i kommunen og slik fungerer det helt til en ikke får medhold. Så kobles
Idrettsrådet inn. Da er det som regel for sent og Idrettsrådets arbeid blir veldig vanskelig.
Klubbene må derfor gå i seg selv og se om de mener at det er behov for å ha et Idrettsråd og
det samme bør kommunen gjøre. Ellers vil idrettsrådet være nedlagt innen kort tid.
Kari Gustavson er nå blitt kommunens representant ovenfor idretten i Ringerike og vi ser frem til
et godt samarbeid med henne, men det må til en endring i hele kommunen og blant klubbene
hvis vi skal arbeide sammen til det beste for idretten på Ringerike.

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 og ber oss å godkjenne. Vi ser aldri en søknad og tar kun lista til
etterretning.

Prioriteringsliste
Fylke:

Buskerud fylkeskommune

Kommune:

Ringerike kommune

Periode:

2011

Gruppe:

Ordinære anlegg

Søknad

Anleggsnr

Anleggsenhet

Delprosjekt

Søker

Søknadssum
kommune
2500000

Søknadssum
fylke
2500000

Prioritet
kommune
1

Hønefoss
idrettspark
kunstgressbane

0605023901

Kunstgressbane

Ringerike
kommune

Kunstgressbane
Haugsbygd

0605024101

Haugsbygd
Kunstgressbane

Ringerike
kommune

2800000

2800000

2

Hønefoss og
Ringerike
rideklubb,
Klubbhus

0605022610

Ringerike
Ridesenter,
klubbhus

Hønefoss
og
Ringerike
Rideklubb

700000

0

3

Hensmoen –
Spillemidler til
rehabilitering
av kart

0605007901

Hensmoen Okart

Fossekallen
IL

26000

26000

4

Standplasshus
på
flerbruksbane
med skytehold
25m

0605023501

Ringerike
Pistolklubb
standplasshus
bane 2A

Ringerike
Pistolklubb

700000

700000

5

Hønefoss
idrettpark
friidrettsbane

0605023801

Friidrettsbane

Ringerike
kommune

2200000

2200000

6

Hønefoss og
Ringerike
Rideklubb,
Stall 7

0605022604

Ringerike
Ridesenter,
stall

Hønefoss
og
Ringerike
Rideklubb

605000

605000

7

Hønefoss og

0605022608

Ringerike

Hønefoss

188000

188000

8

Ringerike
rideklubb,
redskapsbod

Ridesenter,
redskapsbod

og
Ringerike
Rideklubb

Hønefoss og
Ringerike
rideklubb,
Ridestier

0605022607

Ringerike
Ridesenter,
ridestier

Hønefoss
og
Ringerike
Rideklubb

220000

220000

9

Hønefoss og
Ringerike
Rideklubb,
Ridebane
Sum

0605022606

Ringerike
Ridesenter

Hønefoss
og
Ringerike
Rideklubb

134000

134000

10

10073000

9373000

Annen møtevirksomhet/representasjon:
Vi har vært representert på BIK,s Årsmøte
Møte i BIK’s regi for idrettsråd og særkretser
Møte i Ringerike kommune sammen med musikkrådet og eldrerådet om ny fordeling av
kulturmidler.
I den forbindelsen gjør vi oppmerksom på at lag som ikke står i kommunenes register over
idrettslag ikke vil være berettiget noe støtte.
Vi ber om at klubbene registrerer seg her, både for egen del men også for oss og kommunen for
å ha bedre oversikt over de til enhver gjeldende adresse.

Prioriterte saker i 2011
Ny flerbrukshall
I ett av vedtakene fra Buskerud Fylkeskommune fra desember 2010 står det “I prosessen

innhentes det opplysninger fra idretten på Ringerike om hvilke behov de ønsker dekket i en
eventuell flerbrukshall i Schjongslunden.”
Idrettsrådet har ikke hørt noe om dette fra kommunen men vi har tatt initiativ til møte og
samarbeid mellom klubbene slik at idretten står samlet.

Rådet vil jobbe for et tettere og bedre samarbeid etter mal av
” Når en og en blir mer en to” utarbeidet av KS og Norges Idrettsforbund.
Legge frem alternativ langtidsplan for idrett og friluftsliv i Ringerike Kommune

For styret
Mai-Britt Thorsrud Jansen
(sign)

Nils Elsrud
(sign)

Bjørn Marseth
(sign)

Beate C Heieren
(sign)

Thorfinn Karlsrud
(sign)

Hans Jørgen Tangen

Gudbrand Roa
(sign)

Magnar Dammen
(sign)

Elisebeth Hammerstad
(sign)

