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Innkalling til styremøte 

 
 
Møtenummer: 04/2018 
Dato: 17.04.2018  
Kl: 18:00 
Sted: Schjongshallen   
Innkalt: Styremedlemmer, vararepresentanter og 

ungdomsrepresentant 
 

Sakliste  
 

Vedtakssaker:  
21/18 Godkjenning av protokoll 02/03 

 
Diskusjonssaker:  
22/18 Halleie i Ringerike 

Mottatt henvendelse fra Håndballforbundet Region Sør 
(kopi av mail nedenfor) 

 
13/21 (forts) RC-klubben 

Mottatt kopi av mail til kommunen. Vi bør følge opp saken 
Kopi av mail nedenfor.  Vår henvendelse fra 2015 ligger også ved mens kommunens svar 

ligger i mailen 
 
04/18 forts Arbeidsprogrammet  

Hvem tar tak i hva 
 
Referatsaker:  

23/18 ROL / Fossekallen 
Mottatt kopi av klubbenes henvendelse til kommunen og fylket vedr. utvidelse av 

Ulltvedttjern. (oversendt i egen mal) 
 

Orienteringsaker:  
19/18 Halleie for barn 

Vi har mottatt svar fra kommunen 
(ligger vedlagt i mailen) 

 
15/18 Hovsmarka som idrettsarena 

Mottatt revidert tilbud fra Cowi  
 

24/18 Veitrase Hensmoen - Nymoen 
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(Oversendt i mail fra ROL) 
 
 
14/18 (forts) Aktive lokalsamfunn 

Referat ligger nederst 
 
Eventuelt 
 

 
10.04.2018 Bjørn 

 

22/18 
 

Halleie i Ringerike kommune (OPEN) 

per-inge.bjerkseter@telenor.com 

02.04.2018 13:10 

Til: bjormar@gmail.com; post@ringir.net Kopi: per-inge.bjerkseter@telenor.com 

Til Ringerike Idrettsråd 

Norges Håndballforbund ønsker å sette på dagsorden hvor god halldekning er i de enkelte 

kommunene og om de tar leie for barn og ungdom under 19 år. I stortingsmelding nr 26 slår det fast 

at den frivillige, medlemsbaserte idretten skal sikres gode rammevilkår for å gi grunnlag for et 

omfattende og inkluderende aktivitetstilbud. Anlegg og tilrettelagte områder er en viktig 

forutsetning for utøvelse av idrett fysisk aktivitet. Vi i NHF Region Sør (Buskerud, Vestfold og 

Telemark) har sett den positive utviklingen i halldekningen på Ringerike og de planer og tiltak for å 

forbedre den ytterligere. Dette gir ett godt grunnlag for å gi et bredt og aktivt tilbud til barn og 

ungdom i kommunen. Ut i fra våre statistikker ser vi at aktiviteten på Ringerike har økt betraktelig 

etter at Hønefoss Arena ble etablert 

Derimot er Ringerike Kommune en av 113 kommuner i Norge som tar halleie for barn og ungdom. 

Og prisen ligger over gjennomsnittet for disse kommunene. Tall fra Hønefoss SK viser at de betalte i 

2017 totalt 430 tusen kroner i halleie hvorav 320 tusen var for barn og ungdom 16 år og yngre. Gjør 

man dette om til vafler som sportsklubben må selge så tilsvarer det 12 800 vafler. Alternativ må de 

selge 6 400 inngangsbilletter eller 3200 dugnadstimer. Dette medfører at klubbene må bruke mye tid 

på å skaffe penger for å kunne skape ett aktivitetstilbud for barn og ungdom. 

 

Vi ønsker i den forbindelse at vi sammen med idrettsrådet og idrettslagene på Ringerike starter en 

prosess hvor vi får startet en dialog mot kommunen hvordan vi kan avskaffe leieinntekter for barn og 

ungdom under 19 år. I første omgang håper vi å få satt opp med kommunen representert med 
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ordføreren, rådmannen og de som er ansvarlige for idrett og friluftsliv. Vi håper at Ringerike 

idrettsråd ønsker å bidra i en slik aktivitet.  Vi ser fram til ett godt samarbeid rundt saken. 

Med sportslig hilsen 

Per Inge Bjerkseter 

Styremedlem i NHF Region Sør. 

 

13/21  

Vedr. Hensmoen industriområde - RC bane 

Jonas B. Ramsrud                03.04.2018  11:37 

Til: 'Kjell Hansen'; Tore.Isaksen@ringerike.kommune.no Kopi: 

Kari.Gustavson@ringerike.kommune.no; bjormar@gmail.com 

 

Hei 

Etter å ha jobbet mot kommunen med denne saken i snart fem år for å prøve å få en endelig 

avklaring, syns vi det er positivt at det åpnes for at saken kan legges frem til politisk behandling for 

en eventuell utleie. Vi synes derimot at leieprisen som oppgis vil være urimelig sammenliknet med 

situasjonen i andre idrettslag som holder til på kommunal grunn/i kommunale anlegg, og dette er 

ikke i tråd med den norske idrettsmeldingen, stortingsmelding nr. 26 (2011-2012), som forutsetter at 

de ulike idrettene likebehandles. Vi skal stå for både bygging og drift av et eventuelt anlegg, og Norsk 

idrett jobber også for, som det står i Idrettspolitisk dokument, at «idrettslag med egne anlegg bør få 

driftsstøtte». Dette er jo heller ikke tilfelle i Ringerike kommune, og den årlige leiesummen som her 

oppgis er tilnærmet den samlede summen vi betaler årlig i leie av arealet på Tyrimyra, 

Ringerikshallen ved arrangementer der og på det private markedet for innendørslokalet for å kunne 

ha et helårstilbud. 

Vi har en medlemsmasse som skiller seg noe fra tradisjonelle idrettslag, med aktive medlemmer av 

begge kjønn fra 9 til 75 år, fra alle samfunnslag, og også medlemmer med funksjonshemninger. Noen 

er med for å ha en felles sosial arena hvor de kan dele felles interesser, mens andre trener målrettet 

og deltar i nasjonale og internasjonale konkurranser. Vi jobber aktivt for å gi de med 

funksjonshemninger et bedre tilbud i regionen, blant annet gjennom vår deltakelse i Paraidrett i 

Ringeriksregionen, og vi var en av bare fire idrettslag fra Jevnaker, Hole og Ringerike som deltok på 

fellesarrangement for Paraidrett i Ringerikshallen. Vi jobber i tråd med den norske idrettsmodellen, 

NIFs og NMFs idrettspolitiske dokumenter når det gjelder å gi befolkningen en mulighet til å bedrive 

idrett på alle nivåer, og uavhengig av kjønn, alder og funksjonshemninger. Vel så viktig som å gi barn 

og ungdom trygge oppvekstvilkår, er det å ha et tilbud til de som faller utenfor tradisjonell idrett, 

som også kan ha et tilbud der de får føle på samholdet og det å være en del av et fellesskap. 

Medlemsmassen vår gjenspeiler i stor grad mangfoldet i det norske samfunnet (i tråd med den 

norske idrettsmodellen), og blant medlemmene finner vi blant annet noen med psykiske lidelser, 

3 
 

mailto:bjormar@gmail.com


uføre og andre som ikke finner tradisjonell idrett som et aktuelt tilbud, men som kommer seg ut av 

boligen og får føle på det å være en del av et fellesskap, gleden av å mestre ting og være på en 

møteplass hvor de kan føle seg like viktig som andre i samfunnet. 

 

Kulturdepartementet, i den nevnte stortingsmeldingen, mener at det er viktig å legge vekt på blant 

annet et mangfold i aktivitetstilbudet og anlegg som har lav dekningsgrad når det gjelder hvilke nye 

idrettsanlegg som bør være prioritert. NIF nevner også i sitt Idrettspolitiske dokument, at «de 

regionale forskjellene i anleggsdekning skal reduseres systematisk fra år til år, slik at alle 

medlemmene får god tilgang til idrettsanlegg uavhengig av bosted». Med unntak av gokartbanen på 

Eggemoen, bilcrossbanen på Eriksplassen og ATV/motocrossbanen på Jevnaker er det få anlegg for 

de som ikke interesserer seg for tradisjonell idrett, og da særlig motorsport. Et anlegg for radiostyrt 

motorsport vil være et tilbud for de som ikke har muligheten til eller interesserer seg for tradisjonell 

idrett, og et relativt rimelig tilbud sammenliknet med fullskala motorsport, som også egner seg godt 

som en familieaktivitet. Anlegget vi har på Tyrimyra har betydelige mangler som blant annet tilgang 

på innlagt strøm og sanitæranlegg, og grunnet usikkerheten rundt boligutbygging i nærheten og 

Treklyngens opsjon på kjøp av området, er det ikke forsvarlig å gjøre større investeringer. Grunnen 

på den gamle fyllinga medfører også betydelige begrensninger på hva som kan gjøres på området. Et 

av klubbens største ønsker er å få anlagt en asfaltbane, og de nærmeste anleggene med dette 

tilbudet finner vi på Hvervenbukta (Oslo/Oppegård), Lørenskog, Volbu i Valdres og i Kodal 

(Sandefjord). 

Vi har som nevnt jobbet mot kommunen for å prøve å finne en løsning i snart fem år, men hos 

teknisk/eiendomsforvaltningen møter vi liten samarbeidsvilje, og kun en brøkdel av alle 

henvendelsene fra klubben, idrettskonsulenten og idrettsrådet blir besvart, og ikke alle saker som 

har blitt tatt opp på de to møtene vi har fått til i løpet av disse årene blir fulgt opp, tross gjentatte 

purringer. Det første av de to møtene kom ikke som følge av alle forespørslene våre, men som følge 

av at vi ble kontaktet av den forrige lederen for eiendomsforvaltningen som lurte på om vi ikke 

kunne kjøre rundt på grusplassen bak Hov skolen da vi skulle arrangere Norgescup i anlegget på 

Tyrimyra, så vi ikke forstyrret brukshundklubben som er vår nabo på Tyrimyra. Vi kan med andre ord 

dessverre ikke si at vi hittil har opplevd å bli tatt veldig seriøst av kommunen, med unntak av 

idrettskonsulenten (Kari) som har jobbet for vår sak siden vi først tok kontakt i 2013. 

Vi håper møtet dere har bedt kommunalsjefen om blir en realitet, og at vi får en mulighet til å 

presentere bedre hva sporten går ut på, hva som er våre planer, og hvorfor den gamle fotballbanen 

på Hensmoen står så høyt på ønskelista vår. Skulle det bli en realitet at vi får benytte det, har vi 

ingen planer om å ta i bruk/utvikle hele området fra første stund, så om Spenncon har behov for å 

benytte deler av det, er jeg sikker på at vi kan finne en løsning på det også. I mellomtiden kan man 

eventuelt ta en titt på filmen vi fikk laget under vårt Norgescup-stevne i Ringerikshallen i januar, som 

hadde rundt 90 biler i aksjon. ☺ 

https://www.youtube.com/watch?v=MBqLWviIkho 

 

Mvh 
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Jonas B. Ramsrud 

Hønefoss RC-klubb 

 

 

  www.ringir.net bjormar@gmail.com 

15. mars 2015 

Ringerike kommune 

v/ Enhetsleder Roger Sørslett 

sendt: postmottak@ringerike.kommune.no  

an.: RC-klubben – Lokaliteter 

Ringerike idrettsråd har fått henvendelse fra RC-klubben om hjelp da de føler at kommunikasjonen 
med kommunen er lite tilfredsstillende. 

Vi har fått kopi av diverse mailer sendt gjennom høsten 2014 uten at de har fått svar. 

Idrettsrådet har full forståelse for at kommunen ikke har egnede arealer for klubben men klubben 
bør likevel forvente et svar. 

RC-klubben er en forholdsvis nystartet klubb og initiativtakerne er fulle av entusiasme. Området på 
Tyrimyra har jo Treklyngen opsjon på kjøp så etter det vi forstår får klubben kun leie området for 3 
og 3 mnd. ad gangen. Dette er lite tilfredsstillende!  De har klart å få leie et rom i Bowlinghallen hvor 
de kan kjøre innendørs men dette er bare en liten del av aktiviteten.  

RC-klubben fanger opp ungdom som ikke ville drevet med idrett på andre felt og gjør derfor en viktig 
jobb for å aktivisere denne gruppen og vi ber derfor Ringerike kommune være aktive når det gjelder 
å finne et område som klubben kan lage en utendørsbane.  

I et innlegg under vårt Årsmøte 2. mars, sa ordfører Hansen litt om utviklingen kommunen så for seg 
i årene som kommer og hvordan et variert og mangfoldig idrettstilbud ville være av stor betydning 
om Ringerike ville være et attraktivt område å flytte til, ikke bare for enkeltfamilier men også for 
etablering av firmaer. 

Idrettsrådet har sett at friluftsområder stadig står i fare for å bli industriområder. I utkanten av disse 
områdene bør det være en mulighet for et lite område der litt lyd ikke er sjenerende.  Så vidt vi 
kjenner til har Ådal IF nå sagt fra seg behovet for grusbanen på Hensmoen og vi mener dette kunne 
være et godt egnet sted for en RC.bane. 

For styret 
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Bjørn Marseth Kristin Oleson 

Leder (sign) Nestleder (sign) 

 

Kopi: Jonas B. Ramsrud, Hønefoss RC-klubb 

 

14/18 

Notat fra møte ang Aktive Lokalsamfunn 
 

Ringerike, 21 mars 2018 

 

Deltakere:  
10 stk 

Ringerike IR: 

Trude og Bjørn 

Hole IR: 

Lars, Evy og Thomas 

Ringerike kommune: 

Adrian og Kari 

Hole kommune: 

Håvard 

BIK: 

Anne og Roar 

Deltakerne er også medlem av ulike idrettslag. 

Agenda: 
• Presentasjon av deltakerne 

• Innlegg om aktive lokalsamfunn ved Roar  

• Status i Ringerike og Hole: Hvor er treffpunktene?, arrangementer?, hvem tar initiativ?, 
politisk? 
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• Idemyldring – tankekart 

• Hva kan VI få til, og hva skal til? 

• Hvor går veien videre? 

Notater fra møtet: 
 

STATUS SKOLE/IDRETT 
Det er allerede mange treffpunkter mellom idretten og skolene i regionen. 

Dette er tradisjoner som har vokst fram gjennom mange år, slik som de ulike skolecupene i fotball, 

basket, ski, håndball, disc-sport og fussball. 

Idrettslagene arrangerer og skolene kommer. Det brukes skoletid til trening foran cupene. 

I tillegg har vi for eksempel Tinestafetten, og arrangementer i regi av idrettslinjen på vgs. Det er 

barneskirenn i parken og nattcup i fotball. 

I disc-sport inviteres også utenbys skoler til aktivitetsdager. 

I tillegg er det prøvd ut noe idrett i SFO i regi av frivillige fra idrettslagene. Vanskelig å holde gående 

nettopp pga frivilligheten. 

Ellers foregår det en del fysisk aktivitet på skolene via valgfag friluftsliv og idrett, trivselsledere som 

arrangerer aktiviteter og fysisk aktivitet i regi av ansatte i langfri. 

I Hole har 2 sykkelklubber investert i bane og utstyr til utlån i skoletiden. 

Frivillighetssentralen i har utlån av utstyr i Ringerike.  

Frivillighetssentralen i Hole har 2 aktivitetsdager for skolene i Hole. Bla skogdag. 

Turistforeningen arrangerer UT-dagen. 

Skolene har forøvrig egne idrettsdager eks skidager og sykkelprøver som de organiserer selv. 

 

Diskusjon rundt 1 time fysisk aktivitet i skolen og om idretten kan bidra. 
Vi diskuterte en del rundt temaet og med bakgrunn i at andre distrikter/kommuner i Buskerud er i 

gang med forpliktende samarbeid om dette. For eksempel deler noen skoler og idrettslag på felles 

ansettelser i Drammen for aktivitetsledere.  

Ingen av idrettsrådene konkluderte med å ha kapasitet eller idrettslag som kan gå i bresjen for å 

starte liknende samarbeid i Ringerike eller Hole pr i dag.  

Det vil være krevende å få skoleledere på banen og vil trolig kreve politisk støtte for å komme i gang 

med konkrete tiltak.  
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Økonomisk må et slik samarbeid baseres på for eksempel å starte med en prosjektmedarbeider 

lønnet av idrettslag/IR, skole og for eksempel stiftelser i fellesskap.  

Konklusjonen ble at det ikke blir satt i gang konkrete prosjekter i denne omgang. 

Ideene ligger likevel der og kan tas opp igjen hvis noen ser åpning for dette i en eller flere 

skolekretser/Idrettslag. 

 

 

Diskusjon rundt andre aktiviteter i Aktive lokalsamfunn konseptet 
Det er uttrykt ønske fra ungdomsrådet i Ringerike om å få tilgang til åpen hall for fri aktivitet. 

Dette er prøvd ut i en kort periode i Hole med dårlig oppmøte. 

Erfaringer fra andre områder tilsier at det tar litt tid å etablere et godt tilbud og at det tar noen 

forsøk før ungdommene tar det i bruk.  

Svært gode erfaringer for eksempel på Konnerud og i Røyken.  

Det skal bygges ny skole på Benterud som ferdigstilles i 2019. Der blir det også hall. 

Det er en ypperlig anledning til å få til et slikt tilbud. 

Tilbudet vil krever trygge voksne som kan være til stede og for eksempel lønnede aktivitetsledere. 

(eks idrettslinje-elever.) 

Dette kan organiseres som et prosjekt og søkes prosjektmidler til. I Røyken har de masse kult utsyr 

som trekker ungdommer. Kanskje kan en skaffe liknende ting i Ringerike? 

Konklusjon: 

Det planlegges et oppstartarrangement på Benterud i samarbeid mellom kommune/r og IR. Følges 

opp av Bjørn og Kari.  

FAU kan involveres. 

Åpen hall aktivitetene kan gjennomføres i samarbeid mellom Hole og Ringerike. Kontakt mellom IR 

og kulturkontorene opprettes for å få til dette. 

Hole IR arrangerer også studietur til Røken(ROS). Deltakere: Ungdomsutvalget i IL Holeværingen og 

ungdomsrådet i Ringerike ( Og ungdomsrådet i Hole?). 

Midler til dette kan søkes via FAU, IR, Stiftelser etc. 

 

Referat: Anne Groseth 
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