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Protokoll fra styremøte 
 

 
Møtenummer: 2/2017 
Dato:   01.02.2017    
Kl:   18:00    
Sted:   Schjongshallen 
Tilstede: Trude Ødegaard, Marit Kjemperud, Kjell Steinbakken, Margrete 

Brodtkop, Kristian Kammerud,  Bjørn Marseth,  
Per Inge Bjerkseter (delvis) 

Forfall: Kristin Oleson,  Janka Aasen  
Sakliste  
 

Vedtakssaker:  
07/17  Protokoll fra møte 1/2017  
  Vedtak: Godkjent 
 
06/17 (forts.) Støtte til drift til Ringkollen Parken 

Vedtak:  Vi oversender søknaden til kommunen med vår 
anbefaling. Det er viktig at alpinbakken består da den er trenings- og 
konkurranseanlegg for Hønefoss Brettklubb og mange uorganiserte 
barn og unge. Vi ber kommunen innkalle til et drøftingsmøte. 

 
 08/17  Arbeidsprogram for 2017 
   Diskutert og vedtatt. Endelig vedtak i Årsmøtet 
 

Diskusjonssaker:  
 
02/17 (forts.) Årsmøtet 

- Innkomne forslag  Ingen 
- Annonsering   Sendt klubbene via mail. Sakspapirer 

sendes og legges ut på www.ringir.net 
- Gjester   Invitert. 
- En kvinne til valgkomiteen er ikke klar 

 
Info saker: 
 
03/17 forts. NIF. Enklere styrehverdag 

Trude og Bjørn var på introduksjonskurs. Kurset bar dessverre preg av 
å være det første men vi fikk såpass forståelse at vi kommer til å 
implementere dette i løpet av året. Vi vil da være avhengig av noe AV-
utstyr på kontoret. Dette skaffes. 
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09/17  Snøproduksjonsanlegg på Ringkollen.  
Møte avholdt torsdag 19. januar. Alle klubber med ski på sitt program 
var innkalt. Ringkollen, Haugsbygd, Skiskytterklubben, Brettklubben, 
Skiforeningen, Kommunalsjef, Idrettskonsulent. Fra RIR var Kristian, 
Trude og Bjørn til stede. Det ble et meget positivt møte der leder i 
Ringkollen samler en prosjektgruppe. (Ref. ligger som vedlegg.) 
Dagen før tok Kommunalsjef initiativ til befaring av et nytt 
snøproduksjonsanlegg i Franskleiva, Vestmarka, Bærum. Her var det 
dessverre kun kommunalsjef, idrettskonsulent, Trude og Bjørn som 
var med. 

 
10/17  Nytt skytesenter, Hensmoen 

Ringerike skytterlag DFS (Ringerike sportskytterklubb NSF) innkalte til 
informasjonsmøte om sine planer om nytt skytesenter med 
Flerbrukshall på Hensmoen. I møtet var også Ringerike Pistolklubb, 
Hønefoss bueskytterklubb og Hønefoss RC klubb til stede samt 
Idrettskonsulent og Bjørn. 
Det utvendige anlegget krever store masseforflytninger slik at 
prosjektet tidligst kan stå klart om 5 år. Idrettsrådet ser meget positivt 
på planene da denne flerbrukshallen kan løse de kummelige og til dels 
helsefarlige forholdene skytterne har i Ringerikeshallen og i kjelleren i 
garderobebygget på Stadion. Vi håper de andre klubbene ser 
muligheten og ser seg i stand til være med. En slik hall er mangelvare 
på Østlandet slik at den kan bli unik i nasjonal sammenheng og vil 
være med å fremme sportskyting i distriktet. 
Klubbene ble oppfordret til å kontakte sine respektive særforbund om 
prosjektet  

 
 
 

  
 Neste møte: Bestemmes på Årsmøtet 

 

02.02.2017 

Ref 

Bjørn 

 

Vedlegg: 
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Referat 
Oppstartsmøte snøproduksjonsanlegg Ringkollen 
 
 
  
Dato:   19.01.2017    
Kl:   19:00- 20.20   
Sted:   Schjongshallen 
Tilstede: Magnar Ågotnes, Kari Gustavson, Ringerike kommune 

Øystein Olsen, Stig Rognved, Haugsbygd IF,  
Lars Erik Stangestuen, Ringkollen skiklubb,  
Christoffer Hove, Ringkollen Parken,  
Knut Aas, Hønefoss skiskytterklubb,  
Erling Nygård, Rolf Storbråten, Skiforeningen,  
Kristian Kammerud. Idrettsrådet og Ungdomsrådet 
Bjørn Marseth, Trude Ødegaard, Idrettsrådet 

Invitert, ikke møtt: Fossekallen IF, Ådal IL, Tyristubben IL, Soknedalen IL, Veme Sk, NUIL  
 
 
Sakliste  
 
Kort orientering fra de oppmøtte 

 
Haugbygd IF 
Innspill til kommuneplan om utvikling av Ringkollen 2013 
Trener på Ringkollen fra første rim lag har lagt seg om høsten. 
Lysten kan bli borte for barn og foreldre ved mye kjøring for å finne snø 
70-80 aktive opptil 15 år. Eldre utøvere går til Ringkollen skiklubb. 
Vil være med. 
 
Hønefoss skiskytterklubb 
Har anlegg i Hovsmarka  
Har laget en Hovsmarka utviklingsplan som også inneholder snøproduksjonsanlegg. 
Lite trolig at snøproduksjon blir realisert med det første.  
Trener 1 gang i uka på Ringkollen 
25 aktive  
Vil være med. 
 
Ringkollen skiklubb 
Trener på Ringkollen 
30 aktive løpere, 50/50 jenter og gutter, fra 15 år  
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Kommer løper fra alle klubber 
Vil være med   

 
 
Skiforeningen 
Ikke avhengig av et snøproduksjonsanlegg på Ringkollen. 
Villig til å være med å drifte et snøproduksjonsanlegg, betingelse at de eier anlegget 
Vann er utfordringen, fra Kolltjern, Røsstjern  eller dam fra tilsig.  
Energi, ny strøm kable til Øyangen vil kunne løse strømtilførsel. 
Langsiktig mål/plan med reguleringsplan. 
Kortsiktig målet er å produsere snø fra november 2017. 
Kortsiktig mål å flytte et anlegg fra Sørkedalen  
Viktig å involvere grunneier og veistyret. 
 

 Ringerike kommune 
Vil kunne bidra med investeringsmidler, det må meldes inn i budsjettprosessen for 
2018. Kan være mulig å få gi støtte innværende år også 

 Vil kunne være med å prioritere tippemidler sammen med idrettsrådet. 
 
 Ringerike Idrettsråd 

Innkalte alle klubber til et oppstartsmøte, på oppfordring fra Ringerike kommune.  
Idrettsrådet er positive til et snøproduksjonsanlegg på Ringkollen og vil være med å 
prioritere et slik anlegg ved en tippemiddelsøknad. Idrettsrådet vil kunne være en 
støttespiller og bidragsyter i deler av prosessen. 

 
Veien videre 
 

Det dannes en prosjektgruppe som Lars Erik Stangestuen, Ringkollen skiklubb, 
organiser ut fra innspill i møtet. Skiforeningen er villig til å stille med prosjektleder 
Erling Nygård, til å lede prosjektet. 
Det ønskelig å få søkt om prosjektmidler til å frikjøpe prosjektleder for å få fortgang 
på prosessene.  
Det legges opp til kortsiktig og langsiktig plan for området. 
Viktig å få med Holeværingen, JIF og nabokommunene etter hvert. 
Det kom opp flere forslag til hvor det kunne søkes prosjektmidler; Gjensidige 
stiftelsen, DnB og Sparebank1stiftelsen. 
  
 Alle vil få tilsendt dokumenter fra Synfaring på lokalt skianlegg- Franskleiv, Bærum, 
fra 18.01.2017. 
 
 

 
Ref 19.01.2017 

Trude Ødegaard 

 

 


