IL HOLEVÆRINGEN
HOVEDSTYRET

- Idrettsglede for alle -

Referat fra hovedstyremøte onsdag 30.10.19 på Svensrudmoen
Saksliste:
1. Evaluering av Hytteplanmila 2019 og foreløpig regnskap samt forespørsel om
utvidelse av ut/innganger i Holehallen
2. Gjennomgang av referat fra møte onsdag 25.9.19
3. KDPL idrett og friluftsliv, gjennomgang av Eivind og Claus
4. Branntilsyn Ringerike brannvesen – brann-notat Roar Jørgensen AS
5. Ungdomsutvalget 2019-2021
6. Forespørsel fra Norges Badmintonforbund om opprettelse av badmintongruppe
7. Oppsigelse av avtale om Medlemsnett fra Sparebank1 Ringerike Hadeland
8. Anlegg i Norges håndballforbund
9. Evaluering Motivasjonsseminaret 2019
10. Eventuelt
10.1. Lagbilder ILHoleværingenRingerikskraftCup
10.2. Befaring i klubbhuset fra ”råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne”
Tilstede: Ove, Hege, Ingeborg, Eivind, Jorun, Claus, Ingvill, Henning og DL. Guro
Ullern og Geir Helge Treangen for sak 1 og Kev (medlemsansvarlig).
Forfall: Guro og Tommy.
Styreleder ønsket velkommen og viste til sak 1 hvor Guro og Geir Helge bidro som
ansvarlige for salg og parkering, samt rapport fra Olav Kittelsen, ansvarlig
løypevaktene.
Sak 1; Evaluering Hytteplanmila
Parkering v/Geir Helge
• Nok avtalt areal for 3220 deltagere og dertil publikum.
• Med Gomnes og Mo-jordet ble det en fin fordeling på trafikken.
• Mener det er en suksess-faktor å parkere funksjonærer og VIP på Svensrud for å
unngå returtrafikk derfra underveis.
• Tross været ville avviklingen ha gått smertefritt om deltagerne hadde fulgt
anvisning til parkeringsvaktene. (Noen vil kjøre der de vil).
• Ti biler ble tauet frem av Viking/lokal gardbruker med traktor, og ved lignende
værforhold kommende år – rekvirere bergingsbil på forhånd (beredskap fra kl.
1400).
• Tolmodig og trygg jobb gjennomført av parkeringsvaktene.
• Fra hovedstyret; takke Geir Helge for utmerket ledelse og gjennomføring.
Salg v/Guro U
• Valg av antall betjening på fem synes å være riktig gjennom dagen. Mer salg
sent på dagen enn tidlig.
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• Varesortimentet er vanlige kioskvarer og vaffel med kaffe. Gikk litt mindre pølse
enn forventet ellers varesalg som forventet.
• Mener at den ordinære kiosken bør benyttes slik at det blir minst mulig for- og
etterarbeid. Dette forbi deltagerne er innkjørt på boller og bananer og handler
veldig lite annet.
• For salg i 2 luker skulle det vært en Ipad til. Se på dette til neste år for
å få bedre flyt og salg.
• Fra hovedstyret; Takk til Guro for organisering og uttak av mannskap fra
langrennsgruppa.
Løypevakter v/Olav
• Totalt 22 mann stilte fra fotball som løypevakter. Dette er et minimumsantall.
• Noen steder er det to på plass og det er gunstig for avvikling og det sosiale
gjennom en ”våt” dag.
• Ingen kjente problemer som oppsto og vaktene skal ha ros for rolig og fin
opptreden.
• Det ble plassert ut mannskap på 8,6-9,0-9,5-9,7km og dette var gunstig da det
var en del gående publikum i løpstraseen helt inntil førstemann kom løpende.
• En av løypevaktene tok seg også av løper (som ”besvimte”) inntil kyndig
personell ankom.
• Med samband med en del av vaktene har man god oversikt fra leders side.
Forespørsel fra Hytteplan om utvidelse av eksisterende dører i Holehallen eller
opprettelse av en ny.
Hovedstyret er positive til dette i forbindelse med arrangementet Hytteplanmila. Det vil
jo være dette ene arrangementet som det er behov for utvidet dørkapasitet. Et
spleiselag hvor ILH selv søker midler og Hytteplan hører med sine sponsorer om bidrag
kan ILH innhente anbud på utvidelse av begge ut-inngangsdørene samt en ekstra dør
på langsiden.
DL får i oppdrag å innhente tilbud gjennom Østlandske Fasadeteknikk v/Roy Sønsterud
97487115 og andre. Det er ønskelig å be om tilbud om døråpnere for handikappede fra
ILHs side.
Sak 2; Gjennomgang av referat forrige møte
Mrk: Styreleder og DL inviterer seg til gruppenes styremøter, spesielt langrenn, fotball
og håndball.
Sak 3; Kommunedelplan idrett- og friluftsliv (KDPL)
Våre mannskap (Eivind og Claus) har deltatt i prosessen med utvikling av plan for idrettog friluftsliv i Hole kommune.
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Imidlertid har rådmannen innstilt overfor politikerne at arbeidet med KDPL avsluttes
omgående. Dette på grunn av at det ikke kreves en plan for å søke om spillemidler og
at samarbeidet med idrettsorganisasjonene i kommunen er veldig bra.
Dette er vel og bra, men ILH sammen med Hole Idrettsråd mener at det er et behov for
å vise overfor politikerne hva som kreves av idrettsanlegg i fremtiden.
Derfor ønsker ILH et møte med ordfører i saken før den havner på bordet til politikerne.
DL tar kontakt med Håvar og ber om et snarlig møte.
Sak 4; Brann-Notat Roar Jørgensen
Etter branntilsyn 2018 har Hole kommune og IL Holeværingen gjennomgått kravene for
klubbhuset og hallen og bedt Roar Jørgensen om en uttalelse.
Sammendrag BRANN-NOTAT klubbhus
Rapport v/ Tore Bratvold – Roar Jørgensen AS
Branncelle – inndeling for hver etasje
Branndør kjellerinngang
Ledelyssystem – begge etasjer
Brannslange – begge etasjer
Brannslukningsapparat med CO2 – teknisk rom
Nytt komplett alarmanlegg
Branntetting mellom etasjer
Digitaliserte tegninger
IL Holeværingen legger inn i budsjett for 2020 50% av antatt kostnad NOK 400 000 –
NOK 200 000.
Dette estimatet kan sees å være i minste laget. Som Ingvild og Ingeborg nevnte på
møtet, at summen så liten ut, kan bekreftes gjennom pristilbud på alarmanlegg og
brannslange på henholdvis 250 000 og 50 000. Dette betyr at utgiftene blir høyere og
jeg kommer tilbake når anbud er innhentet for alle punktene.
Sak 5; Ungdomsutvalg 2019-2021
Følgende representanter er nominert fra gruppene:
Hanna Jensen født 2005 – langrenn
Amalie Simonsen født 2006 – langrenn
Sandra Aasheim – håndball
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Mia Karlsen – håndball
Anna Alværn – fotball
Ikke nominert – fotball
Gruppen konstituerer seg med leder og nestleder og gjennomgår mandat. Møtet ledes
av styreleder og DL kaller inn samt følger opp siste nominerte.
Sak 6; Forespørsel om opprettelse av badmintongruppe
Heisann!
Vi i Norges Badminton Forbund har fått innvilget støtte fra Sparebankstiftelsen DNB til å
gjennomføre prosjektet Flere sammen om de gode opplevelsene.
Målet med prosjektet er å få økt aktivitet i badminton på Øst- og Vestlandet. Gjennom
prosjektmidlene vi har fått tildelt har vi mulighet til å utvikle badminton i Norge gjennom
utdeling av det nødvendige av utstyr for å spille badminton (nettstolper, nett, racketer og
baller) og gjennomføring av digitalt aktivitetslederkurs der det er behov.
I denne sammenheng tar jeg kontakt med dere i Idrettslaget Holeværingen for å høre
om dere er interessert i å starte opp en badmintongruppe. Badminton er en idrett som vi
mener er veldig vennlig til idrettslag som ønsker å gi et tilbud til så mange som mulig og
holde dem i aktivitet så lenge som mulig. Badminton er en idrett som er svært rask å
lære seg og stiller minimale krav til utstyr.
Vi håper dere kan være interessert i å være med på prosjektet, og ser fram til å høre fra
dere.
Dersom denne mailen ikke skulle vært sendt til denne adressen, hadde jeg satt stor pris
på om du kunne videresendt den til riktig adressat 😊

Vennlig hilsen/best regards
Sigurd Roestad
Norges Badminton Forbund
IL Holeværingen stiller seg positive til henvendelsen, men det krever at vi har
interesserte frivillige som ønsker å starte en slik gruppe. Det kreves da at det er tre
personer som dekker, leder, økonomiansvarlig og medlemsansvarlig for å starte en
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gruppe. Ber om tilbakemelding fra alle parter om det kan finnes noen som kan tenke
seg å starte med badminton?

Sak 7; Oppsigelse av medlemsnett
Den 30.9.19 ble vårt medlemsnett oppsagt av Sparebank1 Ringerike Hadeland.
Medlemsansvarlig er på saken og vil da foreslå Spond som vårt neste medlemsregister.
Kev legger frem saken på vårt neste hovedstyremøte onsdag 4.12.19 hvor også
gruppelederne er tilstede.
Sak 8; Anlegg, NHF
Region Sør i Norges Håndballforbund orienterer om at det det forefinnes et
anleggsutvalg som bistår ved planer om utbygging av nye haller (håndballflater) I
regionen. DL oppretter kontakt og besvarer henvenmdelsen.
Sak 9; Evaluering av motivasjonsseminaret 2019
Må se nærmere på innsalget, fordi innholdet er bra og nytting, men fremmøte er dårlig.
Vurdere tidspunkt enda nøyere og vise tydelig til foredragsholder.
Sak 10.1; Lagbilder ILHRIKCUP 2019
Bilder er sendt direkte til det enkelte lag utenfor ILH og via sportdlig leder i ILH. Dette
etter avtale med Ringerikskraft.
Sak 10.2: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Rådet, nevnt over, hadde befaring på klubbhuset og Holehallen i høst og kom med
vedlagte rapport. De som var tilstede var leder av KRF i Hole og Atle Haglund FRP
samt en kommunerepresentant.
Viser til rapporten og den tas med i same vurdering som brannsikring og utvidelse av
dører i Holehallen.
Røyse, 6.11.19
DL
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