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STYREREFERATER 

 
Møte:                 5/2013  

Dag:               Tirsdag 16. april 2013 kl. 18:00 

Sted:                  Schjongshallen 

 

Tilstede:  Thorfinn Karlsrud, Per Inge Bjerkseter, Carina Aalberg, Kristin Oleson,  

  Bjørn Marseth,  

 

Forfall:  Karianne Berg, Nils Elsrud, Hans Jørgen Tangen, Sandra Swang 

Ikke møtt: Harald Mælingen 

 

Sak 13 / 020  Flerbrukshallen: 

Styret i Flerbrukshallen ga prosjekteringsgruppen følgende retningslinjer. 

Det skal jobbes videre med det barberte fremlegget men med følgende tillegg. 

Det må være tilgang til tribunene i 2. etg slik at korridor rundt arenaen 

opprettholdes men dog smalere enn det opprinnelige prosjektet. Den vil bli for 

trangt til at friidretten får noen glede av disse arealene.  

 

Dette medfører at arealet økes til 5.500m
2
. 

 

Som opsjoner skal det prosjekteres med plass fort kampsport, klatrevegg og 

VIP areal prioritert i rekkefølge. Klatrevegg kan falle ut fordi den blir for høy 

med tanke på reguleringsbestemmelsen i området. 

 

Prosjektgruppen ønsker å samle representanter for brukergruppene innenfor 

idretten til et informasjonsmøte. Per Inge tar seg av dette og jobber ut fra         

2. mai som en aktuell dato. 

 

 

Sak 13 / 021 Styrke kontakten med klubbene: 

Carina og Kristin kommer med et forslag til facebookside til neste møte. 

 

Sak 13 / 022  Arenarefusjon: 

Endringer her utsettes til den nye Flerbrukshallen står ferdig. Refusjonen 

fortsetter som de foregående år. 

 

Sak 13 / 023 Baseball 

Ringerike Baseball Club har tatt kontakt om sted og trene. Kari Gustavson og 

Åge Amundsen er involvert i saken og det blir gressletta ved Hengsle de kan 

fortsette å benytte. 

 

http://www.ringir.net/


Sak 13 / 024 Eventuelt 

- Vi har mottatt Årsmøteprotokoll med ny lov fra Tyristubben. Tatt til 

orientering. 

- Vi har mottatt kopi av brev til Ringerike kommune fra Ringerike O-lag 

vedr Kartlegging av Bynære friluftsområder. Et meget bra dokument som 

tas til etterretning. 

- I dag er det stiftelsesmøte i Ringerike klatreklubb. Vi venter på dok fra BIK    

- Ådal Sportsskytterklubb er godkjent som ny klubb 

 

 

 

Neste møtedato medio mai er ikke fastsatt 

 
 

Ref. Bjørn  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


