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Årsberetning 

 

 

      RINGERIKE IDRETTSRÅD 

for 2019 

 
Styrets sammensetning 

Leder:    Bjørn Marseth, Haugsbygd IF 

Nestleder:   Trude Ødegaard, Hønefoss Skiskytterklubb  

Styremedlemmer:  Marit Borge Tønnessen, Fossekallen 

Ole Ragnar Dihle, Hønefoss Sportsklubb 

Magnus Langstrand, Hønefoss Ballklubb 

Katrine G. Skistad, Tyristubben 

Varamedlemmer:  Kjell Magne Steinbakken, Ådal IL 

Kristin Oleson, Hønefoss Discsport Klubb  

Valgkomité:  Jan Erik Gulbrandsen, HSK; Tom Bondehagen, Fossekallen; Janka 
Aasen, Ringerike Ishockeyklubb; Åge Amundsen, HBK (vara) 

Revisorer:   Per Inge Bjerkseter HSK og Frank Tangen Ådal IL   

 

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 10 styremøter i perioden. I tillegg er saker løst via e-post. 
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Spesielle oppgaver 
Vi har arbeidet ut fra våre vedtekter, arbeidsprogram vedtatt på forrige Årsmøte og saker som har 
dukket opp i løpet av året.  

Arbeidsprogrammet er inndelt i kortsiktige, langsiktige og kontinuerlige tiltak. Fra den kortsiktige 

delen har vi:  

- arbeidet for at kommunens avtaler med idrettslagene og arenaer formes slik at det ikke oppstår 
store økonomiske forskjeller. Det er foreløpig ikke kommet noe konkret ut av dette men vi har 
tatt det opp i skriv til politikerne.  

- deltatt i arbeidet med utarbeidelse av ny Kommunedelplan for Idrett og Friluftsliv. 
Dette er fullført. 

- arbeidet for å redusere leien for barn og ungdom i kommunale haller.  
Dette er fullført da kommunestyret vedtok dette i årets budsjett. 

- støttet opp om finansieringen av snøproduksjonanlegget på Ringkollen.  
- Dette er fullført da kommunestyret vedtok dette i årets budsjett. 
- arbeidet problematikken med utskifting av armaturer i lysløypene. Kommunen har intet med 

anleggene å gjøre, men betaler for strømmen. Vi har hatt møter med alle skiklubbene om dette 
og saken fortsetter i 2020 
NM-veka 2020/21 ble tildelt andre. 
 

I den langsiktige delen har vi: 

- arbeidet for å få flere baner / ball løkker slik at seniorfotball, bedriftsidretten og uorganisert 
idrett.  Her er det vedtatt at det kommer en 7-bane ved Hov Ungdomsskole mens vi mislyktes på 
Ullerål skole. 

- arbeide for at tilskudd gradvis økes for de som kjører opp skiløyper og vedlikeholder lys i 
løypene. Vi har hatt møter med kommunen om dette, men foreløpig er det ikke kommet noe ut 
av det. 

- arbeide for å ta vare på nærfriluftsområdene på Ringerike for mosjon, trening og 
konkurranseidrett. Her er det ikke gjort noe konkret dette året. 

- arbeidet videre med å støtte opp om finansiering av de prioriterte nyanleggene og sette fokus 
på manglende anlegg i kommunen. Her har vi støttet Heradsbygda IL i sitt arbeid om ny 
fotballhall og Hønefoss Tennisklubb i sitt arbeid for å få satt opp ny hall etter at den gamle raste 
sammen.  

- Vi har skrevet ny samarbeidsavtale med kommunen. Den er fortsatt til politisk behandling. 

Ellers er det saker som:  

- Fordeling av LAM som i 2018 var på kr. 1.958.584 en økning på 15.660 fra i fjor  
- Prioritering av spillemiddelsøknader i samarbeid med kommunen  
- Som styremedlem har leder i idrettsrådet vært på Generalforsamling og styremøter i Hønefoss 

Arena AS.  
- Utenom de anleggene som er nevnt tidligere har vi deltatt i møter mellom kommune og idrettslag 

om Haugsbygd Arena og Ringerike Skytterlag som plutselig mistet sitt treningsrom i Schjongslunden.  

- Vi var tre som var i Ekstraordinært Årsmøte i Buskerud idrettskrets og fire i det konstituerende 
tinget i Viken Idrettskrets. 

- Vi var også tre i møte med Teknisk avdeling i kommunen.   
- Leder var tilstede på møte om Muligheter for toppidrett og utdanning i Ringeriksregionen, 

Nasjonal inkluderingskonferanse i regi av NIF på Ullevål stadion og HBK og Panthers sitt 
orienteringsmøte om ny ishall og fotballhall i Schjongslunden. 
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- Leder og nestleder var tilstede på Nasjonal Idrettsrådskonferanse i Ålesund  
- Tre av oss var med i Informasjonsmøte i kommunen om Tilskudd og frivillighet 

Idrettslag 

Det er registrert én ny klubb, Løkka Bowlingklubb, i denne perioden.  

Hønefoss Mikroflyklubb har endret navn til Ringerike og Toten Luftsportsklubb, Ringkollen Jibbers 
Brett og Freestyleklubb er blitt en undergruppe i Haugsbygd IF. Det gir oss nå en total på 56 lag.  

Idrettslag som har gjestet styremøter er Ringerike Pistolklubb, Hønefoss Tennisklubb og  
Haugsbygd IF.  
 
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.  
 
 
For de ordinære anleggene er denne listen identisk med den som ble lagt fram i fjor. Hønefoss 
Arena vil i 2020 få utbetalt det resterende beløpet slik at det i 2021 er mulighet for andre anlegg. 
  
 

Ordinære anlegg    

Prioritet Anleggseier Anlegg Sum kostnader Spillemiddelsum 

1 
Ringerike 
kommune 

Hønefoss Arena 132.500.000 10.000.000 

2 
Ringerike tae kwon 
do klubb 

Kampsporthall 2.872.137 820.000 

3 Tyristubben IF 7er Kunstgressbane 2.700.000 700.000 

4 Heradsbygda IL Idrettshus/garasje 1.113.975 370.000 

5 
Buttentjern 
Jaktskytesenter 

Riflebane Buttentjern 1.643.306 548.000 

6 Tyristubben IF 11er Kunstgressbane 7.887.500 2.500.000 

7 
Foreningen til ski-
idrettens fremme 

Ringkollen 
snøproduksjonsanlegg 3.580.587 1.000.000 

8 
Foreningen til ski-
idrettens fremme 

Løypetrase Ringkollen 
snøproduksjon 7.160.708 1.000.000 

9 
Foreningen til ski-
idrettens fremme 

Bygging av lager- og 
garasjebygg Ringkollen 700.000 233.000 

10 Ringerike O-lag Rehab. O-Kart Ringkollen 274.675 92.000 

11 
Ringerike 
kommune 

Benterud skole, 
flerbrukshall 49.450.000 10.000.000 

12 
Hønefoss og 
Ringerike rideklubb 

Rehab. nytt dekke 
ridehall 769.750 254.000 

13 
Ringerike 
skytterlag 

Vågård skytebane 200m 7.180.690 2.400.000 

14 
Ringerike 
skytterlag 

Vågård skytebane - 
skytehall 6.122.500 2.050.000 
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Nærmiljøanlegg   

Prioritet Anleggseier Anlegg Sum kostnader Spillemiddelsum 

1 
Foreningen til ski-
idrettens fremme 

Skileikanlegg 3.580.356 300.000 

2 
Ringerike 
kommune 

Benterud skole – 
hinderløype 150.000 75.000 

3 
Ringerike 
kommune 

Benterud skole – 
Multifunksjonsbane 2.075.000 300.000 

4 
Ringerike 
kommune 

Benterud skole – basket- 
flerbruksbane 1.010.000 300.000 

5 
Ringerike 
kommune 

Benterud skole – 
skibakke/akebakke 395.000 200.000 

 
 
 
 
Hønefoss februar 2020 
 
 
 
Styret 
 
 
 
 


