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Hønefoss 11.04.2019
Sak: Støtte for kjøring av lysløyper

Ringerike Idrettsråd viser til fordeling av støtte til kjøring av skiløyper til organisasjoner.
Vi reagerer på at idrettslag og en kommersiell aktør fordeles ut fra samme pott som idrettslagene.
I retningslinjene står:
•
•
•
•
•
•
•

Det ytes en grunnstøtte på kr.1.000,- pr. løypemaskin
Dette forutsettes å dekke finansieringskostnader, forsikringer og vedlikehold
I tillegg ytes støtte etter antall kjørte kilometer i sesongen
Det gis opplysninger om hva slags løyper som er kjørt
For hver løype oppgis startsted, løypas lengde og tidsrom den har vært oppkjørt
Samlet kjørte kilometer i sesongen
Driftsregnskap fra siste avholdte årsmøte og kopi av kjørebok skal vedlegges

Vikerfjell skiløyper har ut fra sitt regnskap for 2016 en sponsorstøtte på kr. 134.000, kontingent fra
hytteeiere på kr. 425.610 og andre inntekter på kr. 21.896. Støtten til Vikerfjell skiløyper var i 2018
på kr. 69.000 av en pott på kr. 300.000.
Vi ser også med noe undring at Jevnaker IF er den som får høyest støtte av idrettslagene. De
rapporterer at de kjører 3255 km. I følge Anlegg.no er lysløypa på Eggemoen 10 km lang men bare 4
km ligger i Ringerike. Det benyttes 2 maskiner! Det er vel kun de 4 km i Ringerike kommune som skal
støttes her?
Ser vi på støtten som gis får vi denne oversikten
Skiforeningen
Vikerfjell skiløyper
Jevnaker IF
Lokale idrettslag

Løypenett
267
69
4
258

Støtte
Støtte/km
350 000
1 311
69 000
1 000
44 200
11 050
186 800
724

Vi har valgt å se bort ifra finansieringskostnader antall maskiner etc. da vi ikke kjenner dette.
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Idrettsrådet ber Ringerike kommune å se nærmere på praksis for støtten. Vi mener det er feil at en
kommersiell organisasjon som Vikerfjell Skiløyper med lønnede kjørere og store inntekter fra
Hytteeiere og sponsorer skal være i samme fordeling som idrettslagene.
Skal de være med i fordelingen? Dette er for oss en kommersiell aktør. Ringkollen Parkensom et
eksempel får avslag for støtte fordi det der er en kommersiell eier som også preparerer for skiidrett.
Vi ber også om en nærmere gjennomsyn på støtten til Jevnaker IF. Det må være kjørte kilometer i
Ringerike det gis støtte til.
Det kan være forhold vi ikke kjenner til, så dette skrives ut fra den kunnskapen vi har om saken.
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Kopi: kari.gustavson@ringerike.kommune.no
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