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Referat styremøte 7-22 

 

 
 
Møtenummer:  7/2022 
Dato:    18.09.2022   
Kl:    kl. 18:00 – 21:00 
Sted:    Schjongshallen    
Til stede  Marit Tønnessen, Tone Midtsveen, Kristin Oleson, 

Henrik Lund Pedersen, Bjørn Marseth 
Meldt forfall: Cecilie P. Øyen, Magnus Krydsby, Runar Grønvold 
 
 
 
 29/22   Godkjenning av møtereferat 06/22     

Godkjent.                                   
 
 07/22   Arbeidsprogram 2022  
  Avtaler: Bjørn og Kari Gustavson har vært i møte med HBK 
 
30/22  Svømmeklubben - Betaling 

Idrettsrådet har ikke sendt offisiell henvendelse til kommunen da det har vært en del 
kommunikasjon i saken både med idrettssjef og Hole IR. 
   

34/22  LAM 
Diskusjon om det skal legges fram sak til Årsmøte slik at NIF’s skjema kan benyttes 
uten endringer. 
Vedtak. Vi fortsetter med den fordelingen som tidligere vedtatt. 

 
35/22  Faste Driftstilskudd 

Kommunen vil arbeide videre med denne saken.  Det vil ikke bli lagt inn midler i 
budsjett 2023 
 

38/22  HSK Ny kunstgressbane 
Bjørn har vært i møte i saken. Vi er forundret over at rådmannen ikke innstiller på å 
gi HBK et tilskudd på 1.,7 mill. da dette er blitt gitt til andre klubber i ved bygging av 
nye kunstgressbaner. Kommunen mener at HSK har fått tomten banen skal ligge på i 
gave tidligere. HSK mener tomten er en erstatning for den gamle Tolpinrudbanen. 
 

39/22  Anleggsregisteret 
Bjørn har vært i arbeidsmøte med Kari. Klubbene må være behjelpelig med å holde 
den ajour ved endringer. Det kan komme henvendelser til noen fra oss eller Kari  
 

40/22  Ringerike Diskgolfklubb 
  Vi ønsker den nye klubben velkommen og som gir et nytt tilbud i kommunen 
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41/22  Nedstenging av anlegg 

Styret har sendt en betenkelighet til kommunen der rådmannen foreslår å stenge 
AKA Arena i vinter og Scjongshallen i sommer. Skrivet ligger vedlagt nedenfor og er 
lagt ut på www.ringir.net  

 
 

Eventuelt 
 
 
Neste styremøte tirsdag 22. november kl. 18:00 i Schjongshallen 
 
 
Ref.  18.10.2022 
   

Bjørn 
 

  
Vedlegg: 
 

Ringerike kommune 

v/Hilde Brørby Fivelsdal 

sendt: postmottak@ringerike.kommune.no 

Hønefoss 14.10.2022 

An. Stenging av idrettsanlegg 

 

Ringerike idrettsråd har store betenkeligheter hvis kommunen går til det skrittet å stenge ned AKA 

arena i vinter og Schjongshallen til sommeren. 

Barn og ungdom som driver med lagidrett og kampsport var de som ble mest påvirket av den 

tilbakelagte pandemien og nå er det igjen fotball og ishockeyutøverne det går ut over. 

Vi har fått tilbakemelding fra Ringerike Ishockeyklubb at de må permittere de ansatte som jobber 
med bredden, hockey akademiet (SFO) for 30 barn avvikles. Barnehagene og skolene som bruker 
ishallen oftere om sommeren enn vinteren stopper. Det meste av leieinntekter som er en viktig del 
av klubbens økonomi kommer av sommeraktiviteten og landslagssamlinger må avlyses.  
500 barn og unge mister et sted å være, trene og være med venner og lagene vil få et dårligere 
grunnlag før sesongstart. 
Elitelaget vil ikke ha muligheten til å trene noe som vil gjøre klubben lite attraktiv noe som kan bety 
stopp av elitesatsing i verste konsekvens. 
 
For fotballen vil alle lag fra 13 år og oppover miste treningene sine, det gjelder 6 ulike klubber i 
Ringerike. Det å kunne trene på stor bane og ha lange økter er viktig for utviklingen. 
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For Hønefoss Ballklubb vil avtalen med NFF Buskerud om sone/krets for gutter og jenter i 3 
årsklasser bortfalle. Lag som Stabæk, Strømsgodset og Mjøndalen vil stå klare til å ta over og 
Ringerike vil da miste satsing på disse aldersgruppene også på lang sikt. De bidrar til rekruttering 
og krets- og soneturneringer må flyttes til andre deler av Buskerud. Disse spilles i helger gjennom 
vintersesongen. 
Team Ringerike er et samarbeidsprosjekt mellom alle klubbene for spillere mellom 10-14 år vil 
bortfalle.  
Det samme vil skje med jentesatsing som er en prioritert gruppe fra krets og klubb der 10 klubber 
sender jentene sine til HBK for dette formålet (hospitering, satsingslag osv). 
A-lagene herrer og damer vil ikke ha noen treningsarena i vintersesongen og oppkjøring vil være 
umulig. Dette vil forhindre videre satsing og det vil indirekte gjøre klubb og rekruttering mindre 
attraktiv både på kort og lang sikt. 
Vinterserie for juniorlag som arrangeres på AKA arena vil bortfalle samt flere av HBK sine 
akademitilbud. 
 
Med disse tilbakemeldinger fra disse to klubbene ber Ringerike Idrettsråd rådmannen se på alle 
muligheter før dette drastiske tiltaket iverksettes. Disse to klubbene har bygget opp et stort miljø 
for sine idretter som strekker seg langt ut over kommunegrensen. Det meste at disse aktivitetene 
vil bli borte da andre klubber i andre kommuner vil falle bort.   
 
Vi vil også ta med at kunstgresshallen er full og brukes av breddelag fra flere klubber i 
kommunen, videregående skole, FFU, BUF etat, voksenopplæring.  
 

I første kapittel i gjeldende kommunedelplan for idrettsanlegg står mottoet:  

 «flere i fysisk aktivitet» og visjon om at «I Ringerike skal alle ha anledning til å drive allsidig fysisk 

aktivitet, og få opplevelser på et mangfold av arenaer», genereres et relativt høyt ambisjonsnivå. 

Og visjonen i planen er Idrettsglede for alle.  

 

Idrettsrådet håper at dette også vil gjelde fotball- og ishockeyspillere i årene som kommer. 

  

 
For styret 

 

Bjørn Marseth 

leder 

 
  
 


