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      RINGERIKE IDRETTSRÅD 
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Styrets sammensetning 

Leder:    Bjørn Marseth 

Nestleder:   Trude Ødegaard  

Styremedlemmer:  Per Inge Bjerkseter, Kristin Oleson, Marit Kjemperud, Janka Aasen 

Varamedlemmer:  Kjell Magne Steinbakken, Margrete Brodtkorb 

Ungdomsrepresentant: Kristian Kammerud 

Valgkomité:   Åge Amundsen, Jan Erik Gulbrandsen, Tom Bondehagen  

Revisorer:   Mai-Britt Thorsrud Jansen, Magnar Dammen   

 

Styrets arbeid 

Ringerike Idrettsråd arbeider etter de retningslinjer NIF har utarbeidet der pkt. 1 lyder: 

Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være en 
arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom 
lagene og idrettskretsen. 

 

Styremøter 
Det er avholdt 9 styremøter i perioden. I tillegg er saker løst via e-post. 

 

Spesielle oppgaver 
Vi har arbeidet ut fra våre vedtekter og arbeidsprogram vedtatt på forrige Årsmøte og saker som har 
dukket opp i løpet av året. 
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Arbeidsprogrammet er inndelt i kortsiktige og langsiktige målsetninger. Fra den kortsiktige delen har 

vi jobbet med kommunens avtaler med idrettslagene og arenaer formes slik at det ikke oppstår for 

store forskjeller. Det er foreløpig ikke kommet noe konkret ut av dette men den kommunale ledelsen 

ser problemet og arbeidet fortsetter.  

Vi har jobbet for at Ringerikshallen ikke skal selges. Det er nå vedtatt at det ikke skjer før ny 

flerbrukshall er klar i Hønefoss nord. Hvis det da viser seg at det fortsatt er behov for hallen og at 

det er hensiktsmessig å beholde den, tas arbeidet opp igjen. 

Vi føler at arbeidet med å styrke kontakten med idrettslagene har bedret seg men det er fortsatt 

klubber vi aldri hører noe fra. 

De langsiktige oppgavene er tyngre å arbeide med. Vi vært med under romprogram ved den nye 

barneskolen på Ullerål der det kommer ny flerbrukshall men vi fikk ingen gjennomslag for areal ut 

over håndballflaten.  

De nye satsene for halleie og refusjon tok vi til etterretning. 

Vi var også enige med kommunen om å gi Ringerike Judoklubb tilgang til bruk av det ene squash 

rommet i Ringerikshallen da disse er lite i bruk.  

Ny reguleringsplan for Schjongslunden stoppet opp. Denne vil bli etterlyst.  

Vi er nå meget fornøyde med samarbeidet med Ringerike kommune. Vi blir alltid forespurt der idrett 
og friluftsliv er en del av saken. 

Vi har deltatt i møter av forskjellig art gjennom året. Vi har vært til stede når Tyristubben har lagt 
fram sine planer for 2 nye kunstgressbaner og utvikling av området rundt, Haugsbygd IF når de la 
fram sine planer om flerbrukshall. 2 privatpersoner har lagt fram planer om basishall for turn.    

I regi av Buskerud Idrettskrets har vi vært på Årsmøte og dialogkonferanser i ROS Arena og 
Drammen  

Andre viktige oppgaver: 

- Fordeling av LAM som i 2016 var på kr. 1.646.313 en økning på 94.979 fra i fjor  
- Prioritering av spillemiddelsøknad i samarbeid med kommunen  
- Som styremedlem har leder i idrettsrådet vært på Generalforsamling og styremøter i 

Hønefoss Arena AS.  
- Prosjekt Idrettstilbud for Bevegelseshemmede som vil fortsette i 2017 
- Prosjekt for involvering av unge innvandrere i kommunen 
- Arbeid med å ajourføre anleggsplan for idrett i kommunen 
- Gitt uttalelse om ny vei mellom Nymoen og Eggemoen. 
- Vi kontaktet BIK omgående vedrørende mulig nedleggelse av idrettslinja på RVS for å bruke 

sin tyngde inn i korridorene i Fylkestinget.  
 

Det er ikke registrert nye idrettslag det siste året men Hønefoss Fallskjermklubb har valgt å gå ut av 
NIF og det gir oss nå en total på 57 lag  

 
 
Liste for spillemidler 
 
Det er underskrevet en Enighetsprotokoll mellom Ringerike Idrettsråd og administrasjonen i 
Ringerike Kommune angående prioriteringen av spillemidler. 
Her er det fulgt samme prosedyre som tidligere år ved at representant for kommunen får inn 
søknader, setter opp ett forslag til prioriteringen. Idrettsrådet hadde ingen innvending mot 
rekkefølgen. Følgende anlegg er prioritert: 
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Ordinære anlegg 

  Prioritet Anleggseier Anlegg Spillemiddelsum 

1 Ringerike kommune Hønefoss Arena 40.850.000 

2 Hønefoss tennisklubb Rehabilitering av tennisbaner 270.000 

3 Ringerike Taekwon-do klubb Kampsporthall 403.000 

4 Tyristubben IF 7er Kunstgressbane 700.000 

5 Heradsbygda IL Idrettshus/garasje 330.000 

6 Buttentjern Jaktskytesenter Riflebane Buttentjern 548.000 

7 Tyristubben IF 11er Kunstgressbane 2.500.000 

    Nærmiljøanlegg 

  1 Fossekallen IL Kart Gullerud Øst – Vegård skole 94.625 

2 Fossekallen IL Kart Gullerud Vest - Klekken 94.625 

3 Tyristubben IF Rulleskitrasè Tyristrand idr.anl. 300.000 

4 Tyristubben IF Ballvegg Tyristrand idrettsanlegg 300.000 
 

      
 Disse anleggene ble tildelt spillemidler i 2016 

 
Ordinære anlegg:   
Skiskytterklubben fikk 1 mill i 2016 til utvidelse av anlegget i Hovsmarka. 
Buttentjern Trapbane fikk 1mill. 
Ringerike O-lag fikk 103.000 til kart Damlia-Løvlia. 
 
Nærmiljøanlegg: 
Ådal IL fikk 104.000 til ballbinge på Møltemyra stadion 
Søndre Park Tufteparken fikk 300.000 til del I og 210.000 til del II som skal gjøres ferdig til våren 
(Livbanen). 
 
 
 
Januar 2017 
 
Styret 
 
 

 


