
STYREREFERAT  

Møte:                 1/2009  

Dag:                   Tirsdag 3 mars 2009  

Kl.:                     18:30  

Sted:                   Schjongshallen  

   

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

Bjørn Marseth, Nils Elsrud, Guldbrand Roa  

Forfall:            Beate C. Heieren, Linnea Reitan Jensen,  

    

   

Sak  1/09        Konstituering av styret.   

Styret har følgende sammensetning i 2009.  
   

Leder                          Arild Karlengen                      

Nestleder/sekretær     Mai-Britt Thorsrud Jansen  

Kasserer/sekretær       Bjørn Marseth  

Styremedlem              Thorfinn Karlsrud  

Styremedlem              Beate C. Heieren                     

Varamedlem               Guldbrand Roa  

Fra Bedriftsidretten    Nils Elsrud (web-ansvarlig )  

Ungdomsrep               Linnea Reitan Jensen. Her vil det komme en ny rep i løpet av våren.  

Sak 2/09 Flerbrukshall i Idrettsparken.   

Idrettsrådet har mottatt informasjon fra idrettslag i kommunen, vi har også tatt direkte kontakt 

med flere lag. I tillegg ble det avholdt møte med påfølgende diskusjon med dem som var 

tilstede under Idrettsrådets årsmøte på mandag. 

All den informasjonen som Idrettsrådet har mottatt vil bli tatt med videre i arbeidet.  

 Idrettsrådet fattet følgende vedtak som Arild Karlengen og Bjørn Marsetn vil følge opp på 

neste møte i prosjektgruppen.   

Idrettsrådet ønsker at håndball, basket og volleyball flyttes fra Ringerikshallen og ned i den 

nye flerbrukshallen i Idrettspaken. Dette vil gi de sportsgrener som blir igjen i Ringerikshallen 

mer treningstid og bedre treningsmuligheter.  

I tillegg vil sportsgrener som i dag ikke får treningstid (som f.eks fusball, Disk sport  og 

innendørs bandy) mulighet til å trene både i Ringerikshallen og i den nye flerbrukshallen. 

Idrettsrådet ser i dag ikke mulighet for å legge ned Ringerikehallen etter når den nye 

flerbrukshallen er ferdig. Idrettsrådet er av den oppfatning, etter samtaler med idrettslagene, at 

behovet for mer treningstid er så stort ute hos idrettslagene at dette inkluderer 

Ringerikehallen.  

   

Idrettsrådet ber prosjektgruppen for flerbrukshallen vurdere:  

   

         For å øke fleksibiliteten bør de to hallflatene kunne bli en stor hall.  

         At det blir tatt hensyn til demping og friksjon på gulv for å motvirke skader  



         At takhøyden blir vurdert for å kunne tilfredsstille turnaktiviteter som krever utvidet 

takhøyde.  

         At antall tilskueplasser blir fleksibelt (2-3000) slik at hallen kan ta ulike arrangement. 

   

   

Idrettsrådet ber også prosjektgruppen se på muligheten for få med skyttebaner og en 

klatrevegg.  

   

Idrettsrådet ser ikke noen risiko for at flerbrukshallen skal stå ubrukt etter kl 15.00 og i helger. 

Hovedgrunnene til dette er:  

   

         Bedriftsidretten har meldt at de trenger mer treningstid. De har ”nedlagt ” flere 

aktiviteter i mangel på treningstid.  

   

         Den nye grenen Fusball øker i omfang og har i dag ikke treningstid  

   

         Lagene uttaler at de har et stort udekket behov i dag for treningstid. Mange lag vil for 

eksempel trene mer enn 1 eller 2 ganger pr uke.  

   

         Lagene uttaler at de ville ha økt aktivitet hvis de hadde fått mer treningstid i 

”kjernetiden”. 

Det i dag er mange foreldre som ikke rekker å bringe sine barn til trening da dette 

foregår veldig tidlig og de rekker ikke hjem fra jobb.  

   

         Mange ungdommer ville antakelig ikke sluttet med sport hvis de hadde hatt trening 

innenfor ”kjernetiden”. Men i dag må disse trene veldig sent og de kommer for sent 

hjem i forhold til skole.  

   

         Det vil være lettere for våre lag å rekruttere trener hvis treningen foregår i den såkalte 

”kjernetiden”.  

   

Idrett skal være for alle. Målet er at idrett skal bygge sosiale ferdigheter, gi god allmenn helse 

og gi, spesielt for barn og unge, positive aktiviteter i et trygt miljø.  

   

Vi mener derfor at det beste Ringerike Kommune kan gjøre for sine innbyggere i alle aldre er 

å ha nok treningstid i kjernetiden slik at alle gis et godt tilbud til aktivitet.  

     

Idrettsrådet støtter byggingen av flerbrukshall beliggende i Hønefoss Idrettspark i Ringerike 

kommunes regi.  

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

Nils har laget et forslag som Mai-Britt jobber videre med. Målet må være å ha en plan klar for 

presentasjon rett etter ferien.  

      

Neste møte blir mandag 30. mars kl 18.30 i Ishallen.  

       

 Ref Mai-Britt  
 


