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Hvorfor ønsker Ringeriksregionen å bli
arrangør av NM-veka?
NM Veka i 2018 var en inspirasjon for søknaden om å bli arrangør av NM-veka i 2020 eller
2021. Vi så at det kunne gi idretten et løft samtidig som det vil være en fin måte å profilere regionen. Under beskriver vi hvorfor Ringeriksregionen vil være et ypperlig sted å arrangere NMveka.

1.1 Inspirere og forsterke det lokale engasjementet i idretten

Idretten står sterkt i Ringeriksregionen. Det er 73 idrettslag fra 35 særidrettsforbund i regionen og til sammen har lagene flere enn 12000 registrerte medlemmer. Idrettslagene er spredt
over hele regionen og engasjerer mange både i Hønefoss og tettstedene i resten av Ringerike,
Hole og Jevnaker kommune.
Ved å bli arrangør av NM-veka, ønsker vi å involvere idrettslagene i både planlegging og gjennomføring og på den måte inspirere til enda større engasjement hos idrettslagene og de enkelte
medlemmene av disse lagene. Vi tror også at gjennom et arrangement som NM-veka, vil idrettslagene involvere seg og samarbeide på nye måter.

1.2 Øke rekrutteringen til idretten
Idrettslagene har et bredt tilbud til sine medlemmer, samtidig som potensialet for å tiltrekke
seg nye medlemmer er stort. Vi tror at en så stor oppmerksomhet som NM-veka vil gi, vil bidra
til at flere tar kontakt med sine idrettslag og forhåpentligvis starter med idrett.
NM-veka vil bringe nye og ukjente idretter til Ringeriksregionen. Dette kan føre til at helt nye
ildsjeler dukker opp og starter opp en ny idrett i ett eller flere av idrettslagene vi har i dag.
For å bygge oppunder økt rekrutteringen, ønsker vi i størst mulig grad å legge til rette for at tilskuere og andre interesserte kan prøve ut idretter som de ikke har prøvd tidligere. Mulighetene for Learn and Share vil skje i tilknytning til de respektive NM øvelsene.

1.3 Øke bevisstheten om, og bruken av eksisterende idrettsanlegg

Det har vært investert mange millioner kroner i nye flerbrukshaller, kunstgressbaner og andre
idrettsanlegg i Ringeriksregionen i de siste årene. Ved å presentere idrett på høyt nivå i disse
arenaene vil vi kunne tiltrekke oss enda flere brukere til idrettsanleggene i fremtiden.
Vi håper at utøverne i NM-veka vil få gode opplevelser fra Ringeriksregionen og våre idrettsanlegg. Som en følge av dette håper vi at idrettslag, særidrettsforbund og landslag ser mulighetene til å legge treningssamlinger eller nasjonale/ internasjonale kamper til våre anlegg.

1.4 Utvikle og forsterke den lokale evnen til å arrangere større idretts- og kulturarrangementer

Ringeriksregionen har arrangert mange og varierte idrettsarrangementer. Gjennom et arrangement som NM-veka, vil regionens idrettslag, prosjektorganisasjonen, kommuner, idrettsråd og

overnattingsbedrifter opparbeide seg erfaring og kompetanse for tilsvarende og større arrangementer senere.

1.5 Være åpen for å introdusere e-sport som en del av NM-veka
E-sport er ingen etablert idrett i Ringeriksregionen. Vi vet det er en diskusjon i NIF om e-sport.
Vi registrerer at det er flere barn og unge som uorganisert spiller på datamaskiner. Disse unge
faller i mange sammenhengen utenfor den ordinære idretten. Vi tror det kan være en god ide å
prøve ut e-sport som en konkurranse under NM-veka.

1.6 Profilere Ringeriksregionen som et attraktivt sted å bo og reise til

Ringeriksregionen er sentral i en statlig og fylkeskommunal satsning på å avlaste presset på boligmarkedet i Oslo- og Drammensområdet. For å bidra til denne avlastningen er det er allerede
bevilget milliarder til planlegging av en nye jernbane og motorvei til Ringerike.
Vi tror at gjennom å vise frem de flotte mulighetene for konkurranser og trening som vi har, vil
dette kunne bidra til økt interesse for Ringeriksregionen som et attraktivt sted å boområde for
både familier, barn og unge. Vi ønsker å gjøre NM-veka til arena for en slik profilering.
NM-veka vil gi oss mulighet til å vise frem naturen, muligheter for friluftsliv, overnattingsstedene og deres vertskap, kulturliv og andre attraksjoner. Vi tror at gjennom en slik presentasjon, vil tilreisende få en økt bevissthet om at regionen kan være både et sted å besøke, et sted å
ha konferanser, et sted for kulturopplevelser eller et sted å stoppe ved gjennomfart.

1.7 Presentere og markedsføre det lokale kulturlivet

Ringeriksregionen har et rikt og godt kulturliv. Det er stor aktivitet på mange nivåer og på
mange steder i regionen. Det er mange veletablerte aktører og det er meget god tilvekst i det
regionale kulturlivet. Ringeriksregionen har både velkjente attraksjoner som Hadeland Glassverk, Kistefos museet og Galleri Klevjer, samt nyere kulturarenaer som Gledeshuset og Kulturhuset i Hønefoss.
Vi ønsker å bruke NM-veka som en mulighet til å få presentert det rike kulturlivet til både de
som kommer til regionen i forbindelse med NM-veka og våre innbyggere.

1.8 Presentere og markedsføre lokal mat, lokale matprodusenter og lokale kokker
Ringeriksregionen har mange veletablerte og kjente overnattings- og serveringssteder. Hos
disse vertskapene finnes det mange velrennomerte kokker og kjøkken. I tillegg til denne kapasiteten, har regionen er bredt utvalg av lokale matprodusenter og lokale råvarer. Vi ønsker å få
presentert disse kokkene, matprodusentene og råvarene under NM-veka. Det planlegges matarrangementer både for utøvere, støtteapparat, tilreisende og innbyggerne i regionen. Vi tror
at disse arrangementene vil bidra til å skape et godt tilbud til alle som er tilstede under NMveka.
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Hvorfor velge Ringriksregionen ?
2.1 Ringeriksregionen – vi vil gi NM-veka et kompakt arrangement

Ringeriksregionen strekker seg i denne sammenhengen fra Tyrifjorden i sør til Randsfjorden i
nord. Mellom disse fjordene ligger Hønefoss. Ringeriksregionen har ca 40.000 innbyggere,
over 70 idrettslag og 13.000 aktive medlemmer.
Tettstedene i Ringeriksregionen er Sundvolden og Vik i Hole kommune og Nesbakken i Jevnaker kommune. Hønefoss er knutepunktet for handel, næring i regionen, samt de regionale idrettsanleggene.

Det er god kommunikasjon til Ringeriksregionen, både fra Gardermoen (buss), Oslo (buss) og
Bergen (tog). Det går offentlig kommunikasjon fra alle de nevnte stedene direkte til Hønefoss
og stort sett også direkte til de mulige overnattingsstedene.
Vi har en konsentrasjon av anlegg i Sundvolden, Hønefoss og Jevnaker. Som kartutsnittene viser
er det korte avstander mellom disse stedene, både i kilometer og tid. Videre er det korte avstander mellom arenaene. Vi mener dette viser grunnlaget for å kunne si at NM-veka i Ringeriksregionen vil gi muligheter for et kompakt arrangement. Det planlegges også flere øvelser på
Eggemoen og det ligger på veien mellom Jevnaker og Hønefoss

2.2 Ringeriksregionen – en ubenyttet mulighet for Idrettsnorge
Ringeriksregionen har meget gode forutsetninger for å presentere flotte idrettsopplevelser. Litt
senere i dette vedlegget presenterer vi de mest sentrale arenaene og områdene som kan brukes
til ulike konkurranser.

Det er lenge siden det er arrangert for eksempel NM-øvelser (bortsett fra skøyter på Jevnaker)
eller andre nasjonale konkurranser i regionen. Gjennom å legge NM-veka hit har NIF og NRK
mulighet til å ta i bruk en del av Norge som ikke har vært brukt i denne sammenhengen tidligere!
Befolkningen og frivilligheten i Ringeriksregionen har tradisjon for å stille opp og bidra! Dette
gjelder både store og mindre idrettsarrangementer! Konkrete eksempler på dette er Knøttefestivalen, Tour of Norway, Ringerike Grand Prix, NM på sykkel (1997 og 2002), Ringeriksmaraton og Hytteplanmila.
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Hvorfor skal Norges Idrettsforbund velge
Ringeriksregionen ?
3.1 God lokal forankring

I søknadsprosessen har vi lagt vekt på å forankre ideen om å bli arrangør av NM-veka, både i
idrettskretsen, idrettslagene, vertskapskommunene og næringslivet. Se vedlagte brev fra de
nevnte aktørene.
Kommunene har gitt sin støtte til søknaden, om samarbeid, tilgang på haller og andre nødvendige ressurser for å kunne planlegge og gjennomføre NM-veka.
Buskerud Idrettskrets støtter søknaden fullt og helt og ønsker å delta i en styringsgruppe for
planleggingen og gjennomføring av NM-veka i Ringeriksregionen.
Vi har informert Buskerud Fylkeskommune og et styremedlem i Oppland Idrettskrets om at vi
søker om å bli arrangør av NM-veka.
Det regionale næringslivet og utviklingsselskapet Ringerike Utvikling støtter søknaden og håper på at NM-veka blir arrangert i Ringeriksregionen.

3.2 Gode arenaer
Det har i de siste 5-10 årene vært investert mye i nye idrettsanlegg og arenaer. Det er etablert
nye flerbrukshaller, kunstgressbaner og grønne flater. I tillegg til dette er det også etablerte anlegg med meget høy standard for innendørs idretter, svømming, golf, ridning, luftsport, motorsport, bowling, skiskyting, tennis, klatring og skyting. Vi er av den klare oppfatning at Regionen
kan tilby arenaer av meget god kvalitet for de ulike idrettene.

3.3 Prosjektorganisasjon
Det er Ringerike IR som har lederskapet for søknaden. De har engasjert en lokal prosjektleder
til å utarbeide søknaden i samarbeid med RIR og opprettet nødvendige lokale kontakter. Prosjektleder sammen med idrettsrådene vil følge prosessen helt frem til NIF/NRK har valgt sin
arrangør.
Hvis Ringeriksregionen blir valgt som arrangør, vil det etableres en forsterket prosjektorganisasjon. Den vil være bredt sammensatt og ha representanter fra både idretten, det offentlige og
næringslivet.

3.4 Erfarne samarbeidspartnere

Ringeriksregionen har mange erfarne aktører innenfor event-markedet, hotell og serveringsbransjen og arrangører av idrettsarrangementer. Se også punkt 2.2.
Prosjektorganisasjonen vil ha god kontakt med disse miljøene og vil inkludere de nevnte aktørene både i detaljplanleggingen og gjennomføringen av NM-veka.

3.5 Overnatting og serveringskapasitet
Overnattingsstedene i regionen er positive til arrangementet og har inntil videre reservert sin
overnattingskapasitet. Samlet sett er det en overnattingskapasitet på ca. 675 rom / 1250 senger på disse overnattingsstedene.
Det er lokalisert hoteller med god overnattingskapasitet i kort avstand fra
du ulike arenaene. Enkelte av hotellene vil ligge i gangavstand fra arenaene,
samtidig som de andre arenaene ligger innenfor en kjøretur på 5-15 minutter fra de andre overnattingsstedene
Det er også gode muligheter for overnatting i campinghytter i en avstand på
15-20 minutter fra de fleste arenaene, samt at det er mulig med parkering
og overnatting i bobiler 5 minutter unna arenaene på Jevnaker.

3.6 Arrangement kompetanse i Ringeriksregionen
Regionen har bred og lang erfaring med idretts- og kulturarrangementer. Disse har til dels
vært gjennomført med bare regionale krefter og noen i samarbeid med nasjonale arrangører. I
denne sammenhengen trekker vi frem internasjonale sykkelritt gjennom mange år (Tour of
Norway, Ringerike Grand Prix, to ganger Sykkel NM – 1997 og 2002), Ringeriksmaraton, Knøttefestivalen, Sommertoget (sammen med NRK), Handlingsmenn (sammen med NRK), Hytteplanmila og Ringeriksdagen.
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Hvorfor skal NRK velge Ringeriksregionen ?
4.1 Godt utbygd fiber-infrastruktur

Det er et godt utbygd fiber-stamnett til de områdene som vi har planlagt å gjennomføre NM
øvelsene. Det må gjøres en faktisk og konkret vurdering av de nødvendige kapasitetsbehov
NRK har for å produsere og overføre tv sendinger fra de ulike arenaene.
Vedlagt til denne søknaden ligger det en oversikt over fibertilknytningen til de fleste av de
planlagte arenaene.
Basert på de kravene som stilles fra NRK, samt de foreløpig mailutvekslingene vi har hatt med
NRK og lokale leverandører av infrastruktur, er vi av den oppfatning at alle forholdene ligger
godt til rette for at NRK skal kunne produsere nødvendige sendinger fra de ulike arenaene.

4.2 Overnattingskapasitet og møteromkapasitet for NRK sine ansatte
Hotellene i regionen har kapasitet for overnatting av ansatte fra NRK. På disse overnattingsstedene er det også tilgjengelige møterom og konferansesaler. Vi vil være behjelpelige med å
sette NRK i kontakt med de aktuelle hotellene.

4.3 Arenaer i naturskjønne omgivelser

Arenaene som er tenkt brukt under en gjennomføring av NM-veka, er lokalisert rundt om i
Ringeriksregionen. Vi mener flere av disse arenaene ligger i naturskjønne omgivelser, som kan
danne rammen for gode bilder.

Basert på det vi vet fra NM-veka 2018, sendte NRK et kveldsmagasin hver kveld. Hvis det også
er ønskelig i 2020/2021, finnes det flere gode mulige steder for disse kveldssendingene som
Hønefoss Sentrum, Gledeshuset, Ringkollstua, Kleivstua, Thorbjørnrud og Jevnaker Sentrum.

4.4 Temaer som kan brukes i presentasjonen av RIngeriksregionen
Vi er stolte av den regionen vi kommer fra. Med det som bakteppe kan det nevnes flere temaer
som kanskje brukes for supplere de idrettslige sendingene fra NM-veka:
• Vikingkongene fra Ringerike
• Eventyr / Asbjørnsen og Moe
• Geologi, Oslofeltet og dannelses av kulturlandskapet fra siste istid
• Nordmarka

4.5 Lokale personer som kan bidra i presentasjonen og gjennomføringen av TVsendinger

Det er mange lokale idrettsprofiler som kan tenke seg å bidra til å representere Ringeriksregionen under NM-veka, samt bidra under eventuelle TV sendinger fra NM-veka. Det er ikke gjort
noen konkrete avtaler men følgende idrettsprofiler fra Ringeriksregionen har sagt at de er positive til å bidra:
• Krister Sørgård (tidligere landslagsløper og landslagstrener på ski herrer)
• Gunn Margit Andreassen (tidligere skiskytter)
• Maren Haugli (tidligere skøyteløper)

•
•
•

Anders Jakobsen (tidligere skihopper)
Gabriel Rasch (tidligere proff syklist)
Birger Hungerholdt (sykkel nestor)

Uten at det gjort noen avklaringer men kun sendt en helt uforpliktende mail, mener vi at Nils &
Ronny og eller Jonas Rønning også vil kunne bidra til å presentere Ringeriksregionen på en veldig god måte.

4.6 TV sendinger fra NM-veka i Ringeriksregionen vil mobilisere
Ulike arrangementer har vist at befolkningen i Ringeriksregionen møter opp når det er attraktive arrangementer. Det er flere eksempler på stor oppslutning fra befolkningen og i denne
sammenhengen kan nevnes Sommertoget 2017 i Hønefoss og på Jevnaker, Handlingens menn i

Ringerike kraftstasjon 2017og i Hønefoss sentrum 2018 og sommerkonsert på Søndre Torv i
2016.
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Lokasjoner for gjennomføring av konkurranser
Det er mange mulige arenaer for gjennomføring av idrettskonkurranser i
regionen. Siden det ikke er bestemt hvilke idretter som skal gjennomføres
i 2020 eller 2021, har vi valgt ut både konkrete arenaer og områder som
vi mener vil egne seg godt til et variert utvalg av idretter.

5.1

Kompakt arrangement

Sundvolden, Hønefoss Sentrum og Jevnaker Sentrum vil være sentrale
steder der vi samler konkurransearenaene og andre fasiliteter i gåavstand
fra hverandre.
Her finner vi følgende arenaer:
5.1.1.Sundvolden:
På Sundvolden finnes det ulike konferansehaller (4 stk på hhv 1100 m2, 500m2 og 2 stykker
på 300 m2) som egner seg for både kulturelle
aktiviteter og diverse idrettslige aktiviteter
som dans. Videre er det en idrettshall (Kleivhallen) med tilhørende fasiliteter innenfor 10
minutters gangavstand fra Sundvolden.
Steinfjorden ligger 1 minutter unna Sundvolden. Ved Steinsfjorden er det både brygge og
områder der publikum kan oppholde seg.
Steinsfjorden gir neste uante muligheter for
vannsport. Der er det nødvendig arealer både med nærhet til land og publikumsområder, samt
store åpne områder for eksempel vannbasert motorsport.
Kleivstua, som ligger kun 5 minutters kjøring fra Sundvolden, har et veletablert startområde
for hanglidere, paraglidere og speedglidere.
Området mellom Sundvolden og Kleivstua kan godt egnet for bakkeløp.
Tyrifjord golfklubb har kanskje Norges flottest beliggende golfanlegg på Storøya. Storøya ligger flott plassert,
ute i Tyrifjorden med 5 minutters kjøring fra Sundvolden.
Svendsrudmoen idrettsanlegg ligger 10 minutter unna.
Her er det fotballbaner med naturgress, kunstgressbaner, store grøntarealer, idrettshall og garderobeanlegg.

5.1.1 Hønefoss Sentrum med Schjongslunden
Torget, Parken og Storgata i Hønefoss er steder vi kan bruke til flere arrangementer, både for idrett og kultur. Det er
også en streetbasketball bane i umiddelbar nærhet.
Fra sentrum er det 5 min. gange til Schjongslunden der det
er en flerbrukshall (Hønefoss Arena) med tre håndballbaner, hall for turn og gymnastikk, en 14 m klatrevegg og treningsstudio som egner seg for både styrkeløft og vektløfting.
I umiddelbar nærhet av Hønefoss Arena ligger AKA arena
med kunstgressbane, tribuner for 3000 mennesker, garderober mv.
Andre mulige arenaer i Schjongslunden er friidrettsbane,
gress-fotballbane, store gressflater, beach-håndballbaner,
sandvolleybaner og en ishall (som kan være is-fri).
5 minutters gange fra Schjongslunden og sentrum ligger
også Petersøya. Petersøya består av store grøntarelaer.
5 minutters kjøring fra sentrum ligger Idrettsanleggene i
Hovsmarka. I Hovsmarka finnes det idretthall, anlegg for
tennis (innendørs og utendørs), bueskyting og rulleskiskyting.

5 minutters kjøring fra sentrum ligger Bærenga ridesenter som i dag fremstår som ett av Norges største og mest moderne klubbanlegg. Anlegget inkludere
blant annet 2 ridehaller hvorav en er isolert og 3
utendørs ridebaner

Bybrua i Hønefoss kan være en meget fin arena for
målgang av eventuelt et landeveisritt
Av andre arenaer som kan benyttes under NM-veka i
Ringerike kommune, så nevner vi:
•
•

Eggemoen flyplass hvor de fleste øvelser innen luftsport kan avvikles. Eggemoen ligger
på veien mellom Hønefoss og Jevnaker
Eggemoen og-cartbane, holder Norgescupnivå og ligger 2 minutters kjøring fra Eggemoen flyplass.

•

•

Buttentjern skytesenter: Her kan det avvikles øvelser med pistol og rifleprogrammer tilknyttet Norsk Skyteforbund, hagleskyting (jegertrap, autotrap og compact sporting),
jaktfelt på forskjellige avstander, og de tradisjonelle grenene i Det Frivillige Skyttervesenet. Buttentjern ligger 10-15 minutters kjøring fra Eggemoen flyplass.
Hønefoss Bowling: Dette senteret har 16 baner som er godkjent av NBF

5.1.2 Jevnaker:
Utgangspunktet her er Jevnaker sentrum med torv og gatearealer for aktiviteter, samt at
Randsfjorden liggende i umiddelbar nærhet.
15 minutters gange fra Jevnaker sentrum,
ligger Jevnaker stadion. Her er det en flerbrukshall, kunstgressbane, gress-fotballbane
og store grønt arealer.
Randsfjorden er veldig godt egnet for alle
former for vannsport. Det er allerede etablert en seileforening ved Randsfjorden, samt
at både kommunen og andre frivillige planlegger wakeboard og vannski baner i området. Randsfjorden er naturligvis også egnet
for kajakk, kano, paddelboard og motor-vannsport.
10 minutters kjøring fra Jevnaker sentrum
mot Hønefoss ligger Musemyra motorsport
anlegg. Anlegget har 2 store baner som
brukes av henholdsvis MX og ATV, og en liten bane for mindre sykler. Det er også en
enduro løype som kan kjøres uavhengig av
de andre banene.
Se punkt 8 for en nærmere oversikt over
hvilke idretter vi mener kan arrangeres i de
respektive arenaene.
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Regional kultur, mat, drikke
NM-veka vil bli en attraksjon lokalt og regionalt. Vi
ønsker å benytte denne anledningen til å presentere
mat og drikke fra Ringerike.
Eksempler på slik aktiviteter kan være:
• Lokale råvarer presentert av kjente Ringerikskokker
• Kokkekamp på Gladtvedt brygge
• Winemakers dinner på Klækken
• Lokaler oster og pølser på Thorbjørnrud hotel
Vi ønsker også å presenterer det regionale kulturtilbudet til deltagere, støtteapparat, frivillige
og regionale innbyggere. Eksempler på slike aktiviteter kan være:
•
•

•
•
•
•

Rockefroskene - veletablert show rettet mot barn og unge
Randsfjord festivalen – Jevnaker – festival
med mange besøkende som fokuserer på arrangementer for barn og unge
Intimkonserter på ulike mindre scener i regionen
Konserter i Ringerike kultursenter
Konserter på Søndre Torv
Konserter Sundvolden

I tillegg til disse kulturaktivitetene må vi i denne sammenhengen også nevne:
• Hadeland Glassverk – en av norges mest besøkte turistattraksjoner
• Kistefos Museum –omfatter både industrimuseum, kunsthall og skulpturpark
• Galleri Klevjer – et kunstgalleri lokalisert på Helgelandsmoen
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Velkommen til Ringerike fra ordførerene i
Ringeriksregionen
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Arrangementsteder
Foreløpig oppsett over arenaer
Det er tatt utgangspunkt i tenkte øvelser i 2019
Idretter i tillegg der vi har gode arenaer og godt miljø

HOLE
Sundvolden
Tyrifjord Golfklubb
Sundvolden hotel /
Kleivhallen
Sundvolden-Steinsfjorden
Krokkleiva
Helgelandsmoen
Svensrudmoen / Holehallen

Golf
Konferanser
Kulturarrangementer
Dans
Dans
Padling
Luftsport
Amerikanske idretter
Fekting

NM match
Administrativt senter
Arrangement for deltakere og frivillige
Sportsdans: Standard og Latin, Senior, voksen, U21 og junior II
Disco, Moderne, Jazz, Showdance, Freestyle og Slow
Kaiakkpolo
Paragliding
Undervannsrugby
Cricket, Baseball, Amerikansk fotball, Discsport
Corde

RINGERIKE / HØNEFOSS
Schjongslunden
Hønefoss Arena

Schjongslunden
AKA Arena /
Hønefoss Idrettspark
Hønefoss Sentrum

Bærenga
Hovsmarka
Ringerikshallen
Hovsmarka

USN camp Ringerike
Eggemoen
Eggemoen
Buttentjern

Turn
Judo
Tae kwon-do
Klatring
Sandvolleyball
Beachhåndball
Rugby
Baseball
Basket
Dans
Skateboard

NM senior Turn kvinner, - senior menn, Gymnastikkhjul
Individuelt og Lag
Individuelt
ledklatring, buldring og speedklatring
Damer, Herrer, sen. og jun.
Damer, Herrer, sen. og jun.
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Styrkeløft
Squash
Skiskyting
Bueskyting
RC- kjøring
e-sport

Styrkeløft

Luftsport
Go-Cart
Skyting

Presisjonsflyging, Mikrofly, Modellfly, Fallskjerm

Motorsport
Bandy
Bandy
Skøyter
Rugby
Bryting
Bryting
Wakeboard
Casting

Speedcross
Landhockey
El-innebandy, Innebandy, jenter 19
Roller Derby
Rullestolrugby
Fristil menn
Sandbryting, Håndbak, Tautrekking

3M3
Battles Break og Hip Hop
Street, Bowl, Game of S.K.A.T.E.
Petanque med «mix trippel»
Alternativ plassering for Beachhåndball, Sandvolleyball, Sandbryting
Mounted Games og Voltige
Ridning

Individuelt damer, herrer Senior
event. I Hfoss Sentrum

Pistol bane 25 m
Leirdueskyting

JEVNAKER
Musemyra
Jevnaker Stadion /
Jevnakerhallen
Hauerstranda
Randsfjorden
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Fibernett – kart
Dette er et oversiktskart, mer detaljerte kart finnes og kan ettersendes.

10 Støtteskriv fra Buskerud Idrettskrets

ANGÅENDE RINGERIKES SØKNAD OM NM-VEKA.
Styreleder Roar Bogerud og styremedlem Anne M Groseth fra Buskerud Idrettskrets var tilstede på et
møte med prosjektleder for NM-veka, samt leder og nestleder i Ringerike Idrettsråd tirsdag 20.11.
Der fikk vi en grundig gjennomgang av planene for å søke NM-veka til Ringerike i 2020 eller 2021.
Ringeriksregionen er i en spennende utvikling hvor Jevnaker skal inn i Viken og Ringeriksregionen
med Hole, Ringerike og Jevnaker blir en av 13 fylkeskommunale regioner i nye Viken
Fylkeskommune. Idrettsrådene i de tre kommunene har forankret søknaden på ordførernivå i alle tre
kommuner, det er tildelt midler til prosjektleder fra en lokal stiftelse og her har man virkelig brettet
opp ermene og tatt et flott initiativ som vil kunne skape ringvirkninger på flere områder. Et slikt
arrangement vil også kunne støtte opp omkring stedsutviklingen/regionsutviklingen.
Buskerud Idrettskrets stiller seg selvsagt bak et slikt strålende initiativ og bak søknaden til
Ringeriksregionen om å søke om å få arrangere NM-veka i 2020 eller 2021. Vi er udelt positive til
konseptet NM-veka og vil veldig gjerne ha arrangementet til Buskerud.
Når det er sagt så er Buskerud Idrettskrets på vei inn i Viken og det vil være den nye Viken
Idrettskrets som vil være en mulig samarbeidspartner. Vi vil i 2020 og 2021 være i etableringsfasen av
den nye idrettskretsen og vi vil pr i dag ikke kunne love noe annet enn at vi selvsagt er positive til
slike initiativ.

Sylling 08.12.18
Mvh Roar Bogerud
Styreleder Buskerud Idrettskrets

11 Støtteskriv fra Ringerike Utvikling

Til den det måtte angå,
Ringerike utvikling AS
Bredalsveien 16b
3511 Hønefoss

Ringerike den 5. desember 2018

En samlet region ønsker NM-veka velkommen til Ringeriksregionen!

Ringerike utvikling er det regionale utviklingsselskapet for Ringeriksregionen.
Selskapet er en aktiv støttespiller og «hjelper» i en rekke større arrangementet som
gir regionen positiv oppmerksomhet, og som bygger opp under regionens verdigrunnlag og omdømme. Selskapet bistår blant annet i arbeidet med å mobilisere
frivillige til ulike arrangementer og vi kan også bistå praktisk og i noen tilfeller også
økonomisk ved gjennomføring av arrangement. Ringerike utvikling har også flere
egne mediekanaler som brukes aktivt til å mobilisere publikum og gi
oppmerksomhet til prioriterte arrangement.
I forbindelse med at arrangementet NM-veka ble kjent, og regionen ble kjent med
at NIF søkte arrangører, var Ringerike utvikling en av initiativtakerne til at regionen
aktivt søkte en slik mulighet. Det er også vår vurdering at regionen har svært gode
forutsetninger for dette; Med omfattende anleggsstruktur, svært høy hoteldekning,
brede og gode idrettslag, mye erfaring med større arrangement og en lang og rik
tradisjon med stor frivillig innsats mener vi forutsettingene er svært gode.
Muligheten er godt forankret i den politiske ledelensen av regionen, i næringslivet
og selskapets styre. NM-veka vil være et høyt prioritert arrangement i Ringerike
utvikling, og på forespørsel fra NIF vil vi kunne orientere nærmere om hvordan vi
kan bidra.

Ringerike utvikling er på regionens vegne, svært positive til å være arrangør av NMveka, og vi stiller oss fullt og helt bak idrettsrådets søknad om å arrangere dette.
NM-veka er et godt eksempel på arrangementer som vi mener kan bidra til å rette
oppmerksomheten mot regionen og de mulighetene som finnes her.
Fore Ringerike utvikling AS

Jørgen Moe Jr
Daglig leder

Ringerike utvikling AS,
c/o Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 164 Sentrum,
3502 Hønefoss

Org.nr: 994 987 623
Bankkonto 2280.33.99895

