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bjormar@gmail.com

Referat for styremøte nr. 5 / 2015
Tilstede:

Forfall
:

Bjørn Marseth, Per Inge Bjerkseter, Thorfinn Karlsrud
Kristin Oleson, Janka Aasen, og Trude Ødegaard
Herman Henrik Bay og Marit Kjemperud

Dag:
Sted:

Tirsdag 9.juni 2015 kl. 18:00
Ishockyhallen

19/15

Ref. nr. 4 ble godkjent.

15/15 forts

Idrettsrådet ønsker å jobbe for en ny fireårig avtale og dialog rundt denne.
Ønsker at kommune øker stillingensprosenten til å betalt idrettskonsulent for å
koordinere alle aktivitet fra idrettslagene i Ringerike kommune. Og ivaretar
klubbenes behov for et kontaktpunkt.

26/15

Kurs for nye styrer
i Hønefoss Arena (egen mail sendt)
i regi av Buskerud krets

27.mai
Kristin Oleson, Janka Aasen og Bjørn Marseth.
Positiv kurs med mye nyttig informasjon, Ringerike idrettsråd fikk skryt av
ny Web side.
28/15

K
ampsport klubbene

Gjensidige informasjon om situasjonen for kampsport i Ringerike
kommune.
Bjørn informerer om videre utbygging om av haller i Ringerike kommune.
Bør Idrettsrådet jobbe for å få inn alle kampsport i de nye hallene?
Kommune gir trolig ingen støtte til kampsportene i dag.
Ingen representant fra
Tae-kwon do klubben
som

har fått tilbud om nye

2
2
lokaler i brukaret i Hønefoss Bru, ca 250 m
i to plan, hvorav 70 m
er tenkt
til garderober. 
Tae-kwon do klubben
jobber med en avtale med Ringerike
kommune (15 årsavtale).
Matter i Ringerikshallen blir flyttet pga flytting av 
Tae-kwon do klubben
.
Ny matter prisantydet til ca 20 000 kr.

Ringerike Karatekubb 
ved Jan Flaskerud
,
110 medlemmer treningstider kl
18 -21 hverdag og kl 12-14 søndager. 4 partier. Se notat. Lokaler i
Veienmarka fra 2009, leier av Høyt Lavt.
Medlem 1200,- barn, og voksen 3000,- kan kjøpe drakt fra kr …
Ringerike Judo
ved Roar Wangen og Karle Lyngvær, 30 medlemmer.
Helgelandsmoen før Generalen. Leier to rom i nærheten av Hønefoss
hundeklubb. Alt utstyr kan ligge framme uten at det må flyttes mellom
treningene.
Medlemsavgift 1500 kr?
Ringerike bokseklubb
ved Heidi Halvorsen få medlemmer i dag pga
vanskelige driftsforhold. Starter til høsten med, en gang i uke for et
barnelaget. Holder til i det gamle turn-rommet i Ringerikeshallen. Mistet
veldig mange pga lite tilgang på treningslokaler. Ny facebookside. Billig
tilbud til ungdom som ikke har så god råd.
29/15

Mottatt invitasjon fra kommunen om deltakelsen i referansegruppe for
utarbeidelse av Strategisk plan for Kultur

30/15

Se mail Ringkollen utvikling fra Trude
Det er 
Eiliv.Kornkveen@ringerike.kommune.no
som er kontaktperson på
Landbruk.
Det et samarbeid med Haugsbygd if, Ringkollen ski og Skiforeningen som
danner Ringkollen skiarena. Leder Christian Mathisen. Ringkollen
skiarena ønsker å utvikle området for fremtidig arrangement.
Ringkollstua med Fossen friluftsliv har også meldt inn ønsker for utvikling
av området for videre drift.
Det er derfor ønsket en ny reguleringsplan i området.
Hønefoss skiskytterklubb har blitt invitert av Eiliv fra kommunen.
Klubben ønsker å sikre at det ikke reguleres slik at det ikke er mulig å legge
en skiskytterbane i tilknytning til anlegget i fremtiden.

31/15

Kristin sjekker opp bruk av facebook for Ringerikes idrettsråd og får
oppdatert denne over sommeren.

32/15

Fotballhall på Tyristrand ledet av BIK ved Hanne Kristin Kvarme og Trine
Thilemann.
Tilstede fra Idrettsrådet Thorfinn Karlsrud, Kristin Oleson og Trude
Ødegaard.
Bjørn Ove Grønseth informerte fra prosjekt gruppa til fotballgruppa om
utbyggingsplanene. Se hjemmeside til Tyristubben 
www.iftyristubben

Ref Trude Ødegaard 9. juni

