
     
IL HOLEVÆRINGEN   

HOVEDSTYRET 

 

 

 

 

 

Postadresse: Postboks 24, 3530 Røyse

Besøksadresse: Trongmoen 45, 3530 Røyse 
Bankkonto: 2280 08 25729 Org nr: 985 195 501 

Web: www.ilh.no Kontaktmail: dl@lih.no 

 

 

 1 (4) 

  - Idrettsglede for alle - 

Referat fra hovedstyremøte onsdag 20.1.16 kl. 1830 på Svensrudmoen 

Tilstede: Jorun Hansen, Marie Grahn, Anne Merete Groseth, Lars Rogne, Kaare Tiller,  
Ove Evensen, Erik Winnje, Ole Kenneth Søreide, Thomas Svendsen, Frederik 
Skarstein (siste del), Morten Synstelien og Owe N Thoresen (løypelaget), Maren 
Kristine Rustaden (ansatt) og Roy Arild Fossum (referent). Også tilstede første del av 
møtet Kaja Sukken Rogne, Tyra Sortåsløkken, Falk Jacobsen og Sverre Graffer 
(ungdomsutvalget). 

Forfall: Bernt Gaarder (Lars Rogne stedfortreder), Kev R Kristoffersen, Andreas 
Kolsrud, Jan Olaf Gomnæs og Veronica Simensen. 

Ikke møtt: Jørgen Moe, Merete Bollingmo, Anita Rørvik (Holehallen) og Torbjørn Slåtto. 

Saksliste: 

1. Fremtidens inntektsmuligheter. Presentasjon fra firmaet Zinzino v/ Arno Elvestad 
2. Presentasjon av ungdomsutvalget i ILH 
3. Gjennomgang av referat fra hovedstyremøte 2.12.15 
4. Forslag til mandat for ungdomsutvalget 
5. Forslag til nytt avsnitt i retningslinjer for sportslig satsning 
6. Årlige arrangement / faste dugnader for gruppene 
7. Handlingsplan 2016 
8. Eventuelt 

Orienteringssaker: 

1. Den Bergenske Kongeveg – Krokkleiva – rydding av trase 
2. Tilleggsskriv til Hole kommunes politikere vedr. budsjett 2016. 
3. Opprettelse av fotballturnering i 2016 – IL Holeværingen SmartLiv Cup 

 

Møtet startet med at fungerende leder Erik Winnje ønsket velkommen og introduserte  
Arno Elvestad fra firmaet Zinzino. 

1. Firmaet Zinzino forhandler Omega 3 produkt. Sett i et folkehelse perspektiv 
kunne dette være noe å markedsføre gjennom ILH.  Arno Elvestad presenterte 
produkt og hvilke inntjeningsmuligheter som foreligger for idrettslaget. Åpent for 
diskusjon og avgjørelse etter presentasjonen.  
 
Etter presentasjonen ble det åpnet for diskusjon og spørsmål.  Flere lurte på om 
modellen var noe for ILH. Etter en kort runde rundt bordet kom det fort frem at 
dette ikke var noe på nåværende tidspunkt for ILH. 
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Vedtak: Det inngås ingen avtale om markedsføring av produktene til Zinzino. 
 
 
 
 

2. Ungdomsutvalget er opprettet og har hatt sitt konstituerende møte. Referat fra 
dette møtet vedlegges. 
 
DL presenterte ungdomsutvalgets medlemmer. De fire som møtte var Kaja 
Sukken Rogne fra håndball, Tyra Sortåsløkken fra langrenn, Falk Jacobsen fra 
håndball og Sverre Graffer fra langrenn. Halvard Nesdal og Henning Karlsen fra 
fotball sitter også i utvalget.  Det ble kort orientert om at utvalget hadde hatt ett 
møte hvor referatet var vedlagt i innkallingen og at det var avtalt nytt møte 
3.2.16. Alle parter ser frem til fortsettelsen. 

 

3. Referat fra hovedstyremøte 2.12.16 er utsendt tidligere. De som måtte ønske det 
ettersendt melder dette til dl@ilh.no. 
 
Vedtak: Referatet gjennomgått og godkjent. 

 

4. Forslag til mandat for ungdomsutvalget følger vedlagt. 
Mandat fremlagt og gjennomgått. Vedtak: Forslag til mandat godkjennes. 

 

5. Forslag til nytt avsnitt i retningslinjer for sportslig satsning blir ettersendt og 
fremlagt på møtet. 
Retningslinjer for sportslig satsning har hatt en grundig og nyttig gjennomgang 
for å fastsette idrettslagets verdi som breddeklubb.  Det viste seg å være flere 
meninger og Sportslig utvalg ved leder Ove Evensen har finskrevet det aktuelle 
avsnitt. Retningslinjene med det nye avsnitt følger vedlagt dette referat. Tas opp 
til endelig vedtak på neste møte. Eventuelle innspill bes sendt DL. 

 

6. Gjennomgang av aktuelle arrangement som ILH skal engasjere seg i fremtiden. 
Om hver gruppe har 2-4 arrangement i året vil dette være en plan overfor 
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foreldre hvor inntekt går til gruppene. Det kan se ut som enkelte sponsorer 
ønsker å profilere seg gjennom arrangement. Aktuell liste fremlegges på møtet. 
Denne saken har DL tatt opp tidligere og det ble bestemt at forslaget som ble 
fremlagt på møtet fungerer som et forslag til gruppestyrene, og behandles i det 
enkelte gruppestyre. 

Gruppene bes gi tilbakemelding til DL innen neste hovedstyremøte onsdag 
24.2.16.  

 

 

 
7. Handlingsplan 2016. Følgende punkter videreføres fra 2015: 

a. Gjennomgå og revidere organisasjonsplanen 
b. Videreføre partnerskapsavtalen med Hole kommune 
c. Søke om midler og prosjektere et ungdomstilbud 
d. Etablere prosjektgruppe for etablering av beach-håndballbane 
e. Støtte prosjektgruppa i løypelaget for finansiering av garasjeanlegg 

Årsmøtet 2016 vedtar handlingsplan for 2016. Hovedstyret med gruppene 
kommer opp med forslag til punkter i handlingsplan.  Alle utfordres til å komme 
med gode forslag. Gjennomgang av status på eksisterende punkter. 

Det ble gjort vedtak på å videreføre pkt. A-C samt og overføre pkt D og E til 
anleggskomiteen. Øvrige aktuelle nye momenter til handlingsplan 2016 vil bli 
fremlagt på årsmøtet i hovedlaget 16.3.16. 

Når det gjelder løypelagets garasjeanlegg har Owe sendt en info til løypelagets 
medlemmer som beskriver situasjonen rundt prosjektet veldig godt og vedlegges 
dette referat. Det bemerkes at ved siden av Kaare Tiller og Svein Erik Sandland 
sitter Ole Kenneth Søreide som leder av gruppa fra hovedstyret samt Tor Harald 
Gomnæs fra håndballgruppa. Det vil bli tatt inn medlemmer fra de aktuelle 
gruppene som har et utbyggingsprosjekt. 

 

Orienteringssaker: 

1. Saken om rydding av traseen i Krokkleiva fra Sundvollen til Kleiva er på ny 
fremmet. Dette etter at Statens Naturvernoppsyn, Fylkesmannen i Buskerud og 
grunneierne har hatt møte.  Statens vegvesen (SV) er premissleverandør og har 
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tilbudt oss ryddejobben. Løypelaget er innstilt på oppdraget og nærmere 
informasjon vil bli gitt på møtet. 
 
Saken ble debattert og oppfølging av denne har DL opp mot SV i nært samarbeid 
med Morten Synstelien fra løypelaget. Det vedlegges et skriv fra SV som 
beskriver prosessen i prosjektet. 
 

2. Tilleggsskriv til Hole kommune vedlegges. 
Skrivet gjennomgått. Saken avgjøres i formannskapet onsdag 3.2.16. 
 

3. Fremtidig fotballturnering ILH. Referat fra første møte vedlagt. 
Her skal det dannes en arrangementskomite og neste møte er annonsert til 
mandag 1.2.16. 
 
Neste hovedstyremøte er onsdag 24.2.2016 uten gruppelederne. 
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Årlige arrangement / dugnader IL Holeværingen: 

 

Gjennomgang av aktuelle arrangement som ILH skal engasjere seg i fremtiden. Om 
hver gruppe har 2-4 arrangement i året vil dette være en plan overfor foreldre hvor de 
får varsel om dugnad i god tid slik at de kan planlegge dette.  

Det kan se ut som enkelte sponsorer ønsker å profilere seg gjennom arrangement.  

Dette vil også gi gruppene faste årlige inntekter og et trygt fundament.   

 

Gruppe/ tiltak: 

 

Håndball: 

RingeriksMaraton: 

Her har håndball allerede en samarbeidsavtale med Ringerikes Blad.  Det er også 
andre aktører inne.  ILH kan ventelig øke aktiviteten med salg     

Statoil koppen med ILH logo 2017: 

Håndball viderefører salg av koppen også for de kommende år og fordeler denne 
oppgaven på valgte lag etter samme ordning som for 2016. 

Turnering / cup: 

Starte en turnering i Kleivhallen / Holehallen hvor gruppa og DL samarbeider om å 
selge turneringen til en Sponsor/samarbeidspartner. Salg fra kiosk  

Kiosksalg: 

Fordeling av ansvar på foreldre etter tidligere oppsett. 

Om man kommer opp i 4 aktiviteter vil det bli 1-2 oppmøter på dugnad i året for foreldre. 

 

Fotball: 

Fotballskole : 

Her trengs det et knippe med mannskap samt ungdom som leder treningen etter 
ordning som er godt innarbeidet      
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Fotballturnering: 

ILH har inngått avtale med Ringeriks-Kraft om arrangement av fotballturnering IL 
Holeværingen SmartLiv Cup. Grunnpakke som gir fast inntekt og med planlegging 
kan det være forholdsvis store inntektsmuligheter på salg. Planleggingsarbeidet er 
iverksatt      

Hytteplanmila: 

Vi har muntlig forespørsel om vi kunne tenkte oss å ta over arrangementet av 
Hytteplanmila.  Det er allerede en avtale på plass, men med overtagelse av 
arrangement og alt salg med 3-4000 deltagere og publikum kunne det være et vesentlig 
større inntektspetensiale.      

Kiosksalg:  

Fordeling av ansvar på foreldre etter tidligere oppsett.  

Om man kommer opp i 4 aktiviteter vil det bli 1-2 oppmøter på dugnad i året for foreldre. 

      

Langrenn: 

Klubbrenn/karusellrenn: 

Innarbeidede aktiviteter som videreføres og vurderes utvidet.   

Grenaderløpet: 

Innarbeidet arrangement som videreføres og vurderes utvidet. Arrangeres i samarbeid 
med andre aktører      

Rulleskirenn: 

Selge arrangementet til et sponsor / samarbeidspartner og utvikle dette til regional / 
nasjonalt / internasjonalt nivå.  Aktuell aktør er inne i bildet, men det mangler avtale. 
Styret i langrenn må være delaktig i arrangementet.  

      

Hopp: 

Hopprenn: 

Eventuelt arrangement i samarbeid med Ringeriks Hopp     
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Golf: 

Golfturnering:       

Golfturnering for barn under 13 år. Samarbeid med Golfklubben 

 

Innebandy: 

Innebandyturnering:  

Eksisterende turnering profesjonaliseres og selges til aktuell sponsor / 
samarbeidspartner med utvidelse til regionale lag.      

 

Krever opprettelse av ny gruppe? 

 

Friidrett: (terrengløpgruppe): 

Kleivklyver`n: 

Fremtidig arrangement som tidligere er arrangert med nasjonal deltagelse som er 
populært i dagens idrettskonkurranser  

Terrengløp i alle aldre: 

Starte Hole-trippelen eller annen form for arrangement     
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Hei på dere – aktive løypelag ildsjeler! 
  
Til deres orientering sender jeg her en status for garasje prosjektet for 
løypelaget på Svendsrud. 
  
Bakgrunn: 
Garasje prosjektet ble startet i 2012, Knut og Gjermund gjorde en 
formidabel jobb med prosjektering, som endte med tegninger av bygg, 
situasjonsplan, kalkyle og godkjent byggesøknad i kommunen. Prosjektet var 
i samarbeid med fotball, som trenger garasje for lagring av utstyr til 
vedlikehold av anlegget på Svendsrud sommerstid. Etter jobben med 
prosjektering, startet Nils prosessen med finansiering. En stor del av 
finansieringen ble basert på bidrag fra Sparebankstiftelsen, og på dette 
tidspunktet var kunstgress og flombelysning på Svendsrud pågående 
prosjekter. Hovedstyret mente det ville være "lurt" å avvente en så stor 
søknad til Sparebankstiftelsen til det hadde gått litt tid etter bidraget til 
Kunstgressanlegget og lysanlegget (2,5 mill). På bakgrunn av dette, ble 
videre jobb med finansiering stoppet. 
  
På årsmøte i ILH 2015 (ett år siden) tok jeg opp denne saken på nytt, 
prosjektet ble da satt på handlingsplan i ILH for 2015. I løpet av 2015 har det 
ikke vært fremdrift direkte på garasje prosjektet, utover at Roy Arild (daglig 
leder ILH) på sommeren fikk tilsendt prosjekt dokumentasjon av Knut. I 2015 
har hovedstyre etablert en anleggsgruppe. Denne gruppen ledes av en 
representant fra hovedstyre og har representanter fra undergruppene; 
Langrenn, fotball og håndball. Denne gruppen skal koordinere aktiviteter 
som utvidelse av parkeringer, bygging av ex. Beach håndballbaner, 
utvidelse/endring av bygg (Svendsrud / Kleiva) osv. 
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Under møte i ILH‐Hovedstyre onsdag 20/1‐16, ble garasje prosjektet ble tatt 
opp som egen sak. Det ble der besluttet at garasje prosjektet (løypelag / 
fotball) videreføres til handlingsplan for 2016 og underlegges 
anleggsgruppa. Fordelen med dette er; tydelig forankring i hovedstyre og at 
ansvaret  ligger riktig i forhold til organisasjonen hovedstyre har satt. Dette 
er også vesentlig i forhold til vurderinger stiftelsen gjør når de fordeler 
midler i denne størrelsesorden. I anleggsgruppa sitter Kåre Tiller fra fotball 
og Svein Erik Sandvoll fra Langrenn. 
(Til orientering/påminnelse, er løypelaget underlagt Langrenn i ILH 
organisasjons plan) 
  
Nå har det gått litt tid, og det er på tide å henvende seg til 
Sparebankstiftelsen for en større søknad. Økonomien i Holeværingen er 
også bedre i dag enn for 3 år siden. Nils har sagt seg villig til å møte, 10.el 
11.februar med Roy Arild og Frederik. Dette blir et møte for å diskutere 
finansiering av prosjektet internt før vi igjen henvender oss til 
Sparebankstiftelsen. Holeværingen har også behov for å utvide Klubbhuset 
og utvide parkering. 
  
Vi er heldige som får tak over hode på Nordre Sørum i denne mellomfasen, 
uten denne ordningen hadde vi hatt en stor utfordring! 
Stor takk til Eilev & Co for dette!! 
  
Men som dere vet, dette er ikke en oppvarmet garasje og vi har ingen steder 
hvor vi kan tine og vedlikeholde utstyret slik det når er. 
La oss håpe at det løser seg med finansiering slik at vi i løypelaget kan, 
sammen med anleggsgruppa, sette opp en funksjonell garasje! 
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Med stadig ønske om mer snø og god gli ☺ 

Hilsen 

Owe 
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Fylkesm annen i Buskerud Postboks 1604 
3007 DRAMMEN  
Behandlende enhet: Region sør  
Saksbehandler/telefon: Va r referanse: Harald Tallaksen / 37019826 15/238134-3  
Deres referanse:  
Va r dato: 03.12.2015  

Statens vegvesen  

Vegetasjonsrydding langs fredet kulturm inne Krokkleiva - søknad om  dispensasjon fra forskrift 
om  verneplan for Oslom arka del II, vedlegg 3, fredning av Krokkleiva naturreservat, Hole 
kom m une - Buskerud  

Bakgrunn  

Krokkleiva er et parti av gam le Bergenske Kongeveg over Krokskogen, utbygget som  kjøreveg av Peder Anker i 
1805. Parsellen ned den bratte Krokkleiva ble fredet som  nasjonalt kulturm inne etter kulturm inneloven i 1957. 
Vegen og kleiva innga r i Statens vegvesens «Vegvalg – nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte 
kulturm inner» fra 2002.  

Vegen er historisk kjent som  et populært turistm ål siden m idten av 1800-tallet. Den benyttes fortsatt m ye til 
rekreasjon og friluftsliv for lokalbefolkningen. Vegens er im idlertid i svært da rlig forfatning etter m angfoldige år 
uten tilsyn og vedlikehold.  

Teknisk tilstand  

Vi fikk i 2010 utarbeidet en tilstandsrapport for Krokkleiva (se vedlegg). Rapporten påpeker følgende skader pa  
det fredete kulturm inne:  

Vegetasjon i og tett ved den historiske vegen. Dette er vegetasjon som  dels vokser inn, eller sta r pa  kanten av de 
gam le vegm urene og dreneringsgrøftene. Vegetasjonen tetter drenering og røtter sprenger de gam le m urene. Det 
er ogsa  stor fare for rotvelt som  ytterligere vil skade kulturm innet. Vegetasjonen er også uheldig for opplevelsen 
av kulturm innet. Det er stedvis vanskelig a  se den opprinnelige bredden og forløpet av vegen.  

Det er også utfordringer knyttet til vegetasjon som  er hogd av Ringeriks-Kraft langs høyspentlinja som  følger den 
gam le vegen. Store trær er felt uten videre opprydding og m ye kvist og kvas er sluppet rett ned langs de gam le 
vegm urene og skjuler disse. Dette gjør at Krokkleiva m er oppleves som  et hogstfelt enn et nasjonalt verneverdig 
kulturm inne.  
Postadresse Statens vegvesen Region sør Postboks 723 Stoa 4808 Arendal  
Telefon: 02030 firm apost@vegvesen.no Org.nr: 971032081  
Kontoradresse Langsævn 4 4846 ARENDAL  
Fakturaadresse 
Statens vegvesen Landsdekkende regnskap  
9815 Vadsø  
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Avrenning og drenering langs vegen fungerer ikke. Grøfter og stikkrenner har tettet seg til og vannet følger m ange 
steder m idten av vegbanen som  m ed årene har fått m er og m er preg av hulveg, dvs. en veg der m idten av vegen 
ligger lavere enn kantene pa  hver side. Dette har resultert i at vegbanen er svært utvasket og steinete til stor 
sjenanse for brukerne av vegen. Flere av stikkrennene har eller er i ferd m ed å kollapse pa  grunn av m anglende 
vedlikehold.  

Mange m urer har tegn pa  utglidning og de fleste stabbesteinene har veltet/blitt dyttet utfor. I den øvre del av 
kleiva har det ogsa  ga tt m indre steinsprang/ras ned på vegen eller i veggrøfta.  

Planlagte tiltak  

SVV ønsker nå å sette i gang utbedring av Krokkleiva. Vi vil dele prosjektet opp i to hovedfaser: Fase 1: 
Vegetasjonsrydding og fase 2 utbedring. Denne dispensasjonssøknaden om fatter fase 1.  

Fase I - vegetasjonsrydding: I løpet av 2016 ønsker vi å fa  ryddet vegetasjon langs traseen. Vi har befart kleiva 
sam m en m ed Pa l Martin Eid fra Statens naturoppsyn og Jørn Jensen fra Buskerud fylkeskom m unes 
kulturvernseksjon. Vi har også hatt m øte og befaring m ed grunneiere og diskutert ryddingen m ed erfarne 
skogsfolk. Den 18.01.2016 hadde vi m øte m ed Fylkesm annens m iljøvernavdeling der prinsippene for 
vegetasjonsryddingen ble diskutert.  

Av hensyn til kulturm innet ønsker vi a  rydde ca. 2 m  ut fra hver side av vegen m a lt fra vegkanten (overgangen 
m ellom  veg og m ur/veg og grøft). Vi har kun behov for å ta trær som  utgjør en fare for kulturm innet, f.eks. m ed 
rotsystem  inn i m urer eller ned i grøfter og stikkrenner langs vegen.  

Mindre busker/kratt/sm a  tær ryddes m anuelt. Vi søker om  tre alternative m a ter a  ha ndtere avfallet pa :  

1. Større busker/sm å trær transporteres ved hjelp av traktor/lastbærer ned til bunnen av kleiva der disse 
kappes/flises opp og transporteres vekk.  

2. Oppm aling på stedet ved hjelp av fliskutter. Flisavfall sam les i container el. og transporteres ned kleiva og 
ut av om ra det m ed traktor og henger (spres ikke i terrenget).  

3. Div. m indre busker, greiner/kvistavfall sam les i hauger og brennes kontrollert på stedet. Bålplasser vil 
være pa  selve vegtraseen og ikke i terrenget utenfor.  

Valg av m etode avhenger av m engde og størrelse pa  det som  er kappet ned.  

Større trær hugges enten m anuelt eller ved hjelp av hogstm askin. Valg av m etode vil avhenge av kostnader og 
om fang av større trær. Dersom  hogstm askin benyttes vil dette skje på vinterføre og ved at m askinen kun benytter 
den gam le vegtraseen, dvs. ingen kjøring ut i terrenget.  

2  

Felte trær vinsjes sam m en ved hjelp av traktor og slepes, alternativt kappes i passe lengder og lastes på lastbærer 
som  kjører dette ned til bunnen av kleiva for oppkutting.  

Det sam m e ønsker vi å gjøre m ed en del av de større trærne som  kraftselskapet har felt og latt ligge langs vegen. 
Som  det fram går av vedlagte foreløpige uttalelse fra fylkeskom m unens kulturvernavdeling, skjem m er dette 
hogstavfallet opplevelsen av kulturm innet.  

Tiltakets konsekvenser for form a let m ed fredningen  
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Dette tem aet er vurdert av SVV’s biolog Frode Nordang Bye.  

Form ålet m ed fredningen er i hht. § 2 «å bevare et egenartet landskap og natur m ed spesielle geologiske 
forekom ster fra silur og perm , sam t en variert flora m ed m ange sjeldne, sa rbare og plantegeografisk interessante 
innslag, spesielt na r det gjelder klippevegetasjon og alpine arter».  

Kleiva er den største og m est m arkerte kløfta i det nordvestre bratthenget under Krokskogplata et. Øvre deler av 
kleiva er et juv m ed steile bergvegger, lenger ned åpner juvet seg i en dal m ed blokkm ark. Fra topp til bunn er det 
hele 300 m eter høydeforskjell. Krokkleiva har et helt spesielt lokalklim a m ed store lokale variasjoner. Øverst i 
Kleiva finner m an en klippe- og fjellvegetasjon som  er svært ulik den vegetasjonen en finner ellers i om ra det. 
Arter som  fjellok, bergfrue, skåresildre, snøsildre og fjellarve finner m an blant annet her. Flere av disse artene 
finnes her som  isolerte forekom ster, og en antar at disse er relikter (gjenlevninger) fra en klim aperiode da disse 
fjellplantene var m er utbredt enn de er i dag. I tillegg er det en usedvanlig rik m oseflora i deler av Kleiva.  

Den rike og varierte floraen, den fint utform ede klippevegetasjonen sam t m uligheten til a  studere naturens 
gradviseforandring m ed høyden over havet, gjør Krokkleiva til et verdifullt og velegnet undervisnings- og 
studieom ra de (kilde: Hole kom m une)  

Vegetasjonsryddingen vil skje i begrenset om gang langs det fredete vegm innet. I hovedsak om fatter dette yngre 
trær og busker, særlig gran, bjørk og vier. Kun to litt eldre trær vurderes hugget – en gran på anslagsvis 70-80 a r 
og en bjørk pa  om trent sam m e alder. Ved siden av, og delvis over veien ga r det i dag en kraftlinje. Kraftselskapet 
holder om rådet under linja åpent og feller både busker og trær under denne. Mye av om rådet under linja er derfor 
preget av stor næringstilgang og m an får inn nitrofile arter som  bringebær og brennesle. Stor deler av veien løper 
som  nevnt parallelt m ed kraftlinjen, og det er derfor kun lave busker/pisk som  m a  fjernes for at deler av 
støttem urene til veien skal bli synlige (jfr. notat fra Pa l Martin Eid).  

Det vil ikke bli foretatt vegetasjonsrydding i tilknytning til bratte bergvegger. Hovedtyngden av den vegetasjonen 
som  skal ryddes vil være langs den nedre del av kleiva. Sett i sam m enheng m ed det som  i dag ryddes av 
kraftverket, vil va rt tiltak være et begrenset tillegg til dette.  

3  

All m otorisert ferdsel i forbindelse m ed ryddingen vil skje i traseen til den eksisterende vegen. Det skal utarbeides 
en YM-plan (ytre m iljø) som  vil beskrive vilkårene for ferdselen, stille krav til loggføring av m askinbruk og rutiner 
for ha ndtering av evt. uønskede hendelser ved f.eks. oljelekkasje ol.  

Krokkleiva er som  nevnt fredet i 1957 etter kulturm inneloven. Kulturm inneloven og Naturm angfoldloven er i dette 
tilfellet likestilte lover der den ene ikke kan hindre den andre. Fredningsvedtaket for kulturm innet forutsetter at 
dette vedlikeholdes og ikke ga r tapt.  

Søknad om  dispensasjon  

Ihht. §5.5 i Forskrift om  verneplan for Oslom arka del II, fredning av Krokkleiva naturreservat, kan 
forvaltningsm yndigheten etter søknad gi tillatelse til «Restaurering av Krokkleiv-veien». I tra d m ed beskrivelsen 
ovenfor søker vi i denne om gang om  dispensasjon fra følgende vernebestem m elser:  

§ 3.1 Fredning av busker og trær m ot skade og ødeleggelse § 3.4 Forbud m ot m otorisert ferdsel 
§ 3.7 Forbud m ot ba lbrenning  

Vi vil kom m e tilbake m ed en ny søknad for neste fase m ed selve utbedringen av kulturm innet.  
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Vi håper pa  en rask behandling av søknaden da det er ønskelig a  kom m e i gang m ed vegetasjonsryddingen na  i 
vinter.  

Forvaltningsseksjonen Med hilsen  

Harald Tallaksen 
regional koordinator kulturm innevern og m useum   

Tekst for godkjenning settes inn ved ekspedering.  
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Retningslinjer for sportslig satsning i Idrettslaget Holeværingen 

  

 
I d r e t t s l a g e t H o l e v æ r i n g e n e r e t b r e d d e i d r e t t s l a g: 
 
* Breddeidrett handler om bred rekruttering og et allsidig tilbud til alle aldersklasser. 
Idrettslaget har som mål å legge forholdene best mulig til rette for mestring og utvikling 
og idrettsglede for alle. 
 
Idrettslaget prioriterer å utvikle trenere i aldersbestemte klasser og hente inn 
kompetente trenere utenfra klubben med følgende kompetanse: 
 
o Menneskelige egenskaper til formidling overfor barn og unge 
o Idrettsfaglig kompetanse gjennom idrettsforbundets lisenskrav 
o Lang erfaring innenfor sin idrett 
 
Hovedprioriteringen av trenere søkes mot alderstrinnene 12-16 år og for utøvere ved 
lavere alder søkes foreldretrenere. Til seniorutøvere søkes det fortrinnsvis trenere med 
egenerfaring fra egen idrett til trenerverv i idrettslaget. 
 
Når idrettslaget er modne for det kan det gis rammer for større satsning på 
seniorutøvere. I disse tilfellene skal hele idrettslaget stå bak og det krever at gruppene 
fremmer forslag til sportslig utvalg. Sportslig utvalg fremmer deretter innstilling inn mot 
hovedstyret. Den endelige avgjørelsen om seniorsatsning tas deretter i hovedstyret i 
Idrettslaget. Endelig beslutning fra hovedstyret tas med alle gruppelederne involvert. 
Det gis ikke rom for egensatsning fra/på seniorutøvere uten hovedstyrets samtykke. 
 
De store gruppene i idrettslaget skal etablere et sportslig utvalg med en sportslig 
handlingsplan. Den danner retningslinjer for treningsaktiviteten i gruppene og skal være 
i samsvar med retningslinjene til hovedstyret for sportslig satsning i Idrettslaget 
Holeværingen. De mindre idrettene bør ha en sportsplan. Her gis det store rom til 
fleksibilitet være seg antall treningsøkter, mengde og opplevelser. 
 
Som et breddeidrettslag er det viktig å sørge for og oppmuntre til allsidighet og variasjon 
for utøvere yngre enn 12 år ("aldersbestemte klasser"). Det skal for disse 
aldersgruppene ikke tilrettelegges eller oppfordres til trening utover primærsesong for 
de ulike idrettene. 
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● Vinteridrett (håndball og ski) har primærsesong fra høstferie (uke 40) til serieslutt 

(uke 16/Ringeriksmesterskapet). 
● Sommeridrett har primærsesong fra uke 16 til høstferien. 

 
Det betyr også at IL Holeværingens lag/utøvere i aldersbestemte klasser i 
utgangspunktet ikke skal delta i cuper, turneringer el.l utenfor primærsesong. 
Evt. trening/ kamper/ renn og annen aktivitet ut over primærsesong for aldersbestemte 
klasser skal alltid – og i god tid på forhånd - presenteres for og godkjennes av Sportslig 
Utvalg (SU)!  
 
For fotball skal det ikke drives trening for aldersbestemte klasser fra sesongslutt til 
nyttår. 
Så langt det er mulig skal vinteridrettene stille på siste trening for fotball på høsten for 
rekruttering. Tilsvarende skal fotball og andre sommeridretter presenteres for 

vinteridrettene ved sesongslutt. 
 

Alle trenere og ledere skal drive idrettslaget etter dets egne VERDIER som er: 

 

Idrettsglede:  

✓  Det skal være moro å gå på trening! 
✓  Lek og moro!  
✓  Mestring, variasjon og trivsel. 

ILH skal være et positivt innslag i Holebygda. 

 

Fellesskap:  

✓  Gjøre noe sammen med andre. 
✓  Skape identitet og engasjement.  
✓  Det skal være mulig for alle å oppnå idrettsglede, uavhengig av etnisk og sosial 

bakgrunn, økonomi osv.  
Felles profilering, enhetlig ansikt utad. 
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Respekt:  

✓  Fair Play.  
✓  Respekt for både de andre i eget idrettslag, konkurrenter og deres støtteapparat. 
✓  Respekt for egne prestasjoner.  

Normer og regler innen idretten. 

 

 

Helse:  

✓  Aktiv livsstil med sunne vaner.  
✓  Idrett uten dop 

Ingen bruk av stimulerende midler. 
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