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Referat  
 

Møte om Utvikling av Idrettsparken 
 
 

Dato:   24.08.2021    
Kl:   19:00 – 20:30 
Sted:   AKA arena 3. etg 
Til stede:   Hønefoss BK   Runar Vinjevoll, Knut Egil Kolsø 

Panters   Tor Frithjov Nerby 
Hønefoss SK   Ole Ragnar Dihle, Yngve L. Thoresen 
Ringerike Friidrettsklubb Nickolass Jensen, Stephan Knestang 
Ringerik Sandvolleyballkl. Bente S. Hermansen, Alexander Jacobsen 
Heradsbygda Håndballklubb Siv Rørvik 
Fossekallen   Tom Bondehagen 
Idrettsrådet   Bjørn Marseth 
 

 
RIR:  Idrettsrådet er av kommunestyret bedt om å samle idretten og komme med 

en felles uttalelse om utviklingen i Idrettsparken. Idrettsrådet vil lytte til 
klubbenene og sende et skriv til kommunen. Alle klubbene skal godkjenne 
skrivet på forhånd. 

 
Panthers: Alle er kjent med at Panthers ønsker en ny isflate ved siden av eksisterende 

hall. Garderobebygg og lagerbygg/garasje er tenkt inn i nytt bygg for å få en 
mer helhetlig bygningsmasse og for å spare plass. Vi støtter HBK i deres ønske 
om en tilstøtende 11`er fotballhall. Vi foreslår også at friidrett kan få 
nødvendige fasiliteter i bygget. 

 
HHK/HSK: Idretten sammen med kommunen må tenke både kortsiktig og langsiktig 

vedrørende utviklingen av idrettsparken.  

Ved utbygging på eksisterende beachbaner er det for HHK/HSK en 

forutsetning at nye baner blir etablert før igangsetting av utbygging på dagens 

Beachbaner.  

Dette må gjøre uten kostnad og innsats fra klubbene, da det er lagt ned mye 
penger og innsats fra klubbene i dagens anlegg. 
Ringerike kommune etablerte 2 baner som erstatning for de 2 som var ved 
Ringerikshallen, der brakkeriggene til skolen nå står.  
Den 3`banen og vann/avløp/strøm/tribuner/skifte/lager/toalett er bekostet 
av klubbene i fellesskap. 
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Anlegget er i dag anerkjent av Håndballforbundet og benyttes mye til 
turneringer, som ett av 2 anlegg i Norge med 3 permanente baner.  
I tillegg benyttes anlegget mye av skoler og barnehager i Hønefoss og omegn 
på dagtid, samt andre brukere.  
Området opp mot Ringeriksgaten som er tiltenkt for etablering av nye baner, 
er i dag utfordrende i forhold til arealbehov.  
Dersom dette området skal kunne benyttes, må det gjøres tiltak ved 
etablering av nye baner.  
HHK/HSK har i dag som nevnt etablert infrastruktur / toalett / lager og 
skiftemulighet i tilknytning til Beachanlegget. Dette forutsettes ivaretatt på 
nytt område. 
I denne sammenheng bør man også se på muligheter for Beachvolley, slik at 
dette kan lokaliseres i samme område - Forutsatt at det legges til rette for det.  
-  Fjerning av deler av vollen langs friidrettsbanen vil kunne skape 

muligheter for samlokalisering og ivaretakelse av garderobebehov for 
«sandidretten» i området.  

Hovsmarka er i dag ikke egnet for etablering av nye arealer for organisert 
idrett, da trafikkavviklingen og trafikksikkerheten ikke er ivaretatt tilstrekkelig 

 
Friidrett: Mener det ikke er etablert noe samarbeid mellom klubbene, kun 

uforpliktende prat. RFIK er en liten klubb, men anlegget brukes av langt flere 
som de andre idrettene, skoler og uorganiserte. Klubben er ikke stor nok til å 
kunne drive en storhall med nåværende medlemsbase, men ser muligheter 
for mye bruk av en innendørs rundbane basert på nøkkelkort og egenbetaling 
fra uorganiserte og andre klubber. Mener at volden bør fjernes for å få bedre 
arealutnyttelse og innsyn fra lunden til friidrettsbanen, noe som også gir 
bedre mulighet for arrangement der både lunden og friidrettsbanen tas i bruk 
samtidig.  
Ønsker et felles fasilitetshus med nøkkelskap, redskapsrom, møtelokaler, Kafe 
og kjøkkenfasiliteter i fellesskap med de andre mindre klubber og lag i 
Schjongslunden.  
Ønsker å se på mulighet for etablering av et «Friplassen» anlegg i nærhet til 
Ringeriksgate for å gi barn muligheter for å leke i Schjongslunden og dermed 
være i fysisk nærhet til de andre aktivitetsmuligheter i området. 
I fall volden fjernes bør man legge inn muligheter for å utvide friidrettsbanen 
med to løpebaner for å kunne tilby medvind på sprintstevner og dermed være 
en mer attraktiv stevne arrangør. 
Mener fortsatt at lyssetting av friidrettsbanen på kort sikt vil kunne øke 
bruken året rundt. 

 
 
Volleyball: Vi har spillere på høyeste nivå i Norge. Vi kan flytte sitt anlegg da dagens 

plassering ikke er gunstig. De kan ikke benytte anlegget til internasjonale 

turneringer. Arrangement ble nå flyttet til Onsakervika, Klubben er liten, men 

har internasjonale spillere. Anlegget blir brukt mer av uorganiserte og skoler  
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benytter anlegget. Klubben har store ambisjoner for fremtiden og ønsker en 

hall. 

 

Orientering: Mener det er trangt nok i idrettsparken og det trengs ikke mer utbygging men 
er enig i at ny ishall blir bygget og nytt garderobebygg er viktig for alle. 

 
 
RIR: Det vil være fint om vi kan sende med en god skisse på hvordan vi ser for oss 

bygningene. Siden det er prekært med å få et nytt garderobebygg kan dette 
legges der jordvollen er? Viktig at det ikke planlegges noe i lunden og  
«skogen».  Kommunen må snarest komme opp med en helhetlig plan av 
området. 

 
 
Fritt ord: 

Det er viktig at idrettene møter hverandre under trening. Friidrettsbanen er 
kluet her.  
Det er viktig for klubbene å holde sammen og at det bli færrest mulig 
bygninger. 

 
 
 
 
Ref   Bjørn 
 
  

 
 

 

 

  
 

 
 


