IL HOLEVÆRINGEN
HOVEDSTYRET

- Idrettsglede for alle -

Referat fra hovedstyremøte onsdag 22.6.16 på Svensrudmoen
Tilstede: Ove Evensen, Guro Bakke, Jorun Hansen, Marie Grahn, Harald Bergom
Nilsen, Eivind Jensen, Ole Kenneth Søreide, Andreas Kroksrud, Maren Kristine
Rudstaden og Roy Arild Fossum (referent). Gjermund Røkke til sak 1 og 2.
Forfall: Jan Olaf Gomnæs
Saksliste:
1.
2.
3.
4.

Gjennomgang av byggeprosjektet på Svensrud v/ Gjermund
Opprettelse av utvalg som jobber mot ”Svensrudmoen mot 2024” v/Eivind
Gjennomgang av referat fra hovedstyremøte onsdag 20.4.16 v/DL
Revurdering av avtale av 1992 mellom Hole kommune og ILH om
garderobe/dusjanlegg og klubbhuset
5. Eventuelt
 Helse, miljø og sikkerhet i idrettslaget
 Barneidrettsansvarlig (inntil 12 år)
 Forlengelse av avtale med SFO-IA
 Medlemsansvarlig
 Orientering Strømambassadør RIK

Styreleder Ove Evensen ønsket velkommen og presenterte bakgrunn for sak 1 og 2 og
gav ordet til Gjermund som la frem planene for utbyggingsprosess på Svensrudmoen.
Sak 1:
Gjennomgang av byggeprosjektet på Svensrud: Gjermund gikk gjennom prosessen
med behovsundersøkelse og møtet med Roar Jørgensen AS m/ John Dæhli og
grunnlaget for presentasjonen. De forskjellige alternativer ble fremstilt og fordeler og
ulemper fremlagt. Viser for øvrig til tidligere vedlagte presentasjon.
Arbeidsgruppen tillot seg å komme med følgende forslag til konklusjon:


Hovedstyret gir sin tilslutning til alternativ 3 med separat garasjebygg og
utbygging av klubbhus mot vest med trimrom og kontorlokaler
 Ny garasje plasseres nord for barnehagen slik at den ikke vil komme i konflikt
med en langsiktig utvikling av idrettsanlegget
 Utarbeidelse av langsiktig plan for Svendsrud idrettsanlegg igangsettes og
nødvendige avklaringer med grunneier og kommune gjennomføres
Under diskusjon fremkom et dokument fra anleggskomiteen hvor de de foreslår å lage
en prioriteringsliste og hvor garasjeutbygging for løypelaget og fotball tas ut av ILHs
planer, og at dette fremlegges som eget forslag. Styreleder viste til årsmøtevedtak i
saken og at hovedstyret hadde som mandat å jobbe frem løsninger som ble vedtatt på
årsmøtet 16.3.16. Dette betyr at garasjeutbygging tas med i planene som forutsatt.
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Hovedstyret går inn for å dele oppgraderingene på Svendsrud i flere trinn. Første trinn
settes i gang nå i 2016 så snart finansiering er på plass, med mål om ferdigstillelse
2017. Finansiering søkes dels fra spillemidler og dels fra stiftelser, som begge har frister
tidlig i høst og søknad må være klar før 1.oktober 2016.
De prosjektene som tas inn i trinn 1 (Svendsrud 2017) er parkeringsplass, beachbane
og hinderløype.
Garasjebygg for fotball og løypelaget trengs og planene opprettholdes, men foreslått
plassering er nord for dagens regulerte areal. Det må derfor jobbes videre med ny
reguleringsplan, samt at både grunneier og kommunen må bli med på dette. Det vil
kreve tid og blir derfor lagt inn under arbeidsgruppen som ser på de mer langsiktige
planene for Svendsrud. Det samme gjelder for evt utvidelse eller ombygning av
klubbhuset for å gi plass til kontor og lagerareal. Behovet for økt lagerplass i holehallen
kan muligens reduseres noe, og en mindre ombygning av dør/port/tilkomst kan gi bedre
utnyttelse av eksisterende areal. Skillevegg inngår også da.
Vedtak: Hovedstyret går inn for følgende prioriterte utbyggingsplan på Svendsrud:
Prosjekt Svendsrud 2017:
1. Utvidelse P-plass. Drenering. Belysning. Byggestart 2016.
2. En beach bane nå, mulig to. Start sammen med P-plass i 2016.
3. Hinderløype. Oppstart 2016.
4. Mindre ombygning i Holehallen (tilgang lager, midtdeler hall)
_____________________________________
Prosjekt Svendsrud 2018-2019:
5. Garasjebygg for fotball og løypelaget
6. Utvidelse/omarbeiding klubbhus. Kontor og lager med mulig trimrom
7. Oppussing garderober
_____________________________________
Prosjekt Svendsrud 2024:
8. Ny fotballbane med eventuell hall
9. Turnhall
Parkeringsplass
Plasseres som angitt i reguleringsplan. Arealet mellom vei og innkjørsel kan være
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reserve parkeringsareal til senere utnyttelse. Prosjektering/plan for utforming av ferdig
areal utarbeides, ing Leifsen forespørres. Et av de to rimeligere anbud velges.
Tilleggspunkter: Drenering må bli tilstrekkelig, og om nødvendig må man koble seg på
helt borte mot kunstgressanlegget. Belysning og skilting av parkeringsplass inkluderes.
Eivind og DL trekker dette i gang. Budsjett 800.000
Beach-bane
Et neste trinn 2 for utbygging, med utvidelse av dagens regulerte areal kan ta tid, og
hovedstyret vil ikke la Beach-bane vente de årene en slik prosess kan ta, men inkludere
en bane nå i utbyggingstrinn 1. Plasseres like øst for ny utvidet parkeringsplass.
Dersom det blir plass til dobbelbane, og dette kan klareres med fotballgruppa slik at de
ikke mister baner, bygges begge banene nå i trinn 1. Grunnarbeid og drenering
koordineres med utvidelse parkeringsplass. Arbeidsgruppen for Beach-banen ansvarlig
for videre arbeid. Finansiering inngår i felles pakke for trinn 1, som inkluderer søknad
om spillemidler. Budsjett 300.000
Hinderløype
Hinderløype må plasseres i skogsareal utenfor dagens regulerte areal, men det
planlegges dispensasjonssøknad framfor omregulering av dette arealet. Hinderløypen
skal i utgangspunktet ligge i skogsterreng og det vil kun være nødvendig å rydde noe
mindre kratt og noe trær, og man mener derfor at en disp.-søknad sannsynligvis vil
kunne være tilstrekkelig. Foreslått plassering er skogsarealet øst for kunstgressbanen.
Arbeidsgruppe: Svein Erik Sandvold, Morten Andresen og Øyvind Langvandsbråten.
Budsjett 150.000
Økonomioverslag trinn 1 (Svendsrud 2017)
Kostnader
Parkeringsplass, drenering og belysning 800 000
Beachhåndballbaner 300 000
Hinderløype 150 000
Totalt 1 250 000
Finansiering
Spillemidler (50% Beach-bane, evt også øvrige tiltak?) 200 000
Søknad stiftelser 1 000 000
Egenkapital 50 000
Totalt 1 250 000
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Sak 2:
I forbindelse med møte i prosjektgruppa for utbygging av Svensrudmoen ble det
foreslått at man opprettet et utvalg for å imøtekomme den fremtidige utbygging av veg
og bane gjennom Hole kommune.
Opprettelse av utvalg som jobber for ”Svensrudmoen mot 2024”
Hole idrettsråd ved leder Monica Engh fortalte at idrettsrådet ønsket å bidra til at
idretten og friluftsinteressene i kommunen ble ivaretatt. Det ønsker også Ringerike o-lag
og Krokskogen sykkelklubb. Sammen med løypelaget vil da IL Holeværingen ha
interesse av å være i forkant når det gjelder alle idretts- og friluftsinteresser.
Det ble bestemt at Eivind Jensen og DL skulle se på et forslag til sammensetning av en
slik gruppe før hovedstyrets møte 22.6.16.
Forslag:
Det opprettes et utvalg bestående av medlemmer fra interesseorganisasjonene og ILH
som aktivt arbeider for nye anlegg i forbindelse med avbøtende og kompenserende
midler i utbyggingsprosessen av veg og bane.
Mandat utferdiges av gruppen, men kan som utgangspunkt være;
 Å kartlegge muligheter og være proaktiv for å få maksimal tildeling av midler i
forbindelse med avbøtende og kompenserende tiltak med bygging av jernbane
og firefelts motorvei.
Endelig forslag til mandat fremlegges for hovedstyret for godkjenning og vedtak.
Følgende personer foreslås i gruppen:
Thomas Hannestad, Krokskogen sykkelklubb
Eirin Disch Mathisen, Ringerike O-lag
Ole Kenneth Søreide, IL Holeværingen hovedstyret
Torleif Håvi, IL Holeværingen husstyret
Jonn Eilert Rovelstad, Hole Idrettsråd
Eventuelt ett medlem til fra ILH
Gruppen ledes av ett medlem fra ILH
ILH har fått tilsagn fra en sponsor som bidrar med faglig kompetanse gjennom en
saksbehandler i plan- og prosessarbeid. Denne fagmann kan benyttes til å forberede et
utkast til en plan og annet relevant arbeid.
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Vedtak: Opprettelse av utvalg for å imøtekomme Jernbaneverket og Statens
vegvesen i forbindelse med utbygging av veg og bane i Hole. Det iverksettes
kontakt opp mot grunneiere i denne sammenheng.
Viser til innkalling til første møte i utvalget
I siste hovedstyremøte i IL Holeværingen (ILH) ble det vedtatt å danne et utvalg som
skal kartlegge muligheter og å være proaktiv for å få maksimal tildeling av midler i
forbindelse med avbøtende midler og kompenserende tiltak ved bygging av jernbane og
firefelts motorveg.
Utvalget ønsker også å være en pådriver for å ivareta befolkningens interesser for
friluftsområder og anlegg i bygda.
Forslag til sammensetning er:
Jonn Eilert Rovelsted, Hole Idrettsråd
Thomas Hannestad, Krokskogen sykkelklubb
Eirin Disch Mathisen, Ringerike O-lag
Ole Kenneth Søreide, anleggskomiteen ILH
Torleif Håvi, husstyret ILH
Eivind Jensen, hovedstyret ILH
Gjermund Røkke, løypelaget ILH
Roy Arild Fossum, daglig leder ILH
Jfr. leder av Hole idrettsråd er dere utenfor ILH innstilt til deltagelse i utvalget og
herved innkallers til konstituerende møte;
Onsdag 10.8.16 kl. 1730-1930 på Svensrudmoen
Saksliste:
1. Konstituering
2. Navn på utvalget
3. Mandat
4. Eventuelt
Ønsker alle en god sommer
Med vennlig hilsen
DL
Sak 3:
Ingen bemerkninger til referatet. Vedtatt
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Sak 4:
I forbindelse med revurdering av avtale av 1992 mellom Hole kommune og IL
Holeværingen om garderobe, dusjanlegg og klubbhuset er det kommet frem i møter
med kommunen at de søker etter løsning om å gi fra seg garderobeanlegget til LH.
Vedtak: Under visse forutsetninger jobbes det fra ILHs side mot å overta leieforholdet
også til garderobe- og dusjanlegget i klubbhuset.
Forutsetningene er:
1. At dusj- og garderobefasilitetene er nyoppussede.
2. At ILH mottar driftstilskudd til vask, rekvisitter og strømutgifter
DL former et skriv til kommunen som inneholder tall på faktiske utgifter ved drift av alle
bygg og anlegg.
Sak 5 Eventuelt
 HMS – det har kommet krav fra Buskerud Idrettskrets om oppfølging av ansatte
og tillitsvalgte. Ove følger opp saken
 Barneidrettsansvarlig – klubben er pålagt å ha en ansvarlig for barn intil 12 år.
Harald Bergom Nilsen påtok seg ansvaret som barneidrettsansvarlig. DL
innhenter informasjon om oppgaven til denne gjennom NIF. Møte i sportslig
utvalg mandag 8.8.16 kl.1830 på Svensrud.
 Avtale SFO-IA – ny avtale ønskes inngått fra begge parter. Forslag fra ILH om
fremtidig tre års avtale med mulighet for forlengelse. Guro oversender forslag om
ordlyd.
 Medlemsansvarlig – Maren har sagt opp sin avtale, men fortsetter midlertidig
frem mot jul. I god tid innen den tid utlyses stillingen i 25-40% og forslag om
utlysningstekst fremlegges på neste hovedstyremøte 31.8.16 v/DL.
 Strømambassadør – liten respons blant bygdas befolkning til å tegne avtale med
RIK. Alle medlemmer er tilskrevet gjennom medlemsregister. Brosjyrer er fordelt
til alle lagledere og budskapet er lagt ut på nettsidene til hovedstyret og alle
gruppene. Saken følges opp med nytt med med RIK tirsdag 9.8.16 kl.1300 på
Svensrud.
Røyse 4.7.16
DL
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