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Ringeriksdagen 
en profileringsarena for lag,  

foreninger,  
organisasjoner og næringsliv 

 - som gir muligheter for å syn-
liggjøre mangfoldet innenfor; 

 
 idrett, kultur, næringsliv, service 
utdanning, kompetanse, botilbud 

natur og friluftsliv - og alt det andre positive som spirer og gror rundt i  
Ringeriksregionen. 

 Utsnitt fra Ringeriksdagen.  Bildet er tatt av Rasmus Lindberg i 2016 - om mulig var det enda flere folk i år 

 
Evalueringsrapporten er en enkel dokumentasjon, primært for å synliggjøre at ”varen er levert” - og for å fange 
opp erfaringer og kreative forslag til forbedringer.  Vi jobber stadig for å bli mer profesjonelle.  Hovedinntrykket 
vi sitter igjen med etter å ha gjennomført Ringeriksdag nr elleve i rekken, er at det også denne gang ble en suk-
sess.  Oppslutningen var gledelig stor både fra deltakere og publikum,  Vi teller ikke, men mon ikke det var 
publikumsrekord denne gangen?  Også værgudene var så avgjort på Ringeriksdagens side. 
Vel blåst - og takk til dere alle sammen! 

Bildene fra årets Ringeriksdag er tatt av fotograf  Frank Tverran 
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Årets Ringeriksdag hadde tett opp til 
deltakerrekord!   For andre gang passerte vi 

200 med ”stort-og-smått”.   Det var vel ikke i våre 
tanker den gangen vi arrangerte den første Ringe-
riksdagen - at vi også skulle sitte med en hånd på 
rattet til den 11. Ringeriksdagen.  Konseptet er i 
store trekk det samme og det gleder oss veldig og 
bekymrer oss litt.  Oppslutningen fra lag/
foreninger og ikke minst bedrifter signaliserer jo at 
vi gjør noe riktig, bekymringen går mer på om vi 
har stivnet i formen og kunne ha gjort ting annerle-
des og bedre.  Vi har bedt om tilbakemelding fra 
deltakerne etter hvert som de evaluerer dagen - og 
har fått inn en del innspill.  De aller fleste vender 
tommel opp - og er godt fornøyd.  Noen er ikke 
helt fornøyd med plasseringen denne gangen, men 
slik må det nok bli - siden vi bevisst og med ganske 
få unntak, rullerer plasseringene hvert år.     

 
Rutinene  med 
invitasjoner,  
registreringer og 
bekreftelser har 
funnet sin form, 
og fungerer stort 
sett greit.  De 
første ønsker om 
deltakelse får vi 

ofte et par uker etter selve dagen.  Reglene er 
imidlertid at oppstart skjer i mai måned. Med det 
mål for øyet at de fleste deltakere er registrert før 
”hele Norge går i feriemodus” primo juli. 
 
Styret i Ringeriksdagen:  
Elsa Lill P. Strande (leder og initiativtaker)  

Ringeriks-Kraft *) v/ Cathrine Olsen  
Asle Oppen  
Ingar Kind  
Lars Olsen  
Grete Bondehagen (styremedlem og koordinator)  

 
*) RIK er hovedsponsor for Ringeriksdagen 
 

Arbeidsgruppe:  
Elsa Lill P. Strande og Grete Bondehagen 
 

Økonomi  
Takket være solide sponsoravtaler har vi hvert år 
hatt sikkerhet for satsingen.  Tidligere hadde vi 
sponsoravtaler av tre års varighet.   
Det er blitt endret, slik at sponsorene går med for 
ett år av gangen.  

Så lenge vi har  
trofaste og fo-
rutsigbare spon-
sorer, går det 
greit, selv om 
det medfører litt 
merarbeid og 
selvsagt en  
ørliten grad av 
usikkerhet.  I løpet av alle disse årene har vi kun 
hatt en beskjeden økning av deltaker-avgiften en 
eneste gang.  Målet er å fortsatt holde prisen på 
et greit nivå, spesielt for lag- og foreninger.  Inn-
tektssiden vår varierer naturlig nok en del, alt 
etter hvor mange og hvilken type deltakere som 
er med.  Men som vi hele tiden har forsøkt å for-
midle; Det er ikke inntektene som er målet 
med Ringeriksdagen, men å skape en felles-
arena hvor hele regionen får anledning til å 
profilere seg.  Og jo flere deltakere, dess mer 
interessant for publikum - så her er det bare 
vinn/vinn. 
 
Kostnadene øker noe år for år - men vi sitter 
som oftest igjen med et pent overskudd som i 
hht vedtektene skal brukes til profileringstiltak.   
Vi har tidligere gitt støtte til ulike reiselivspro-
sjekt, til Tufteparken i regi av Ringerike Utvikling 
og til nye julelys i sentrum mm. Vi har også stått 
for ringeriksserviettene - og de knallgule søpletå-
rene som alle kan hente gratis i kommunen.  I år 
har vi vedtatt å gi en gave på kr 10 000 til Miljø-
patruljen i regi av Ringerike Frivilligsentral. 
De gjør en kjempeinnsats for å holde byen vår 
ren og pen -- og plukker søppel i sentrum helt 
ned på sigarettsneipnivået, der kommunens ma-
skiner ikke kommer til.  Veldig bra jobba!  Ikke 
noe problem for styret å definere den gaven som 
”et profileringstiltak” for ingen ting er vel bedre  
reklame for en by enn at den fremstår ren og  
velstelt.   
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Også i år retter vi en stor takk til Ringerike 
kommune For all praktisk hjelp og den velviljen vi 
blir møtt med spesielt fra teamet i teknisk etat.   
 

Erfaringer: 
Teknisk gjennomføring er den store utford-
ringen.  For  oss som arrangør er det viktig at 
arrangementet går mest mulig knirkefritt og vi er 
avhengig av gode, profesjonelle medhjelpere i 
flere ledd.  Vi har etter hvert fått verdifull erfa-
ring når det gjelder plasseringer av stands - og 
utnyttelse av de områdene vi har til disposisjon.  
Et par uker før selve dagen var faktisk alle plasser 
besatt i hovedaksen mellom Sentrumskvartalet og 
Fengselet.  Men vi hadde heldigvis noen ledige 
plasser i sidegatene.  For første gang var Kong 
Rings gt opp mot Kuben helt full, ja, kanskje litt 
mer enn full, når sant skal sies. 
 
Storgaten har hvert år vært helt full og plassene 
er lett tilgjengelig og populære. Vi har tidligere 
fått reaksjoner fra næringsdrivende i Storgaten 
som føler at vi stenger inngangene deres.  For å 
løse dette har vi tatt ut noen plasser samt forskjø-
vet stands litt, slik at kunder kan passere.  Det ser 
ut til å fungere tilfredsstillende.  
Flere deltakere ønsker etter hvert strøm, og vi 
har vært heldige å fått el-avtaler med næringslivet 
rundt i sentrum og har stort sett greit å dekke 
behovet så langt. 
 
De viktigste hjelperne vår under Ringeriksdagen  
er fortsatt de to Lions-klubbene; fra Heradsbygda 
og Ringerike/Veigin både når det gjelder opp-
merking av stands og trafikkavviklingen om mor-
genen. I tillegg avslutter de dagen med å rydde 
pent opp etter oss.  Den siste øvelsen burde gjø-
res noe lettere, dersom alle deltakerne tar med 

seg eget søppel.  Selv om de fleste er flinke, så 
mangler det fortsatt litt. 
 

Samarbeid med kommunens internasjonale 
prosjekt. 
Ganske tidlig i sesongen fikk vi en forespørsel fra 
kommunen om de kunne ”henge seg på”  
Ringeriksdagen med sitt internasjonale program.  
Vi synes tanken var spennende - og resultatet var 
i hvert fall skikkelig fargerikt.  Prosjektet brukte 
nederste del av Stabells gate - og rigget seg til 
med mange stands, smaksprøver, fremvising av 
lokale drakter og ikke minst mye sang og musikk.   
   
Salg fra stands: 
Etter reglene kan kun lokale matvareprodusenter 
+ lag/foreninger selge.  Dette har stort sett fung-
ert greit, selv om det kan være vanskelig å sette 
grenser for lag/foreninger som etter hvert har et 
ganske assortert ”vareutvalg” - som går langt ut-
over medlemskap, lodd og utstyr.   
Så langt har vi gitt tillatelse, men vi vil følge ut-
viklingen nøye, selv om vi vet at inntektene går til 
et godt formål nemlig drift at lag/forening.   
Muligens må vi vurdere disse reglene på nytt -  
slik at det fungerer.  Balansegangen er vanskelig. 
Vi ønsker ikke at  Ringeriksdagen skal bli en 
salgsmesse, men vi tar utfordringen og vil prøve 
å finne en hensiktsmessig form. 
 
Kulturpunkter. 
Vi har mange dyktige deltakere som mer enn 
gjerne vil delta med sang, musikk og opptreden.  
Utfordringen er å fordele tiden rimelig rettferdig. 
Samt at vi beholder fokus på Ringeriksdagens 
primære målsetting; profilering.  
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Underholdningen er en positiv og hyggelig  
bonus på Ringeriksdagen som vi vet publikum 
setter pris på. 
 

Profilering av arrangementet  
Vi prøver etter fattig evne å bruke de kanalene 
vi har til rådighet - egen hjemmeside, facebook, 
som er en funksjonell arena samt annonsering 
tett opptil dagen via; Ringerikes Blad, Ringerike 
Budstikke og RingeriksAvisa. Å holde et rime-
lig trykk er en skikkelig utfordring for et arrang-
ement som kun er på banen 4.5 time en dag i 
året. 
Kartet i Ringerikes Blad med opplisting av del-
takere, har blitt et verdifullt bidrag til profile-
ringen.  Denne gangen fungerte opplegget ve-
sentlig bedre.  Avisen kom tidligere på banen 
med tilbudet og utarbeidet en grei innsalgs-
plakat.  Da kunne vi sende info ut sammen 
med bekreftelsene - og deltakerne fikk god tid 
til å vurdere annonsetegning.  Vi har erfart at 
publikum setter stor pris på oversikten - som  
viser hvor deltakerne er plassert rent fysisk.   
Vi som arrangører er selvsagt opptatt å vise 
hvor stort arrangementet faktisk har blitt, og er 
alltid glade for positivt fokus på Ringeriks-
dagen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premier for beste stand 
I klassen lag/foreninger/organisasjoner er  
premien en sjekk på kr 2.500 og i klassen for 
bedrifter deles det ut et diplom med bilde fra 
standen og en blomstergruppe. 
 
Årets jury; Mari Johnsen Viksengen (leder) 
sammen med Helene Dahlen Halvorsen og 
Susanne Hennum ( begge studenter fra HBV 
og med markedsføring innen fagkretsen).   
Juryen hadde flere verdige kandidater på listene 
sine og vi takker juryen for en flott jobb. 
 
Årets vinner i Bedriftsklassen;   

 
Litt forkortet  
begrunnet juryen valget som følger:  
 
” Prisen tildeles en av Ringerikes største og mest  
anerkjente bedrifter.  De uttaler selv at de ønsker å ta 
en større rolle, bli mer synlige og ta et ansvar for lokal-
samfunnet.  Standen kommuniserer dette. Her var det 
lagt ned et klart budskap og masse kreativitet.   
Fokus var på hele familien som målgruppe og det var 
aktiviteter og lærdom for  alle. Smurfit Kappa designet 
en stand bestående av nedbrytbar og resirkulert papp.  
Med fokus på bærekraftig industri og økt fokus på 
lokal vekst og engasjement.  Ut i fra dette falt juryens 
valg på Smurfit Kappa som årets vinner.” 
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Vår konklusjon; Nettservice er helproffe og job-
ben ble gjort med smidighet og et hyggelig smil!!  
Flott levert!   
”Premien” 
fra Ringeriks
-dagen ble 
en vel for-
tjent Ringe-
rikskringle.   
Håper den 
smakte! 
 

 

 

Veien videre. 
Vi har vel hvert år satt et lite, undrende spørs-

målstegn til ”veien videre”  Oppslutning, men 

også tilbakemeldinger har etter hvert blitt sterkere 

og sterkere - og konklusjon er at Ringeriksdagen 

skal videreføres. 

 

Styret setter seg nå ned og evaluerer erfaringer/ 

tilbakemeldinger fra årets dag.  Vi garanterer at vi 

ultimo mai dukker opp med en ny invitasjon.  I år 

var det ikke mange ledige plasser igjen i sentrum, 

men vi har en avtale med den videregående sko-

len om reserveareal hos dem.  Så vi skal ikke 

komme i den situasjonen at vi ikke har plass.  

Utfordringen, dersom vi bruker skolen, er at vi 

sammen må lage et spennende miljø - som frister 

publikum.   

 

 

 

 

Vinner av kategori  

”Beste stand innenfor lag/
foreninger og organisasjoner” 

 

Åsa vel 
Juryen uttalte følgende ved overrekkelsen at 
sjekk på kr 2500.-.: 
”Vi har valgt å gi premien til den standen som viser et 
livskraftig lokalsamfunn som har klart å skape noe nytt 
til tross for skolenedleggelse og har opprettholdt miljøet i 
bygda.  Innbyggerne i Åsa gjør en god jobb, slik at alle 
skal trives.  Standen deres på Ringeriksdagen viser net-
topp dette.  Den er fargerik, koselig og bemannet med 
mange mennesker som representerer bygda på en fin og 
positiv måte” 

Arbeidsgruppen  
slutter seg til juryens valg, 
men har i tillegg sin egen 
”vinner” i år;  

En stor takk går til de flinke karene i 

”Nettservice”. Teamet har gjort en flott 

jobb hvert år, men denne gangen fikk de en  
ekstra utfordring.  Det var  misforståelser med 
utstyrsleveringen - og kl 08, da alt etter avtalen 
skulle være klart, hadde vi dessverre stor mangel 
på koblingsenheter.  ”Alle” ropte på strøm og 
stemningen ble lettere kaotisk en periode. 
Ekstra utstyr kom etter hvert.  Kabler ble struk-
ket og koblet innimellom alle deltakerne som var 
i full gang med å rigge stand. Ikke ideelle ar-
beidsforhold, men alt var på plass til oppstart.   

 



Ringeriksdagen 2017 evaluering - side 7  

 

Elsa Lill P. Strande 
styreleder 

 

 

 

 

 
 

 

Ringeriksdagen blir realisert takket være stort 

positivt engasjement og innsats fra en rekke personer. 
Styret retter en stor takk til alle dem som - på hver sin 
måte - bidro til nok et vellykket arrangement:  
 
 
 
 
 
 
 

  

 Sponsorene våre.  

 Ringeriks-Kraft v/Roger W Hansen for 
profesjonell og meget god hjelp med all 
el-tilkobling  

 DNB som denne gang sørget for at  våre 
venner i Austjord Musikkorps fikk en 
hyggelig påskjønnelse. 

 Ringerike kommune v/ Johan Johnsen 
og hans stab for praktisk hjelp  

 Ellen Sofie Aasheim v/Fengselet. 

 Austjord Musikkorps og Stranden/
Jevnaker som stiller trofast opp. 

 Og selvsagt alle deltakerne.       
 

     Vi håper å kunne ønske både tidligere og 
nye deltakere velkommen til 

 

 Ringeriksdagen 2018 
Tradisjonen tro den første  

lørdagen i september - som blir  

lørdag,  01.09. 
 

 

 

 

 

 

En helt spesiell takk til 

Brann og Redning, Politiet 

og Ambulansen  - som stiller 

opp på Ringeriksdagen og 

informerer små og store om 

sine roller lokalt. De har nå 

fått ny plass i Storgaten -  vi 

håper å møte dere der neste 

år også. 
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For mer informasjon:  

gå inn på vår hjemmeside: 

 www.ringeriksdagen.no 
Besøk oss gjerne på facebook 

eller ta direkte kontakt med oss: 

 
Sekretariat/koordinator 

 
v/ Grete Bondehagen 

Mobil 480 64 060 
E.post gebe@hadeland-energi.net 

 
styreleder 

Elsa Lill P. Strande 
mobil: 995 96 720  

e.post: elsalillps@gmail.com 
 
 

 

 
Ringeriksdagens  

samarbeidspartnere og sponsorer 

gebe-okt 17 


