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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.
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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.
Arbeidsprogrammet er inndelt i kortsiktige og langsiktige målsetninger. Fra den kortsiktige delen har
vi jobbet noe med alle sakene. Etter et møte i vår regi ble det satt ned en gruppe som har jobbet
fram saken Snøproduksjonsanlegget på Ringkollen. Gruppen har gjort en meget god jobb og vi ser
fram til at anlegget er klart til neste vinter.
Fra de langsiktige oppgavene har vi forsøkt å få de to nye flerbrukshallene til å romme mer enn én
hallflate. Dette har ikke lykkes og begrunnelsen har vært plassmangel.
Det er bevilget mer midler til de som kjører opp skiløyper men vi vil jobbe videre her slik at det
skilles mellom idrettsklubber og kommersiell drift.
Arbeid med å få flere balløkker og fotballbaner er i gang. Vi har purret kommunalsjefen på at skolen
på Benterud får en 7-bane som prosjektert og ikke en 5-bane som det plantegningene viser nå.
Arbeidet med at barn og unge skal kunne trene gratis i kommunale anlegg er også satt i gang.
Vi er nå meget fornøyde med samarbeidet med kulturdelen i Ringerike kommune. Vi blir alltid
forespurt der idrett og friluftsliv er på sakskartet.
Vi har også kontaktet kommunen om BUA prosjektet som Idrettsforbundet, NAV og kommuner har
satt i gang for å kunne låne ut idrettsutstyr til de som ønsker å prøve en ny idrett eller til familier som
ikke har råd til utstyr for barna. Selv etter purring fikk vi ikke svar fra kommunen på dette tiltaket.
Vi har deltatt i møter av forskjellig art gjennom året. Vi har vært til stede på åpningen av det nye
flotte anlegget til Tyristubben, vært i møter når Ringerike Sportskytterklubb har lagt fram planer for
Skytesenter, Haugsbygd IF for flerbrukshall, Heradsbygda IL for fotballhall, HBK for planer om
kunstgressbane og RC-klubbens problem med et sted å være.
I regi av Buskerud Idrettskrets har vi vært på seminar med konseptet «Aktive lokalsamfunn» og i
BIK’s utvidede styremøte på Klekken der de lokale idrettslagene glimret med sitt fravær slik at
dialogmøte i etterkant ble avlyst. Bjørn var tilstede i møte for Hovedutvalget for oppvekst og kultur
da idrettskretsens leder Roar Bogerud hadde et innlegg om 1 time fysisk aktivitet i skolen.
Andre viktige oppgaver:
-

Fordeling av LAM som i 2017 var på kr. 1.767.149 en økning på 120.836 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.
Arbeid med å ajourføre anleggsplan for idrett i kommunen
Kommet med innspill til Kommunedelplan – Arealdel
Startet arbeidet med revidering av kommunedelplanen for idrett og friluftsliv.
Støttet Ringkollen Parken ved søknad om økonomisk støtte fra kommunen
Vært pådriver for å kjøre idrettskretsens økonomikurs i Hønefoss

Det er registrert ett nytt idrettslag det siste året. Det er Buttentjern Lerduskytterklubb mens
Ringerike Atletklubb er lagt ned. Det gir oss fortsatt en total på 57 lag.
To klubber rapporterte ikke inn data til NIF ved samordnet registrering men vi har ikke mottatt noe
varsel om nedleggelse,
2

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:

Ordinære anlegg
Prioritet
1
2
3
4
5
6
7

Anleggseier
Ringerike kommune
Hønefoss Tennisklubb
Ringerike Taekwon-do klubb
Tyristubben IF
Heradsbygda IL
Buttentjern Jaktskytesenter
Tyristubben IF

Anlegg
Hønefoss Arena
Rehabilitering av tennisbaner
Kampsporthall
7er Kunstgressbane
Idrettshus/garasje
Riflebane Buttentjern
11er Kunstgressbane

Spillemiddelsum
30.000.000
262.000
693.000
700.000
370.000
548.000
2.500.000

Nærmiljøanlegg
1
2
1
2
3

Fossekallen IL
Fossekallen IL
Tyristubben IF
Tyristubben IF
Ringerike kommune/Nes skole

Kart Gullerud Øst – Vegård skole
Kart Gullerud Vest - Klekken
Rulleskitrasè/Sykkelløype,Tyristrand
Ballvegg Tyristrand idrettsanlegg
Motorikkbane

94.625
94.625
300.000
300.000
300.000

Disse anleggene ble tildelt spillemidler i 2017
Ordinære anlegg:
1 Hønefoss Arena

10.850.000

Nærmiljøanlegg:
1 Fossekallen IL
2 Fossekallen IL

Kart Gullerud Øst – Vegård skole
Kart Gullerud Vest - Klekken

Januar 2018
Styret
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66.000
47.000

