
Møte:                 2/2009  

Dag:                   Mandag 30. mars 2009  

Kl.:                     18:30  

Sted:                   Schjongshallen  

   

Tilstede:          Arild Karlengen, Mai-Britt Thorsrud Jansen, Thorfinn Karlsrud,  

Bjørn Marseth, Guldbrand Roa  

Forfall:            Beate C. Heieren, Linnea Reitan Jensen, Nils Elsrud  

    

   

Sak 2/09 Flerbrukshall i Idrettsparken.   

Arild refererte fra møte som ble avholdt 12. Mars. Arild og Bjørn møtte for Idrettsrådet. 

Formålet med møte var å diskutere lokalisering og kapasitet. Referat fra møte følger blir sendt 

ut fra Arild. Referat fra Idrettsrådets behandling av saken fra 3 mars ble fremlagt på møte. Det 

var stor enighet på møte om at det fortsatt var behov for Ringerikeshallen også etter åpning av 

den nye flerbrukshallen. Idrettsrådet involvere seg så sterkt som det er mulig i denne saken og 

Idrettsrådets medlemmer vil bli løpende orientert.  

 Sak 3/09 Ny langtidsplan for idrett og friluftsliv i Ringerike Kommune  

Mai-Britt har nå en innholdsfortegnelse klar. Det er planlagt 5 hovedpunkter.  

Punkt 1 Innledning (ferdig)  

Punkt 2 Statusbeskrivelse av friluftsliv og idrett (delvis ferdig)  

Punkt 3 Mål, overordnede utfordringer og virkemidler (under arbeid)  

Punkt 4 Aktuelle tiltak i planperioden 2009 – 2013  

Punkt 5 Handlingsprogram  

Vedlegg  

Planen er å sende ut et første utkast innen 3- 4 uker. Så vil idrettsrådet gjennomgå planen 

punkt for punkt. Når vi så har et felles utkast ferdig vil vi invitere til et samarbeid med 

idrettslagene for å få en diskusjonsrunde på langtidsplane.  

 Sak 4/09 Idrettsregistrering  

Buskerud var dårligs i klassen for en tid tilbake men er nå en de beste. Men vi har fremdeles 

noen klubber som ikke klarer å registrere seg. Disse får nå hjelp.  

 Sak 5/09 Status Ringeriksbadet  

MBJ gjennomgikk referatet fra møte i referansegruppen. Prosjektet følger den oppsatte 

tidsplan. Badeanlegget ser veldig fint ut og Idrettsrådet er sikker på at regionen får et fint 

anlegg for alle brukergruppene. MBJ vil holde Idrettsrådet løpende orientert om fremdrift.  

  Sak 6/09 Referat fra årsmøte  

Referatet er godkjent og underskrevet.  MBJ får det skannet og oversendt Nils for innlegging 

på nettsidene.  



 Sak 7/09 Politiattester  

Idrettskretsen melder om at det er mange lag som ikke har dette i orden. MBJ lager en 

oversikt som viser hvem som er ansvarlig i hvert lag. Og tar kontakt for å se hva som er status 

innenfor Ringerike.  

   

Sak 8/09 Ny informasjons brosjyre 

Alle i idrettsrådet mottok et eksemplar av brosjyren ” Når en pluss en blir menn to” 

Brosjyren er en veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd. Viktig at hele 

idrettsrådet setter seg inn i denne for fremtidig diskusjon. Se sak 3/09  

   

Sak 9/09 møte mellom HBK og øvrige fotball lag i Ringerike, Hole og Jevnaker  

Mai-Britt og Thorfinn deltok. Veldig spennende møte hvor HBK inviterte de andre lagene til 

et fremtidig samspill for å rekruttere spillere til junior/seniorlaget. Idrettsrådet synes dette var 

et spennende initiativ.  

   

  Neste møte blir tirsdag 28. april kl 18.30 i Ishallen.       

 Ref Mai-Britt  
 


