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Bakgrunn 
Kommunedelplan for idrettsanlegg tar for seg hvordan kommunen, i samhandling med andre 

samfunnsaktører, kan legge til rette for fysisk aktivitet innenfor flere temaområder. Under 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. 

Det er et potensiale for en mer fysisk aktiv befolkning. I dette ligger det også egenmotivasjon for å 

kunne bli mer aktiv. Enkle grep for å komme seg i bedre form ligger hos hver enkelt av oss. Riktignok 

er anlegg virkemiddelet og aktivitet er målet, men mangfoldet av anlegg og natur i Ringerike tilsier at 

forholdene for utvikling ligger til rette. Det handler ofte om å ta eget initiativ og få med flere. 

Ringerike idrettsråd er en støttespiller for lokale idrettslag og et bindeledd til kommunen. 

I denne sammenheng må frivillig innsats innenfor foreningslivet synliggjøres. Tall hentet fra forskning 

viser at den frivillige innsatsen målt i antall årsverk utgjør ca 5-6% av antall personer i kommunen. 

For Ringerike sin del betyr dette ca 1650 årsverk. Det hevdes at for hver krone kommunene bruker 

på frivillige, får en omtrent 8 kroner tilbake i form av frivillig innsats. I et folkehelseperspektiv vil 

menneskelige ressurser være nøkkelen til å kunne realisere mange av målene som er satt i denne 

planen. Frivillig innsats vil derfor fortsatt være et viktig innsatsområde i tiden framover. 

Arbeidsgruppa som har utarbeidet planen tror at Kommunedelplanen for idrettsanlegg 2020-2023 vil 

være et godt styringsdokument for alle som arbeider med planfeltet i Ringerike kommune. 

I forarbeidet med planen har det vært møter med idrettslag og andre enheter i kommunen. Det har 

vært åpnet for innspill fra allmenheten og det har vært annonsert på sosiale medier, i lokalavisen og 

på kommunens nettside. En stor takk til de som har engasjert seg i arbeidet og en spesiell takk til 

Ringerike idrettsråd som har vært med under hele prosessen. 

For arbeidsgruppa 

Kari Gustavson 

 

 

 

 

  

  
 

 

 



3 
 

 
 

1 Sammendrag 
Kommunedelplan for idrettsanlegg 2020-2023 omhandler innledningsvis formål, hensikt og 

planprosess. Formålet er å ha en politisk vedtatt og langsiktig plan for å fremme fysisk 

aktivitet og idrettsliv. Hensikten er tilrettelegging av og tilgjengelighet til idrettsanlegg, 

aktivitetsarenaer og aktivitetstilbud for ulike grupper som en vesentlig del av kommunens 

helsefremmende og forebyggende folkehelsearbeid. 

Planprosessen beskriver organisering og planarbeidet. Hovedfokuset har vært å ha en 

bredest mulig sammensatt arbeidsgruppe og involvere sentrale ressurspersoner slik at en 

sterk brukermedvirkning ble ivaretatt. Sentrale, regionale og kommunale føringer er lagt til 

grunn og har med det tydeliggjort ambisjonsnivået om «flere i fysisk aktivitet». 

Utviklingstrekk viser at Ringerike ikke skiller seg vesentlig fra nasjonale trekk. Det er en 

kjensgjerning at fysisk aktivitet har en positiv innvirkning på folkehelsa, og det er derfor 

viktig å tilrettelegge mer for de som er aktive i dag, samtidig som det fokuseres på å få de 

inaktive i aktivitet. Befolkningen opplever ikke svært sterke barrierer for fysisk aktivitet. 

Problemene ligger snarere på motivasjonssiden samt organisering og tilgjengelighet til utstyr 

og anlegg. 

Medlemsutvikling av idrett og friluftslivet viser at den lokale organiserte idretten opplever 

en stagnasjon, mens det organiserte friluftslivet har hatt en liten oppgang. Ut over de 

organiserte idretts- og friluftsaktivitetene er egenaktivitet, som å trene på treningssenter, gå 

turer, sykkelturer og gå på ski mest populært. 

2 Visjon og mål for idretten på 
Ringerike 

Visjon: Idrettsglede for alle 

Målsetning: Alle skal ha mulighet til å oppleve aktivitetsglede 

Ringerike skal ha et allsidig, synlig og inkluderende aktivitetstilbud, alt fra 

toppidrettsutøvelse til lavterskelaktivitet, sommer som vinter. Å synliggjøre tilbudene er et 

klart mål for å øke aktiviteten. Et variert og tilgjengelig aktivitetstilbud skal bidra til at flere 

kommer seg i aktivitet - hele året. Attraktive areal og anlegg for hele befolkningen, måten 

befolkningen er i aktivitet på endres stadig. Det må hele tiden jobbes for at friluftsarealer og 

anlegg for idrett og fysisk aktivitet innbyr til aktivitet for å være så attraktive og tilgjengelige 

som mulig. Økt kunnskap gjennom dialog og erfaringsutveksling er viktig. Utvikling av 

idretten i Ringerike er avhengig av høy kompetanse, gode møteplasser som legger opp til 

dialog på tvers av fagområder, kommunegrenser og aktiviteter som bidrar til at fremtidens 

idrettstilbud i vår region skapes. 
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Styrke frivillige organisasjoner 

De frivillige organisasjonene er sentrale for å realisere en slik strategi. De arbeider for å 

skape aktivitet og sikre gode rammebetingelser for sine medlemmer og skal støttes med 

grunnlag i deres egen kjernevirksomhet. 

Strategier for å oppnå mål 

Sikre areal til idrettsformål i nærheten av sentrum, tettsteder og nær der folk bor og 

oppholder seg. Satse på innovative og nyskapende løsninger innenfor utvikling av anlegg for 

idrett. 

Satsninger innen idrett 

  Idrettsanlegg 

 Nærmiljøanlegg i tilknytning til skoler 

 Anlegg som følger trendene i aktivitetsbildet 

 Idrettsanlegg med stort brukspotensial 

 

I Buskerud idrettskrets sin strategiplan støtter idretten i Ringerike dette satsningsområde 

 

Idrettens samfunnsbidrag 

 Videreutvikle samhandlingsmodeller mellom frivillighet og skole 

 Være en pådriver for fysisk aktivitet i samfunnet 

 En aktiv start med fokus på grunnleggende bevegelsesglede i barneskolealder 

 Ungdomsidrett på ungdoms premisser med fokus på sosiale fellesskap 

 Mål om å utvikle lokalsamfunn med aktivitet på tvers av generasjoner 

Idrettskretsen vil samarbeide med særidretter, fylkeskommunen, kommuner, 

utdanningsinstitusjoner, stiftelser, frivillige organisasjoner og idrettslag for å påvirke og 

utvikle idrettspolitikk på alle nivåer. 
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2 Innledning 
Under mottoet «flere i fysisk aktivitet» er tematikken i planen bygd opp rundt to 

fokusområder: 

1. Idrettsanlegg og aktivitet 

2. Barnehage og skole som nærmiljøanlegg og aktivitetsområde i skoletid. 

 

Kommunedelplan for idrettsanlegg 2020-2023 skal være et overordnet kommunalt 

styringsdokument for å nå vedtatte mål innenfor nevnte temaområder. Planen erstatter 

Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg 2014-2026. Den har endret navn fra 

«Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg» til «Kommunedelplan for idrettsanlegg» da 

det skal lages en egen plan for friluftsliv og –anlegg i kommunen. 

Planen skal gi langsiktige føringer i kommuneplanens samfunnsdel og samtidig gi 

anbefalinger om arealdisponeringer til kommuneplanens arealdel. Planen inneholder 

overordnede hovedtemaer som berører flere enheter i kommunen, og beskriver viktige 

kommunale innsatsområder for å møte fremtidige utviklingstrekk og behov i Ringerike 

kommune. 
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Kulturdepartementets kriterier til kommunedelplan for idrettsanlegg har være veiledende i 

utarbeidelsen av denne planen. Det er et statlig vilkår for tildeling av spillemidler til alle 

lokale søkere at kommunen har plan for utbygging av anlegg. 

Oppdragsgiver og bestiller var rådmann ved kommunalsjef for skole og kultur. 

Idrettskonsulent har vært prosjektleder. Det har vært et nært samarbeid med Ringerike 

idrettsråd. Det har vært avholdt møter med idrettslag og skjema ble sendt ut til alle klubber 

og turistforeningen for innmelding av anlegg. 

 

3 Føringer for planarbeidet 
3.1. Statlige føringer 

Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) er idrettens øverste 

organ. NIF har som formål: «NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve 

idrett ut fra sine ønsker og behov. Organisasjonen skal være en positiv verdiskaper for 

individ og samfunn og dermed styrke sin posisjon som folkebevegelse og drivkraft i 

samfunnet. Organisasjonens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. 

All idrettslig aktivitet skal bygges på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og 

ærlighet.» 

NIF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve sin idrett ut fra sine ønsker og 

behov, uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.  

3.2 Regionale føringer 

Strategiplan for idrett og friluftsliv i Buskerud. Strategiens visjon er at alle skal ha mulighet til 

å oppleve aktivitetsglede og denne skal oppnås gjennom følgende hovedmål 

 Et allsidig, synlig og inkluderende aktivitetstilbud 

 Attraktive areal og anlegg for hele befolkningen 

 Økt kunnskap gjennom dialog og erfaringsutveksling 

 Styrke frivillige organisasjoner 

 Knytte Buskerud opp mot prosjekter som bidrar til økt aktivitet 

Idrettens samfunnsbidrag 

 Videreutvikle samhandlingsmodeller mellom frivillighet og skole 

 Være en pådriver for fysisk aktivitet i samfunnet 

 En aktiv start med fokus på grunnleggende bevegelsesglede i barneskolealder 

 Ungdomsidrett på ungdoms premisser med fokus på sosiale fellesskap 

 Mål om å utvikle lokalsamfunn med aktivitet på tvers av generasjoner 

 Idrettskretsen vil samarbeide med særidretter, fylkeskommunen, kommuner, 

utdanningsinstitusjoner, stiftelser, frivillige organisasjoner og banebrytende 

idrettslag for å påvirke og utvikle idrettspolitikk på alle nivåer 
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3.3. Lokale planer og utredninger 

Kommunens planområder omhandler flere elementer som påvirker innsatsområdene i 

denne planen.  

Kommuneplanens arealdel for Ringerike kommune 2019-2030 

Formålet omfatter større anlegg og det er viktig at det ikke tillates tiltak i disse områdene 

som vil være til hinder for idrettsutøvelsen. Idrettsanleggene er en viktig del av tilbudet som 

stimulerer til aktivitet hos befolkningen, og en videreutvikling av idrettsanleggene vil være et 

positivt folkehelsetiltak. 

Kommuneplanens samfunnsdel for Ringerike kommune 2015-2030 

Ringerike kommunes slagord er «Nærmest det meste» og skal være det mest spennende 

vekstområdet på Østlandet. Målet er helse i alt vi gjør og aktivitet for alle i Ringerike. Å alltid 

vurdere mulighetene for universell utforming av leke- og møteplasser, gang- og sykkelveier, 

turstier, bynære friluftsområder, bade- og fiskeplasser. 

4 Utviklingstrekk 
4.1 Nasjonalt – Fysisk aktivitet og sosial ulikhet 

Nasjonalt råd for fysisk aktivitet er en av flere aktører som står bak rapporten «Fysisk 

aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet». I rapporten hevdes det at både kvinner 

og eldre er blitt mer aktive, men fremdeles er en fjerdedel av befolkningen inaktiv. Litt over 

en fjerdedel tilfredsstiller et helsemessig minimumskrav til fysisk aktivitet. De med høy 

utdannelse og høy inntekt er overrepresentert blant de aktive. De mest populære 

aktivitetsformer er friluftslivsaktiviteter og egenorganisert utholdenhets- og styrketrening. 

Deltakelsen i aktiviteter som styrketrening, jogging, langrenn og sykling har økt sterkt de 

senere årene og bidrar til en positiv utvikling i forhold til helsekrav. Mens de private 

treningssentrene har hatt en sterk vekst, har trening i idrettslagene stagnert. En tredjedel av 

befolkningen trener nå på private treningssentre, mer enn dobbelt så mange som i 

idrettslagene. Flere kvinner enn menn trener på treningssentre, men de lavere sosiale lag er 

dårligere representert enn de høyere sosiale lag.  

4.2 Lokalt - Folkehelse 

Ifølge Folkehelseloven har kommunen et ansvar for å legge til rette for god folkehelse for 

sine innbyggere, jfr. Folkehelseloven. Kommunens folkehelseprofil peker på et stort behov 

for tiltak som kan bekjempe livsstilssykdommer og fremme sunnere levevaner blant 

innbyggerne. Statistikken fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir, 2016) viser at 

618 barn (12,3%) i kommunen lever under fattigdomsgrensen, noe som tilsvarer to fulle 

skoler.  Det vil være viktig å arbeide med å etablere gode møteplasser som fremmer sosial 

tilhørighet, aktivitet og fellesskap, da det har stor betydning for barn og unges trivsel og 

psykiske helse.  

Det bør finnes lavterskelaktivitet i sentrum av Hønefoss og at flere områder er gratis som 

alle i kommunen kan bruke til friluftsliv, lek og rekreasjon. Det bør tilrettelegges for 
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tilknytning mellom Petersøya og Søndre Park og videre mot idrettsanleggene og turstien ved 

Schjongslunden. Dette er fine sentrumsområder med stort potensiale som kan bli enda mer 

brukt ved små grep som bedre skilting, benker og gatebelysning.  

Ringerike kommune har en egen folkehelsemelding: Folkehelsemeldingen 2012-2030 «Helse 

i alt vi gjør» som legger føringene for folkehelsearbeidet i kommunen frem mot 2030. 

 

4.3 Befolkningsutvikling 

 

Det er registrert totalt 30.641 innbyggere i Ringerike kommune pr januar 2020. 
Befolkningsveksten var 0,65% fra 2019.  

 

 

 
Kilde: SSB 

 

 

4.4 Idrett 

I Ringerike er det et mangfoldig og aktivt idrettsliv. Innenfor den organiserte idretten som er 
tilsluttet Norges idrettsforbund og den olympiske og paralympiske komite (NIF), viser 
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idrettsregistreringen følgende aldersfordeling pr 31.12.2018

 
Kilde: Ringerike idrettsråd 

 

Alder Kvinner Menn 

6 - 12 952 1218 

13 - 19 747 1012 

20 - 25 252 406 

> 26 1456 2730 

Sum 3407 5366 
 

Kilde: Ringerike idrettsråd 

 

Ringeriksidretten har utøvere i 30 av 54 nasjonale 
særidrettsforbundene 
Tabellen viser antall aktive i forskjellige idrettsgrener pr. 31.12.2018 

Antall klubber Idrett 
Antall registrerte 

aktive  

8 Fotball  1463 

13 Langrenn 966 

5 Håndball 766 

1 Turn 400 

1 Ishockey 379 

1 Klatring 345 

4 Beachhåndball 325 

1 Ridning 316 

3 Skyting tilknyttet NIF 312 

2 Sykling 235 

2 Taekwon-do 206 
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1 Friidrett 201 

1 Golf 181 

5 Luftsport 163 

1 Basketball 155 

1 Karate 149 

3 Orientering 133 

1 Svømming 130 

3 Futsal 115 

1 Freestyle og Snowboard 94 

1 Tennis 72 

2 Bowling 72 

1 Volleyball 69 

1 Freestyle og Snowboard 52 

1 RC Motorsport 44 

1 Skiskyting 43 

1 Fleridrettsforbundet 42 

1 Hundekjøring 34 

1 Bueskyting 29 

1 Boksing 27 

1 Sandvolleyball 23 

1 Judo 20 

1 Amerikanske idretter - Frisbee 14 

 

 

5 Anleggsoversikt 
5.1 Anleggsstatus pr 1.6.2020 i Ringerike kommune 

Data til tabellen er hentet fra www.idrettsanlegg.no og er anlegg som er tildelt spillemidler. 

Hvis anlegget ikke er registrert i anleggsregisteret kan det være at anlegget ikke nevnes i 

tabellen 

Anleggsnavn 2020 Merknader 

Aktivitetsanlegg ute   

Aktivitetspark 2 Søndre Park 

Ballbinger 6 Nes skole, Ullerål skole, Eikli skole(skole nedlagt, 

ballbinge i drift), Helgerud skole, Soknedalen IL, Vang 

skole 

Beachhåndballbaner 5 Hallingby, Tyristrand, Schjongslunden 3 

Footgolf 1 Ringmoen 

Rulleskitrasé 2 Hovsmarka, Tyristrand 

http://www.idrettsanlegg.no/
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Sandvolleybaner 7 Holtangen, Tyristrand, Veme, Schjongslunden 4 

Skileikeland 2 Ringkollen, Ringmoen 

Ulike småanlegg, f.eks. 

klatrestativ, husker 

14  

Aktivitetssaler   

Gymnastikksaler 10 Haugsbygd, Helgerud, Hov, Hønefoss, Nes, Sokna, 

Vang, Veien, Veienmarka og Heggen 

Kampsportsaler 5 Ringerikshallen 4 og Ringerike Taekwondo 

kampsporthall 

Squashbaner 0 Ringerikshallen (midlertidig stengt) 

Turnhall 1 Hønefoss Arena 

Bade- og svømmeanlegg   

Skolebasseng 0  

Svømmehaller 1 Ringeriksbadet. Helgelandsmoen. Interkommunalt  

Flerbrukshaller   

Interkommunal storhall 1 Hønefoss Arena 3 hallflater 

Kommunale normalhaller 4 Ringerikshallen, Tyristrandhallen, Benterudhallen, 

Ullerålhallen 

Kommunale småhaller 1 Hallingby 

Fotballanlegg   

Ballsletter 3 Hengsle, Vesterntangen og Storløkka 

Kunstgress 11’er bane 4 Schjongslunden, Heradsbygda, Ådal, Tyristrand 

Kunstgress 7’er bane 2 Schjongslunden, Tyristrand,  

Kunstgress 5’er bane 2 Ådal, Ullerål 

Naturgress 11’er bane 7 Schjongslunden 2, Nes, Tolpinrud, Trøgstad, Veme, 

Åsbygda 

Naturgress 7’er bane 11 Hallingby 5, Schjongslunden 2, Sokna 2, Vang, 

Tolpinrud 

Friidrettsanlegg   

Kunstdekke 1 Schjongslunden 

Hestesport   

Ridehaller 4 Bæringsletta, Monserud 
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Stall 3 Bæringsletta 

Ridebane/ridesti 6 Bæringsletta 

Travbane 1 Mælingen 

Isanlegg   

Innendørs Ishockey 1 Schjongshallen  

Utendørs    kunstisbane 1 Jevnaker stadion Interkommunalt 

Klatreanlegg   

Klatrevegg 1 Hønefoss Arena 

Skianlegg   

Alpinbakker 3 Ringkollen, Sokna, Vikerfjell 

Hoppbakker 5 Ringkollen, K5, K10, K17;K27, K40 

Skiløyper   Div. steder i kommunen 

Skiløyper m/lys 8 Hallingby nord, Hallingby syd, Ringmoen, Åsbygda, 

Ringkollen, Sokna, Hovsmarka, Heradsbygda 

Skiløyper m/kunstsnø 1 Ringkollen (planlagt ferdig sesongen 20/21) 

Skyteanlegg   

Skiskytteranlegg 1 Hovsmarka 

Innendørs 3 Ringerikshallen, Nakkerud, Hallingby 

Utendørs 14 Div. steder 

Tennisanlegg   

Innendørs 3 Hønefoss Tennisklubb, Hovsmarka 

Utendørs 4 Hønefoss Tennisklubb, Hovsmarka 

Diverse   

Bowlinghall 1 Hønefoss Bowlingsenter 16 baner 

Bueskytteranlegg 1 Hovsmarka 

Golfbane 1 Ringmoen 9 hull 

Motorsportanlegg   

Rallycrossbane 1 Eriksplassen 

Go-cart bane 1 Eggemoen 

 

5.2 Anleggsoversikt – friområder 
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Et friområde er et område som eies av det offentlige og er tilgjengelig for allmenheten. Alle 

friområdene er tatt inn i kommuneplanens arealdel som er tilgjengelig på kommunens 

hjemmeside; 

https://kart.ringerike.kommune.no/webinnsyn/Content/Main.asp?layout=ringerike&time=1

550675306&vwr=asv 

5.3 Anleggsoversikt – skoler 

På Ringerike har vi 16 skoler, 3 av disse er private. Alle skolene har nærmiljøanlegg tilknyttet 

skolens uteareal. Alle skoler har enten flerbrukshall eller gymsal. Veienmarka u-skole, 

Steinsfjorden Montessoriskole, Helgerud skole, Tyristrand skole og Sokna skole har 

nærmiljøkart. 

5.4 Interkommunale anlegg 

I Buskerud er det tre interkommunale anlegg. Ringeriksregionen har to av disse. I tillegg er 

Ringerike også med et tredje anlegg. 

Disse er: 

 Ringeriksbadet i Hole kommune 

 Hønefoss Arena. Gjennom egen driftsavtale gis det støtte fra Buskerud 

fylkeskommune da to videregående skoler benytter banene til kroppsøving på dagtid 

 Jevnaker stadion – Kunstisbane 

Ringeriksbadet eies av Hole og Ringerike kommuner med 50% hver. Driftsstøtten i 2019 er ca 

1,8 millioner kroner. Summen er avtalt og indeksregulert og er det Ringerike kommune 

betaler for å disponere badet til skolesvømming. 

Ringerike kommune er deleier i Jevnaker kunstisbane og Jevnaker kommune er deleier i 

Hønefoss Arena. Disse to eierandelen har tilnærmet lik verdi og likt driftstilskudd. Det 

overføres derfor ikke penger mellom kommunene til drift av disse anleggene. 

Hønefoss Arena er i tillegg et OFPS (Offentlig/privat samarbeid) prosjekt. 

6 Økonomiske virkemidler 
Det gis ingen tilskudd til drift av anlegg eid av idrettslag. Fra 1.1.2020 er det gratis trening i 
kommunale haller for barn og unge opp til 19 år. 
 
Kommunestyret vedtok 03.03.2020 i sak 27/20 Retningslinjer for kommunale garantier til 
anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Retningslinjene skal bidra til at kommunen yter velvillig 
støtte ved å gi garanti for spillemidler og garanti for banklån for forskuttering av spillemidler 
og investeringstilskudd, samt garanti for banklån til søkers egenfinansiering av 
investeringsprosjekter. På denne måten inngås gode betingelser, som igjen bidrar til økt 
aktivitet blant kommunens innbyggere. 
Retningslinjene er som følger: 

1. I tråd med retningslinjer fra kulturdepartementet må kommunen (der anlegget 
ligger) garantere for søknader om spillemidler, når andre enn kommunen står som 

https://kart.ringerike.kommune.no/webinnsyn/Content/Main.asp?layout=ringerike&time=1550675306&vwr=asv
https://kart.ringerike.kommune.no/webinnsyn/Content/Main.asp?layout=ringerike&time=1550675306&vwr=asv
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søker. Kommunen må da garantere for tilbakebetaling av tildelte og utbetalte 
spillemidler ved tilskuddsmottakers eventuelle mislighold. 

2. Garantien nevnt i punkt 1 gjelder når samlet tilskudd til nybygg og/eller rehabilitering 
av anlegg overstiger 5 millioner kroner. Med samlet tilskudd menes alle tilskudd med 
unntak av programsatsningsmidler og særskilte tilskudd (for eksempel tilskudd ved 
større interkommunale idrettsanlegg). Dersom anlegget tidligere har mottatt 
spillemidler så medtas tildelte tilskuddsbeløp i løpet av de neste 5 årene i 
beregningsgrunnlaget for samlet tilskudd. 

3. Kravet om kommunal garanti gjelder kun for anleggstyper som er nevnt i 
«bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet» fra 
kulturdepartementet. 

4. Garantien gis som selvskyldnerkausjon. 
5. Garantiens varighet er 20 år. 
6. Garantien skal være stillet ved søknad om tilskudd og utskrift av garantien skal følge 

søknaden. 
7. Garantiansvar for spillemidler skal godkjennes av Fylkesmannen. 

 
 
Kommunen må legge langsiktige budsjett for å imøtekomme bygging av idrettsanlegg og ta 
økonomisk stilling til hvordan den vil bidra til utbygging og drift av idrettsanlegg. Tabellen 
viser en prioritert liste over bygging av idrettsanlegg de neste årene. Tabellen kan rulleres 
hvert annet år. 

RINGERIKE IDRETTSRÅD – PRIORITERING AV ANLEGG 2019 

Pri Sted Type anlegg År Utbygger 

1 Ringkollen Kunstsnøanlegg 2019 Skiforeningen 

2 Heradsbygda Fotballhall med 7-bane 2019 Heradsbygda IL 

3 Haugsbygd Flerbrukshall 2019 Haugsbygd IF 

4 Schjongslunden Kunstgressbane 9’er 2019 Hønefoss Arena AS 

5 Hensmoen Bane for RC-klubben 2019-20 RC-klubben 

6 Schjongslunden Kunstgress på gammel 11’er bane 2019 Ringerike kommune 

7 Tolpinrud 3 Kunstgress fotballbaner 2019-20 Hønefoss sportsklubb 

8 Hovsmarka 1 ny grusbane 2019-20 Hønefoss tennisklubb 

9 Ådal Bytte lys for lysløyper 2019-20 Ådal IL 

10 Hovsmarka Utvikle område til idrettsanlegg 2021 Ringerike kommune 

11 Hensmoen Nytt utendørs skytteranlegg 2023 Ringerike skytterlag 

12 Hensmoen Nytt innendørs skytteranlegg 2024 Ringerike skytterlag 

Når det gjelder prioritering på gjennomføring av utbygging er det kun idrettslagene som kan 
gi innspill på utsetting eller at anlegget utgår. 

Idrettens prioriteringer er viktige og ønskelige og er tatt med som et vedlegg i kommunens 

handlingsprogram for 2019-2022 De tre øverst prioriterte anleggene er omtalt i 

handlingsprogrammet. 

Idrettens prioriteringer er viktige innspill når kommunen behandler søknader fra idretten 

eller fremmer saker som gjelder utvikling av nye idrettsanlegg. 

6.1 Økonomi – totalt og opp mot andre kommuner 
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Tabellen viser hva Ringerike kommune bruker av netto driftsutgifter til idrett pr innbygger 

sammenlignet med kostraguppe 13 fra Statistisk Sentralbyrå. Kostragruppe 13 består av alle 

norske kommuner med mer en tjue tusen innbygger, men unntak av de fire største byene, 

Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Tallene viser at Ringerike kommune bruker mindre pr 

innbygger enn sammenlignbare kommuner. 

 

 

 

6.2 Kommunalt tilskudd 

Det er mulig for idrettslag å søke om støtte til drift fra de årlige kulturmidlene som er et 
tilskudd til drift av idretts- og kulturlag i Ringerike. Idrettslaget må være registrert i 
Frivillighetsregisteret, Brønnøysundregisteret. 
Kriterier og vilkår for å søke er: 

 Laget/foreningen må ha medlemmer som betaler medlemskontingent. 
 Offentlige instanser, kommersielle foretak og privatpersoner kan ikke søke tilskudd. 
 Organisasjoner og andre som allerede mottar fast driftsstøtte er ikke 

søknadsberettiget, unntaksvis kan det gis arrangementsstøtte (annen ordning) til 
ekstraordinære arrangementer som ellers fyller vilkårene for tilskudd, og ikke regnes 
som ordinær drift. 

 Elektronisk søknadsskjema skal benyttes. 
 Kulturmidlene fordeles mellom tilskudd lag og foreninger, barn og unge og andre 

kulturformål etter fordelingsnøkkel 70/30. 

Det må brukes elektronisk søknadsskjema, det finnes her 

https://skjema.kf.no/FormsEngine/Home/FrontPage?wizardid=2543&resultsetindex=1&externalid=0605&l

anguagecode=nb 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur fordeler midlene i februar hvert år. 
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Andre tilskudd – løypekjøring 

Skiforeningen får årlig støtte. Andre idrettslag deler en pott som fordeles etter visse 

kriterier. 

6.3 Statlige ordninger 

Spillemidler 

Tabellene nedenfor viser hvor mye Ringerike kommune har mottatt i spillemidler de siste 

årene. 

Spillemiddelsøknader og tildeling for ordinære anlegg fra Ringerike 

År Søknader Tildeling Totalt Viken % av Viken 

2019 41.292.000 10.000.000 305.767.000 3,37% 

   År    Søknader Tildeling Totalt Buskerud % av Buskerud 

2018 35.073.000 10.262.000 82.832.000 12,39% 

2017 45.600.000 10.850.000 69.287.000 15,66% 

2016 43.215.000 2.103.000 71.072.000 2,96% 
 

Spillemiddelsøknader og tildeling for nærmiljøanlegg 

År Søknader Tildeling Totalt Viken % av Viken 

2019 1.612.500 300.000 29.103.000 1.03% 

År Søknader Tildeling Totalt Buskerud % av Buskerud 

2018 900.000 600.000 6.019.000 9,97% 

2017 713.000 113.000 6.860.000 1,65% 

2016 878.000 667.000 16.467.000 4.05% 
 

Lokale aktivitetsmidler – LAM 

LAM er en tilskuddsordning spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og 

fysisk aktivitet for barn og ungdom og som er tilsluttet Norges Idrettsforbund. Idrettslagene i 

Ringerike mottok i perioden 2016-2019 følgende beløp: 

 2019 1.958.584 

 2018 1.942.924 

 2017 1.767.149 

 2016 1.646.313 

 

Grasrotandelen – Norsk Tipping 

Grasrotandelen er en ordning gjennom Norske Tipping (Lotto, Joker m.fl.) der andelen på 7% 
av spillerinnsatsen tilfaller lag og foreninger som er registrert i Frivillighetsregisteret og er 
godkjent som grasrotmottaker. Å være grasrotgiver koster ingenting, men det kan bety svært mye 
for organisasjonen man velger. Tusenvis av norske lag og foreninger får flere hundre millioner kroner 

årlig gjennom ordningen.  Det er som kunde i Norsk Tipping at man selv bestemmer hvem som 
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skal få disse pengene. Det er gratis og bli grasrotgiver, og det går ikke utover spillinnsats eller 
vinnersjanser. Man kan også når som helst endre grasrotmottaker. For mer informasjon og 
statistikk henvises til https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/ 

Momskompensasjon 

Bygging/rehabilitering av idrettsanlegg 

Ordningen med momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg omfatter anlegg som blant annet 
oppfyller vilkårene for å få tilskudd fra spillemidlene for bygging/rehabilitering av idrettsanlegg. For å 
søke om momskompensasjon må søknaden om spillemiddeltilskudd være godkjent. I tillegg må 
anlegget og anleggsregnskapet være ferdigstilt og revidert av kommunens revisor. Man trenger ikke 
å ha mottatt spillemiddeltilskuddet for å søke om momskompensasjon. 

For å søke om momskompensasjon må det være minimum 15 000 kroner i 
søknadsberettigede merverdiavgiftskostnader. 

Utstyr og tjenester 

Denne momskompensasjonsordningen skal kompensere for kostnader som frivillige 
organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester etter enkelte fradrag.  

7 Handlingsplan 2020-2023 
Hovedfokuset i Kommunedelplanen for idrettsanlegg 2020-2023 er å få flere i fysisk aktivitet 
i alle aldre uansett livssituasjon.   

Nasjonalt satsningsområde for skolene er en time fysisk aktivitet for elevene hver dag. 

Dersom en skal utvide til f.eks. en time fysisk aktivitet, så kan det nevnes to faktorer som kan 

påvirke dette i Ringerike, skoleskyss og bemanning. 

Andre veier å gå er å se på arbeidsmåtene i fagene og om en kan arbeide med målene 

samtidig som en er fysisk aktiv, slik en gjør i uteskolen på småskoletrinnet. 

Flere av skolene i Ringerike har utendørsanlegg som kan benyttes av alle i nærområdet til 

egenaktiviteter. Ved Benterud og Ullerål skole har man gjort plass til flotte uteanlegg. På 

Benterud skole har man hinderløype, multifunksjonsbane, basket-flerbruksbane, 

skibakke/akebakke, klatrestativ og streetbasket. 

På Ullerål skole kommer multibane for håndball og basket, islagt flate om vinteren, asfaltert 

sykkelbane, løpebane 60 m, klatrestativ og løpebane terrengløp ca 650 m. 

Begge skolene har idrettshall som kan benyttes av lokale idrettslag og andre på kveldstid. 

Det planlegges ny Hov u-skole der det også blir muligheter for egenaktiviteter. 

I arbeidet med ny områdereguleringsplan (byplan) for Hønefoss gjennomførte Ringerike 
kommune et omfattende medvirkningsarbeid med barn og unge våren og sommeren 2018. 

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/om


18 
 

Formålet var å kartlegge hva barn og unge synes om Hønefoss, hva de bruker sentrum til og 
hvilke ønsker de har for fremtiden. 

Flere er opptatt av at det burde være flere aktiviteter, både i grøntområdene og andre 

steder i byen, blant annet baner for ulike ballspill. Så langt har man fått til 

Streetbasketbaner, bordtennisbord og petanquebane på Livbanen og i Søndre Park har man 

Tufteparken. I tillegg har det kommet ønske om trampoliner i Søndre Park. Det er planlagt at 

streetbasketbanene kan islegges på vinteren slik at man får en skøytebane.  

Skatepark står høyt på listen blant de unge. Det er viktig at denne legges i eller nær sentrum. 

Petersøya har sentral beliggenhet og det er foreslått fotballbane, hinderløype, minigolf og 

lekeplass på området. 

I tillegg til fellesområder peker mange på at skolene de går på er områder de driver med 

aktivitet. Skal man peke ut områder for forbedring og tilrettelegging for aktivitet må det 

være på og rundt skolene, da disse da blir brukt større deler av dagen. 

Det skal utarbeides ny reguleringsplan for Schjongslunden. 

Ringerike idrettsråd 

Ringerike idrettsråd har laget en mulighetsstudie over utvidelse av området i Hovsmarka.  

Området ble regulert til idrettsformål da Ringerikshallen ble bygget. På grunn av økt 

tilflytting til nærområdet og byutvikling ønsker de å fremme forslag for et idrettsanlegg. I 

studien har man gått overordnet frem med plassering av anlegget. Det har likevel vært viktig 

å ta hensyn til eksisterende terreng og bebyggelse for å avgjøre hvor det er mest 

hensiktsmessig å plassere anlegget. Man har valgt å plassere den største bygningsmassen 

bak eksisterende næringsområde da dette arealet krever minst terrengutforming og ligger i 

tilknytning til eksisterende infrastruktur, Ringerikshallen og Tennishallen. 

Det er også sett på fremtidig utvidelse av anlegget med ny svømmehall. Denne er lagt i 

nærhet til eksisterende tennishall og Ringerikshallen, med kort avstand til parkeringsplass. 

Utendørs fotballbane, sandvolleyball (x3) og beachhåndball (x3) er plassert nordøst for 

bygningsmassen, og henvender seg mot marka. Disse har gangforbindelse fra 

parkeringsplassene og er utstyrt med egne tribuner. 

Kombinert skateanlegg og pumptrack er lagt sørøst for bygningsmassen i det slakeste partiet 

i eksisterende skråning. 

Løype for terrengsykling er vist i forbindelse med eksisterende løypenett nordøst for 

Ringerikshallen. 

Eksisterende tennisanlegg er utvidet med to nye baner. 

Det er lagt opp til en felles plass i tilknytning til eksisterende gangsti. Det er tenkt at denne 

plassen skal dekke mange ulike funksjoner, eksempelvis idrettsarrangement eller andre 

tilstelninger. 
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I henhold til ny reguleringsplan forsvinner deler av løypenettet i nord, hvilket betyr at 

skiskytterklubben mister deler av sitt løypenett. I planen er utgående løype markert med rød 

linje, og nye løyper med grønn linje. 

 

Følgende anlegg er tatt med i studien: 

 

INNENDØRS UTENDØRS 

Fotballhall Fotballbane 

Friidrettshall Sandvolleyballbane (3) 

Basishall for karate Beachhåndballbaner (3) 

Basishall for judo Skateanlegg og pumptrack 

Basishall for turn Løype for terrengsykling 

Futsal Utvidet tennisanlegg 

Mulighet for fremtidig svømmehall  

Garderober og kontorer  
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Kart mulighetsstudie Hovsmarka  

 



21 
 

Paraidrett  

«Idrett og fysisk aktivitet for funksjonshemmede i Ringeriksregionen» er et samarbeid mellom 

kommunene, idrettsrådene og idrettsklubber i regionen. Målet er å øke aktivitetstilbudet for 

mennesker med funksjonsnedsettelser gjennom idrettsklubber i Ringeriksregionen. Målgruppen er 

primært personer i alderen 7-18 år, men voksne er også velkomne til å delta på aktivitetene og 

klubbtreningene som tilbys.  Prosjektet skal få på plass et varig samarbeid mellom regionens klubber, 

kommuner og idrettsråd slik at paraidrett er en prioritert sak og at flere klubber enn nå vil kunne 

tilby paraidrett. Det kan leses mer om prosjektet på Ringerike idrettsråds hjemmeside: 

http://ringir.net/paraidrett/ 

8 Evaluering av handlingsplan 2014-
2019  

Av anlegg som har fått tildelt spillemidler i perioden kan nevnes 

 Hønefoss Arena 

 Kunstgress, rulleskitrase og ballvegg på Tyristrand 

 Heradsbygda IL har bygd garasje/idrettshus 

 Ringerike O-lag og Fossekallen Il - flere kart 

 Ådal skytterlag har fått nytt klubbhus på Somma skytebane 

 På Nes skole har man fått motorikkbane og turløype/langrennsanlegg 

 Søndre Park Tufteparken 

 Livbanen, streetbasket, bordtennis og petanquebane 

 Nærmiljøanlegg Benterud skole 

9 Idrettsanlegg og aktivitet 
Fokuset framover for Ringerike må være å sikre fleksible, åpne og attraktive anlegg som er 
tilrettelagt for alle relevante utøvere. I tillegg må det fokuseres på bredde i aktivitetstilbudet 
både for å opprettholde antall aktive, og for å nå nye grupper. Videre bør fokuset være å 
tilrettelegge for at alle får lik mulighet til å utøve fysisk aktivitet uavhengig av sosial 
bakgrunn og praksis. Lavterskel aktivitetstilbud og utstyrssentral i kommunal regi er slike 
virkemidler. 

10. Spillemidler 
I spillemiddelordningen opererer man med følgende klassifisering av idrettsanlegg 

 Ordinære anlegg 

Anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet samt egenorganisert fysisk aktivitet, 

eksempel på ordinært anlegg er f.eks. Benterudhallen 

 Nærmiljøanlegg 

Utendørsanlegg for egenorganisert, fysisk aktivitet. Anlegget skal være fritt, allment 

tilgjengelig, først og fremst for barn og ungdom, men også for lokalbefolkningen for 

øvrig. Eksempel er ballbingene på skolene. 

 Regionale anlegg 

http://ringir.net/paraidrett/
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Det inngås bindende skriftlig avtale mellom to eller flere kommuner vedrørende 

investering og drift av anlegget. Hønefoss Arene er et slikt anlegg. 

 

11. Prioritert handlingsprogram for 
utbygging og rehabilitering av anlegg  

Formannskapet vedtok i møte 3. desember 2019 følgende prioritering av spillemiddelsøknader til 

ordinære anlegg og nærmiljøanlegg for 2020: 

Ordinære anlegg 
Pri Anl.eier Anlegg Sum kostn. Spillem.sum 

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 7’ er kunstgressbane 2.700.000 700.000 

4 Heradsbygda IL Idettshus/garasje 1.113.975 370.000 

5 Buttentjern jaktsk.senter Riflebane 1.643.306 548.000 

6 Tyristubben IF 11’ er kunstgressbane 7.887.500 2.500.000 

7 Skiforeningen Ringkollen snøpr.anlegg 3.580.587 1.000.000 

8 Skiforeningen Løypetrase snøpr.anlegg 7.160.708 1.000.000 

9 Skiforeningen Lager/garasje/Ringkoll. 700.000 233.000 

10 Ringerike o-lag Rehab. O-kart Ringkoll. 274.675 92.000 

11 Ringerike kommune Benterud skole, hall 49.450.000 10.000.000 

12 Hønefoss og Ringerike rideklubb Rehab. nytt dekke rideh. 769.750 254.000 

13 Ringerike skytterlag Vågård skytebane 200m 7.180.690 2.400.000 

14 Ringerike skytterlag Vågård skytehall 6.122.500 2.050.000 
 

Nærmiljøanlegg 
Pri Anl.eier Anlegg Sum kostn. Spillem.sum 

1 Skiforeningen Skileikeland Ringkollen 3.580.356 300.000 

2 Ringerike komm., Benterud skole Hinderløype 150.000 75.000 

3 Ringerike komm., Benterud skole Multifunksjonsbane 2.075.000 300.000 

4 Ringerike komm., Benterud skole Basket-flerbruksbane 1.010.000 300.000 

5 Ringerike komm., Benterud skole Skibakke/akebakke 395.000 200.000 

6 Ringerike komm., Benterud skole Klatrestativ 9-18 år 225.000 112.500 

7 Ringerike komm., Benterud skole Streetbasket 50.000 25.000 

8 Ådal IL Kunstgress ballbane 1.125.000 300.000 
 

Innmeldte anlegg – det er ikke 
foretatt prioritering mellom disse 
anleggene 

Anlegg Sted Anleggseier O=ordinært/
N=nærmiljø 
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Kunstgressbane 
5’er 

Møltemyra Ådal IL O 

Kunstgressbaner Tolpinrud Hønefoss sportsklubb O 

Tribune, sekr., 
kiosk 

Ådal Ådal IL O 

Rehab. lys og 
stolper lysløyper 

 
Ådal  

 
Ådal IL 

 
O 

Tennisbaner 
ute/inne 

Hønefoss  Hønefoss Tennisklubb O 

Lysløype Vikefjell Ådal IL O 

Kart Ringkollen Sør Ringerike O-lag O 

Kart Løvlia Ringerike O-lag O 

Flerbrukshall Ullerål skole Ringerike kommune O 

Storhall Friidrett Ringerike Ringerike Friidrettsklubb O 

Innendørs 
skytebane 

Somma skytebane, Ådal Ådal skytterlag O 

Flerbrukshall Heradsbygda/Helgerud 
skole 

Ringerike 
kommune/Heradsbygda IL 

O 

Skifte lysarmatur Lysløyper Ringerike Flere idrettslag N 

Flere 
Nærmiljøanlegg 

Ullerål skole  Ringerike kommune N 

Kart Ringkollen-Glisætra Ringerike O-lag O 

Kart Buttentjern Ringerike O-lag O 

Kart Mastedalen/Aklangen Fossekallen IL O 

Kart Vælsvann Øst/Buttentjern  
Fossekallen IL 

 
O 

Kart Hønefoss Nord Fossekallen IL O 

Kart Hensmoen/Valderstømoen Fossekallen IL O 

Kart Skamarka, Tyristrand Fossekallen IL O 

Kart Engelen, Holleia Fossekallen IL O 

Kart Aklangen Nordvest Fossekallen IL O 

Kart Aklangen Nord Fossekallen IL O 

 
Det er mulig å melde inn anlegg det skal søkes spillemidler til hvert annet år. Det legges eget 
skjema ut på kommunens og idrettsrådets hjemmeside. 

På kommunens hjemmeside,   https://www.ringerike.kommune.no/innhold/samfunn/kart/   og på 

Anleggsregisteret.no,  https://www.anleggsregisteret.no/finn-anlegg/  ,finnes kart over idrettsanlegg 

i Ringerike kommune. 

https://www.ringerike.kommune.no/innhold/samfunn/kart/
https://www.anleggsregisteret.no/finn-anlegg/

