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Ringeriksdagen 
en profileringsarena for lag, foreninger,  

organisasjoner og næringsliv 
 - som gir muligheter for å synliggjøre 

mangfoldet innenfor; 
 

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

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

 

 Ringeriksdagen -  det ble en flott dag med yrende liv i sentrum av Hønefoss 

Evalueringsrapporten er en enkel dokumentasjon, primært for å synliggjøre for våre sponsorer at ”varen er levert”; 
- og for å fange opp erfaringer og kreative forslag til forbedringer.  Vi jobber stadig med å bli mer profesjonelle. 
Hovedinntrykket vi sitter igjen med etter å ha gjennomført den tiende Ringeriksdagen i rekken, er at det også 
denne gang ble en suksess.  Oppslutningen var gledelig stor både fra deltakere og publikum - selv værgudene var 
på vår side denne dagen.  Enkelte steder var det faktisk litt problematisk for publikum å komme seg frem.  
Nok en lærdom vi tar med oss - slik at vi kan gjøre noen grep med tanke på å bedre tilgjengeligheten et par   
steder til neste gang.  Vel blåst - og takk til dere alle sammen!                                              
 

Bildene fra årets Ringeriksdag er (med unntak av bildet øverst på denne side) ert att av fotograf  Mari  Johnsen Viksengen 

 

Foto; Rasmus Lindberg 
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Den tiende Ringeriksdag  
ble avviklet i strålende vær. 
Vi var rimelig optimistiske den gangen vi arrangerte 
Ringeriksdagen første gang - med 76 deltakere.  
Men vi våget ikke å tenke så langt som ti år frem i 
tid.  Og nå står vi her.  2016 og Ringeriksdagen run-
der 10-år i fin stil.  I forhold til rekorden i 2015 var 
det i år en liten nedgang, men vi kunne registrere 
184 små og store deltakere og det var vi veldig godt 
fornøyd med.  Erfaringen sier oss at det alltid vil 
være variasjoner år for år.  Noen tar en pause, noen 
(få) faller fra - og det morsomme er at hvert år 
kommer det nye til. 
Etter våre beregninger har vi kapasitet til opp mot 
250  (gitt at fortsatt mange velger å dele stand). Så 
vi har  fortsatt en del å gå på.  

Styret i Ringeriksdagen:  
Elsa Lill P. Strande (leder og initiativtaker)  

Ringeriks-Kraft *) v/ Cathrine Olsen  
Primærnæringen v/ Asle Oppen  
Handel i sentrum v/ Ingar Kind  
Rådet for Ringeriksregionen og Ringerike kom-
mune v/ Lars Olsen  
Grete Bondehagen (styremedlem og koordinator)  

 
*) RIK er hovedsponsor for Ringeriksdagen 
 

Arbeidsgruppe:  
Elsa Lill P. Strande og Grete Bondehagen 
 
Økonomi  
Sponsoravtalene er basis for den årlige satsingen.  
Uten en slik garanti kunne vi neppe arrangere 
Ringeriksdagen.   
Vi kjører en stram økonomi.  Gjennom disse ti 
årene har vi faktisk bare hatt en symbolsk økning 
i avgiften på knappe 100 kroner i snitt.  Det er 
helt bevisst.   

Det skal ikke være størrelsen på deltakeravgiften 
som hindrer lag/foreninger fra å delta.   
Spesielt lag som jobber med og for barn og unge 
skal ha en gunstig deltakeravgift  Vi vet hvor mye 
loddsalg og kakelotteri som skal til for å drive 
lagene. 
Inntektene varierer mye alt etter hvor mange og 
hvilken type deltakere som melder seg på.  Det er 
imidlertid ikke inntektene som har hovedfokus.  
Målet å skape en felles rena hvor hele regionen 
får anledning til å profilere seg.  Og det tror vi at 
vi har lykkes med.  Men vi jobber trøstig videre 
med å utvikle dagen og tilbudet ytterligere. 
Jo flere deltakere, dess mer interessant for publi-
kum - så her er det bare vinn/vinn. 
 
Selv om kostnadene øker noe år for år - sitter vi 
som oftest igjen med et pent overskudd som i 
hht vedtektene skal brukes til profileringstiltak i 
regionen.  Vi har  tidligere gitt støtte til flere ulike 
reiselivsprosjekt, vi produserte ringeriksserviette-
ne, som ble godt mottatt - og vi ga støtte til etab-
lering av Tufteparken - et prosjekt i regi av Ring-
erike Utvikling.  Vi støttet også innkjøp av nye 
julelys i sentrum.   De to siste prosjektene vur-
derte styret ikke som profilering, men som vikti-
ge trivselstiltak som kommer hele byen / regio-
nen til gode.   
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Årets profileringsprosjekt og ”jubileumsgave” ble 
de flotte søppeltårnene.  De fungerte helt supert 
under Ringeriksdagen.  Vi satte ut 20-30 stykker, 
men så fort at vi til neste år kanskje må doble 
antallet. 
Styret har besluttet at lag/foreninger og andre 
aktører som har arrangementer rundt omkring i 
regionen, kan hente søppeltårn gratis  (hver kom-
mune har utnevnt en kontaktperson som infor-
merer om hvor/når tårnene kan hentes).  
 

Vi jobber med 
HRA for å fin-
ne en god form, 
slik at kostnade-
ne ved levering 
skal være mini-
male for bru-
kerne - primært 
bør det bli helt 
kostnadsfritt.  
Pr dato er ikke 
detaljene i avta-
len på plass, 
men vi jobber 
optimistisk vi-
dere.  Ordfører 
Kjell B Hansen 
fronter saken 
for oss, så den 
er i de beste 
hender. 

Et godt samarbeid med Ringerike kommune 
er en forutsetning for gjennomføring av dagen.  Vi 
vil takke for all praktisk hjelp og den velviljen vi blir 
møtt med spesielt fra teamet i teknisk etat.   
Ringerike kommune er en av mange deltakere som 
har sett fordelene av å presentere seg for innbyg-
gerne.  De rigget i år - for tredje gang, en egen  

informasjonsgate hvor forskjellige etater og virk-
somheter presentert  seg.  Et populært  
”lavterskeltilbud” for dem som ønsker kontakt og 
info om kommunale tjenestetilbud/planer. 
 

Erfaringer: 
Brann- og redningstjenesten  stilte mannsterke 
opp med biler og utstyr.  Sammen med ambulanse-
tjenesten og politiet har disse i de siste årene nær-
mest hatt ”fast plass” i Kirkegaten.   I år meldte de 
tilbake at det ble i overkant trangt i dette området.  
Vi skal i dialog med dem før neste arrangement og 
finne en mer hensiktsmessig løsning. 
 
Det ble også i trangt på plassen ved Torget Klær og 
Stua Fjeld   - og midt nede i Storgaten.  Disse ut-
fordringene tar vi med oss - og skal finne bedre 
løsninger.  At det er trangt kan tolkes som et luk-
susproblem, men det får være grenser.  Vi må ha 
løsninger som gir publikum mulighet for å bevege 
seg  rundt - og deltakerne må ha plass til  å ta imot 
besøkende på standen. 
 

Teknisk gjennomføring er hver gang den store 
utfordringen. Mange har med plasskrevende ut-
styr som skal plasseres og demonstreres - og det 
skal også være grei plass både til publikum rundt 
og til publikum som vil passere.  For  oss som 
arrangør er det viktig at alt går mest mulig knirke-
fritt. 
Vi har etter hvert fått verdifull erfaring når det 
gjelder plasseringer av stands - og utnyttelse av 
de områdene vi har til disposisjon, men nye ut-
fordringer dukker stadig opp. 

En smilende leder for Austjord Musikkorps har mottatt 

en velkommen gave til korpset fra Lionsklubbene. 
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Fossveien er en liten utfordring.  Ikke bare for-
di gaten heller en del, men trærne er etter hvert 
blitt ganske dominerende.  Flott å se på til dag-
lig, men litt vanskelig når det gjelder å plassere 
stands.  I år valgte vi å ikke ha stands i gaten.  
Men en av utstillerne våre kjørte inn noen nye 
biler på området -  modeller som fikk en god 
del oppmerksomhet fra publikum. 

Området ved Fengselet har utviklet seg veldig 
bra etter at vi begynte med stands på begge 
sider av gaten.  Mange av de som har hatt 
stands i dette området - ønsker seg tilbake.  Vi 
må rette en takk til lederen av Fengselet som lar 
oss etablere stands på fortauet både i Storgaten 
og i Kong Rings gate.  Det gir publikum veldig 
god plass til å rusle rundt. 
 
Vi vil også rette en takk til næringsdrivende i 
sentrum som blir berørt av arrangementet di-
rekte eller indirekte, for tålmodigheten.  I star-
ten buttet det litt - men etter at vi kuttet ut 2-3 
stands i Storgaten ser det ut til å gå greit. 
 
Våre viktigste hjelpere er de to Lions-klubbene; 
fra Heradsbygda og Veigin - som gjør en glim-
rende jobb med oppmåling, trafikkavvikling og 
som også stiller med en gjeng som rydder om-
rådet etter arrangementet. 
 
Kulturpunkter.  Sang, musikk og opptreden er 
populært hos publikum.  Her er den største 
utfordring å fordele tiden rimelig rettferdig. 
 
 
 
 
 

Profilering av arrangementet  
Vi bruker hjemmesiden bl a til påmelding og ho-
vedinfo - og er blitt mer aktive på facebook.  
Ellers har vi stort sett kjørt som tidligere (ikke 
noe behov for å endre det som fungerer). 
Invitasjonen går pr e-post til  tidligere / potensi-
elle deltakere sammen med en annonse i Ringeri-
kes Blad.  Publikum får info via annonser og re-
gistrering i aktivitetskalender i Ringerikes Blad og 
Ringerike Budstikke - og ikke minst har vi  
enorm nytte av ”jungeltelegrafen”.   
 
Kartet og informasjon i Ring blad er et nytt tiltak.  
Avisen la inn et kart over standområdet og listet 
deltakere (her var det kun standansvarlig som ble 
registrert, å liste eventuelle samarbeidspartnere på 
standen vil bli for omfattende) 
Vi fikk flere positive tilbakemeldinger fra publi-
kum på oversikten i Ring Blad.  Den var infor-
mativ og ga en god oversikt over hvor stort ar-
rangementet er blitt og hvor de forskjellige delta-
kerne er plassert rent fysisk.  Det har vært noen 
”barnesykdommer” med selve kartet, men det er 
avisen i ferd med å få kontroll på. 
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Ringerike og Hole Røde Kors 

Begrunnelse: Røde kors hadde en meget informa-
tiv stand - som tydelig viste bredden i oppgaver 
og arbeid.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juryen mente også at standen hadde en fin appell 
til ungdommen.  Bemanningen var aktive med å 
gi info til dem som besøkte standen. 

 
 
 
 
Hjelp oss å utvikle Ringeriksdagen.  
Etter ti år er det lett å stivne litt i formen.  Vi får 
gode tilbakemeldinger og kan fort tro at alt er bra 

nok.  Ringeriksdagen gjør seg ikke selv - og vi 
gjør den ikke alene.  Stikkordet er samarbeid og 
det å løfte i flokk.  En takk til alle deltakere som 
er med på å gjøre Ringeriksdagen til regionens 
mest spennende profileringsarena.  Vi vet det 
ligger mye arbeid og forberedelse bak.   
Som arrangør får vi så mange positive tilbakemel-
dinger - at det er hele jobben verd.  Vi tar en run-
de til - og det håper vi dere gjør også. 
 
Etter hvert arrangement går styret i tenkeboks - ser 
på erfaringer og drøfter hvilke endringer det er be-
hov for.  Vi mottar gjerne innspill som er med på å 
utvikle Ringeriksdagen ytterligere. 

Ringerikskokken as - her med to av sjefene.   

Verdige vinner i bedriftsklassen 

Styreleder Tor-Gunnar Lakselvhaug  i Røde Kors 

mottar premiesjekken og rosende ord fra juryen 

Premie for beste stand 
I klassen lag/foreninger er premien en sjekk på 
kr 2.500 og i klassen for bedrifter deles det ut et 
diplom med bilde fra standen og en blomster-
gruppe. 
I anledning av 10-års jubileet gikk vi denne gang-
en rett til topps og spurte ordføreren om han 
kunne tenke seg å være juryleder .  Vi fikk omgå-
ende et positivt svar. 
 
Årets jury; Ordfører Kjell B Hansen (leder) 
sammen med studenter fra høgskolen - Helene 
Dahlen og Marie Qvam. ( En takk til høgskolen 
v/ adm sjef Terje Rolfsøn som hvert år har bi-
stått med å få kontakt med studenter som har 
markedsføring som sin fagkrets - og som synes 
det er interessant å ta en utfordring på Ringeriks-
dagen. 
Tradisjonen tro fikk juryen en skikkelig utford-
ring - men kåret til sist to verdige vinnere  som 
ble presentert fra scenen på slutten av dagen. 

Ringerikskokken as 
Begrunnelse: Standen var gjennomført, kreativ og 
viste tydelig bedriftens profil. En engasjert leder  
sammen med en ganske ung medhjelper, viste 
matlagingskunst på en inspirerende måte og på 
høyt nivå. Her 
var det en varm 
og familiær atmo-
sfære som ga et 
ønske om å besø-
ke bedriften og 
teste varer. 

 
Vinnere av beste stands 2016 
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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.  

 Lions klubbene i hhv Heradsbygda og 
Veigin.    

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

 Hønefoss Sparebank for hyggelig gave til 
Austjord Musikkorps.  

 Ringerike kommune v/teknisketat for 
hjelp til alle praktiske løsninger  

 Ellen Sofie Aasheim v/Fengselet. 

 Austjord Musikkorps og Stranden/
Jevnaker som trofast stiller opp på hver 
Ringeriksdag. 

 Rektor v/ Ringerike vg som lar oss par-
kere fritt ved skolen. 

 Og selvsagt alle deltakerne som viser oss 

tillit ved å stille opp denne på dagen. 
 
Vel blåst - alle sammen! 

 
 

Selv om det er et stykke frem i tid, håper vi  
å kunne ønske både tidligere og nye deltakere vel-

kommen til 
 

 Ringeriksdagen 2017 
Tradisjonen tro på den første lørdagen i 

september - denne gang,  

lørdag,  02.09. 
Invitasjoner sendes ut i mai måned 
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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 

v/ Grete Bondehagen 
Mobil 480 64 060 

E.post gebe@hadeland-energi.net 

 
styreleder 

Elsa Lill P. Strande 
mobil: 995 96 720  

e.post: elsa.lill.strande@hotmail.com 
 

Postadresse 

Ringeriksdagen 
Pb 60 - 3502 Hønefoss 

 
 

 
Ringeriksdagens  

samarbeidspartnere og sponsorer 


