
Fra: Anne-Katrine Eide <Anne-Katrine.Eide@kartverket.no> 
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Hei! 
 
Vi viser til søknad fra 29. april (vedlegg) og kommunen tilsvar/avslag datert 22.august 2019. 
 
Siden vi sendte søknaden om driftstilskudd i vår har vi i Ringkollen Jibbers jobbet hardt, og kan nå gi en 

god del ytterligere informasjon som kan være egnet til å danne et bedre vurderingsgrunnlag i forbindelse 

med vår søknad om driftstilskudd. Vi vil derfor be om at dette - og vår opprinnelige søknad behandles i 

forbindelse med høringene rundt budsjettet for 2020. 

Vår opprinnelige søknad var basert på et permanent driftstilskudd fra Hole kommune på kr 100.000,- pr 

år. Vår største risiko er knyttet til driftsmidler i de første kritiske sesongene vi nå er inne i. Vi vil derfor 

endre søknaden vår til å gjelde primært de tre kommende sesonger. Vi vil også verdsette et tilskudd for 

2019/2020 høyt! 

Om hva som har skjedd siden i vår 

Klubbens medlemmer og foreldre har lagt ned mange, mange dugnadstimer, både på det administrative, 

sportslige og praktiske planet.  

Administrativt har vi blant annet: 

• Fullført overdragelse av alle aktiva i alpinanlegget til oss. 

• Søkt om, fått innvilget støtte og kjøpt ny snøscooter. 

• Søkt om, fått innvilget støtte og kjøpt ny beitepusser. 

• Søkt om, fått innvilget støtte og kjøpt ny snøfreser. 

• Søkt om, fått innvilget støtte og kjøpt ny Tråkkemaskin. 

• Søkt om og fått innvilget driftstilskudd fra Ringerike kommune. 

• Forhandlet frem og inngått driftsavtale for kommende vinter. 

• Vært avgjørende i å få politisk flertall for tilskudd til snøanlegg for langrenn og skileik på 
Ringkollen 

• Tatt initiativ til en kraftsamling av alle som har interesse av Ringkollen - Ringkollen for alle! 

• Gjennomført sammenslutning med Haugsbygd IF. 

• Blitt medlem av Alpinanleggenes landsforening og portalen www.fnugg.no 
<http://www.fnugg.no>   Dette gir oss tilgang på et unikt sett med ressurser knyttet til drift og 
utvikling av alpinanlegg. 



Sportslig har vi blant annet: 

• Gjennomført trening hver torsdag på barmark - 23 deltagere høsten 2019. Fokus er variasjon, 
mestring, adrenalin og samhold.  

• Trening vinter - to til tre treninger i uken legges opp for vinteren 2019-2020, både for øvede og 
nybegynnere. Fokus på egenutvikling utfra nivå. Både ski og snowboard 

• Søkt om og fått innvilget Norgescup i Freeski 9/2-2020. 

Praktisk har vi blant annet 

• Gjennomført fem ryddedugnader for å få naturen rundt alpinanlegget renere. 

• Foretatt storrengjøring i varmestue og hvilerom. 

• Skiftet toaletter og lamper inne. 

• Ryddet hele alpinanlegget for kratt og busker 

• Gjennomgått og ryddet hele skiutleien. 

• Bygget ny platting utenfor varmestuen. 

• Gjennomgått og feilsøkt elektrisk anlegg i forbindelse med lynnedslag. 

Som listen over viser er vi godt i gang, og kommer til å lykkes med å videreføre skianlegget på Ringkollen. 

Det er allerede hentet synergier gjennom lån og utlån av småmaskiner med Skiforeningen, Fossen Friluft 

og Haugsbygd IF, og vi forventer ytterligere positive ringvirkninger utover vinteren.  

Den knappe faktoren og vår største risiko er knyttet til driftsmidler i de kritiske første sesongene vi nå er 

inne i. Basert på informasjonen ovenfor håper vi dere vil vurdere en ny behandling av vår søknad om 

driftstilskudd.  

Vi vil avslutningsvis nevne at vi har besluttet at alle fjerdeklassinger i de kommunene som gir tilskudd i 

tråd med søknad,  vil få gratis sesongkort hos oss! Så også 4. klassinger i Hole kommune. 

Håper på en positiv behandling av søknaden vår! 

 

Med vennlig hilsen 

Kine Eide 

Økonomiansvarlig 

Ringkollen Jibbers (Nå: Haugsbygd IF Brett og Alpin ) 

tlf 90931212 

 

 



 

 
 
Fra: Håvar Austgard <Havar.Austgard@hole.kommune.no <mailto:Havar.Austgard@hole.kommune.no>>  
Sendt: tirsdag 1. oktober 2019 09:40 
Til: Kine Eide <Anne-Katrine.Eide@kartverket.no <mailto:Anne-Katrine.Eide@kartverket.no>> 
Emne: Avslag søknad om driftstilskudd til drift av Ringkollen alpinbakke 
 

Underretningen under ble sendt som brev i vedlegg 22. august til kine.eide@nito.no 
<mailto:kine.eide@nito.no>. Beklager hvis det var feil adresse. 
 
Søknaden er behandlet i Levekårsutvalget og Formannskapet. 
 
Ringkollen Jibbers Brett og Freeskiklubb 
Deres ref.: Vår ref.: (oppgis ved henvendelse) Arkiv: Dato: 
19/1356 - 5 233, C20 22.08.2019 
Dir. tlf.nr.: 450 39 062 

Avslag søknad om driftstilskudd til drift av Ringkollen alpinbakke 
Formannskapet 21.august har behandlet mottatt søknad om driftstilskudd til drift av 
Ringkollen alpinbakke. Formannskapet har vedtatt avslag på søknaden. 
Med hilsen 
Håvar Austgard 
Tjenesteleder 
Dette brevet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 

 
Saken ligger som vedlegg 
 
 
Håvar 
 
Ha en fin dag 
 

Håvar Austgard  | Tjenesteleder/Kultur og fritid | tlf. 450 39062 |  <http://www.hole.kommune.no/> 
 

 

 
 


