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Referat 2 
 

Møte om Utvikling av Idrettsparken 
 
 

Dato:  03.11.2021    
Kl:  19:00 – 20:30 
Sted:  AKA arena Pølse-Vipen 
 
Til stede:  Hønefoss BK   Per Anund Loe 

Ringerike Panthers  Erlend Søraker, Tone Reneflot Thoresen 
Hønefoss SK og Heradsbygda HK Ole Ragnar Dihle 
Ringerike Friidrettsklubb Nickolass Jensen 
Ringerik Sandvolleyballkl. Bente S. Hermansen 
Fossekallen   Tom Bondehage   
Idrettsrådet    Trude Ødegaard, Magnus Krydsby, Bjørn Marseth 

  
RIR: I kommunens forslag til budsjett for 2022 ligger det inne forslag om Nytt 

garderobebygg 20 mill., Tilbygg på Schjongshallen i 2023 på 11 mill, og Haugsbygd 
Arena på 2 mill. i 22, 30 mill. i 23 og 49 mill. i 2024. 

 Etter vår mening vil da en ny ishall tidligst komme i 2025-26  
 

For å få en helthetlig plan for videre utvikling av Schongslunden, vil rivning av 
garderobeanlegg, garasje og gammel fotballhall etter hvert som utviklingen skjer 
være nødvendig for å se på muligheten for bruk av området. Det er også enighet øm 
at jordvollen må fjernes. 

 
Nytt garderobeanlegg 
 Idrettslagene i møtet konkluderte med at den beste plasseringen av et nytt 

garderobeanlegg vil være der betongtribunen ligger etter forslag fra friidrettsklubben  
 Garderobebygget kan være 10 m bredt og opptil 100 meter langt om ønskelig. Det vil 

være en fordel om garasjeplass, kommunes vaktmestertjenesten og pauserom for 
banemannskap, utleierom til skoler og friidretten blir samlet i et felles servicebygg. 

 Garderobebygget bør inneholde minimum 8 garderober med dusjer og toaletter med 
inngang fra gateplan for enkelt adkomst og utnyttelse av bygget for forskjellig 
idrettslag. Med inngang fra gateplan blir garderobene lett tilgjengelig og oversiktlig 
med hensyn til daglig drift 
Parkeringsplassene som i dag ligger ved betongtribunen fjernes og erstattes med 
«miljøidrettsgate» som bør være bilfri, men tilgang for uttryknings-kjøretøy og 
varetransport. Idrettslagene mener det vil gi en god utnyttelse av området og danne 
et godt idrettsmiljø. 

  
Ved å bruke arealet som betongtribunen utgjør til nytt garderobeanlegg vil fremtidig 
plassering av en evt. fotballhall bli enklere. Det vil ikke bli nødvendig å bruke midler 
til å oppgradere betongtribunen som ikke har den opprinnelige funksjonen lenger.  

 Gammelt garderobeanlegg kan brukes under bygging av nytt anlegg som er positivt 
for idretten og sansers på en senere tidspunkt. 
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RFIK Friidretten har flere behov som må dekkes i et servicebygg i 2 etasjer for 

stevnekontor, tidtaking og speaker med universell utforming, møterom, 
kjøkkenfasilitet mm. Dette må legges i nordre del av betongtribunen og garderober 
mm. bygges herfra og sydover slik at dette fremstår som ett bygg. 

De første 20 meter i sørlige enden er typisk det publikumsområdet som oftest 

benyttes til «mingling» bår det er fint vær under friidretts aktiviteter og at det er ved 

gjerdet rundt startområdet mange ønsker å følge med på hva som skjer. Det er her 

foreldre til de yngste liker å oppholde seg. Det er her barn leveres når de kommer. 

Det er her utøvere skal vente på å gå til startstreken under sprint løp, og det er her 

de oppholder seg under felles oppvarming og når de har lange intervallpauser. Det er 

også herfra det fotograferes oftest.  

Ny ishall Innspill fra Ringerike Ishockeyklubb:  
Skisser på størrelsen til hallen ble levert i møtet til Idrettsrådet, cirka 100 x 75 m med 
en høyde på maks 15 m. Plasseringen inntil eksisterende hall mot øst er avgjørende 
for å få til en fleksibel bruk og mest mulig kostnadseffektiv drift.  
Det var enighet i møtet om å fjerne jordvollen mot friidrettsbanen for å muliggjøre 
parkering og en trygg trafikkløsning ned til ishallen. Skisse som ble levert i møtet viser 
en trafikkløsning hvor mye trafikanter ivaretas med gangveier og egen dropsone for 
de som kjører sine barn til treninger/kamper. Hockey er en utstyrskrevende idrett 
med tungt utstyr slik at det må være mulig å kjøre ned til hallen.  
Vi minner om at vi per nå driver på dispensasjon og at dette gjelder både spill i 
Fjordkraftligaen og 1.divisjon. Med den utviklingen hockey har på Ringerike nå både 
sportslig og ikke minst i forhold til rekrutteringen blant barn må ishall prioriteres 
høyt.  
Eksisterende garderobeanlegget er ikke i veien for oss, men vi støtter forslaget om å 
etablere dette på betongtribunen for å unngå blokkering av videre utvikling av 
Schjongslunden, ikke bruke mer areal enn nødvendig og samtidig få en mye bedre  
miljømessig løsning. Viktig at idrettsrådet går i dialog med Ringerike kommune for å 
stanse re-etablering av nåværende garderobeanlegg. 

 
Fotballhall Innspill fra HBK Ny plassering av garderobebygg er avgjørende for videre utvikling i 

Schjongslunden, så det er meget viktig at vi kommer i dialog med Ringerike 
Kommune raskt rundt denne saken.  

 Det er viktig at Idrettsrådet raskt signaliserer at klubbene som skal benyttes disse 
garderobene har ønsker og innspill rundt både plassering og hvordan denne skal 
innredes.  
Vi må nå lage et bygg som fyller nødvendige funksjoner i dag, og som i tillegg har 
innebygget en mulighet for å kunne møte fremtidens utfordringer. 

 Hønefoss BK ønsker at fotballhall plasseres mellom ny hockeyhall og eksisterende 
kunstgresshall. Viktig at klubbhus ikke påvirkes av ny hall for fotball. 

 I tillegget til hallen må det etableres arealer for garderober, lager og andre service 
arealer. 2 sett garderober, garderobe for dommer, div rom for delegater og 
observatører, lager, kiosk, driftskontor, tekniske rom.  
Totalt areal for servicefunksjoner og garderober er anslått til 450 – 500 m2. 
 

 Mål hall: Lengde 120meter, bredde 85meter. Høyde 15-20meter. 
 Mål garderobe/servicearealer: Lengde 50 meter, bredde 10 meter. Høyde 3,5 meter. 
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Beachhåndball  
 HHK/HSK har hele tiden forholdt seg til det som ble foreslått under befaring med 

Formannskapet på forsommeren 2021 - Å flytte beachanlegget opp mot 

Ringeriksgata. I møtet 3. november ble det klart at HBK allikevel ikke ønsker å frigi 

dette området til beachanlegg, da de selv har for liten plass i dag.  

 HHK og HSK var derfor villige til å se på andre plasseringer av anlegg på stadion-

området. (Det er ikke aktuelt å flytte opp i Hovsmarka før det eventuelt bygges og 

legges til rette for flere idretter i ett komplett nytt anlegg i Hovsmarka) 

Etter oppfordring fra Idrettsrådet og de andre klubbene, er det i etterkant av møtet 

3. november målt opp og funnet plass til ett nytt Beachanlegg i furulunden på høyre 

side av vegen ned mot eksisterende hockeyhall.  

Ved å trekke nytt beachanlegg opp mot pumpestasjonen som står der i dag, er det 

fullt mulig å få plass til ett tilsvarende anlegg som i dag, og samtidig bevare stien 

langs elven og mer enn 2/3 deler av trærne som står på området mellom 

Ringeriksgata og eksisterende hockeyhall.  

Det vil også være kostnadsmessig lønnsomt å legge vårt «servicebygg» imot 

eksisterende pumpestasjon, da det er kort veg å grave V/A/EL.   

Ift. prioritering vil vårt eksisterende anlegg beslaglegges i det øyeblikket bygging av 

ny hockeyhall starter. På bakgrunn av dette forventes det at nytt beachanlegg 

etableres uten kostnad for klubbene før eksisterende anlegg opphører.  

Ett absolutt minimumsareal for nytt Beachanlegg slik det er i dag, er 40 x 85 meter.  

Beachvolleyball  
Det ble for liten plass til vårt anlegg etter at det ble bygget nødutgang i ishallen.  
Da forsvant også alle tribuner, og de kan forståelig nok ikke plasseres tilbake til 
hinder for nødutgangen. 
Om vinteren blir det brøytet pukk ut på banene våre. 
I sommer har klubben arrangert en RT Open turnering (tilsvarer 1.div) på Onsakervika 
Camping, da området i Schjongslund ikke holder nivå til å høyere turneringer. 
Banene med internasjonale og europeiske mål, må ikke nødvendigvis ligge i 
Schjongslunden.   
Vi ønsker oss et område, hvor det er plass til 4 baner med internasjonale mål, og tre 
baner med europeiske mål. 
Vi har imidlertid et sterkt ønske om at det blir liggende en del baner i Schjongslund, 
slik at ungdom og skoler fortsatt kan benytte seg at dette lavterskeltilbudet. 

 

Orientering Fossekallen IL er bruker av idrettsparken og området rundt ved at vi har 
treninger, men også orienteringsløp der. Vi har også interesser i klubbhuset. 
Vi støtter opp om forslaget som nå er utarbeidet i samarbeid med klubbene 
som er brukere av idrettsparken. For vår del er det viktig at videre utbygging 
av hallene konsentreres ved, og i nærheten av de hallene som allerede står 
der nå. Det er også det forslaget går ut på. Da vil det sørligste området i 
parken bli beholdt som natur og friareal til folk i nærområdet, også til oss 
orienterere og øvrige som løper og trener. Viktig også at et nytt kommunalt  
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garderobeanlegg blir flyttet, slik at nye haller (ishockey og fotball) kan 
konsentreres i det området det gamle garderobeanlegget nå står. 

 
Videre plan og utvikling av Idrettsparken 

Idrettsrådet vil på bakgrunn fra innspill idrettslagene lage en helthetlig skisse og plan 
for hvor fremtidig plassering av anlegg bl.a ishall og fotballhall. 

 
 
 
Ref   Bjørn 
 
  

 
 

 

 

  
 
 
 

 

 

 

    
 

 

 


