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Utsniitt fra Ringgeriksdaggen. Biilldeet er tatt av Rassmus Liindbberrg

Ringeriksdagen
en proffiileringsarena for lag,
foreninger,
organisasjoner og næringsliv
- VRPJLUPXOLJKHWHUIRUnV\QOLJ JM¡UHPDQJ
foldet innenfor;
LGUHWWNXOWXUQ ULQJVOLYVHU YLFH
utdanning, kompetanse, botilbud
natur ogg ffriluftsl
riluftsliv - og alt det andre positiive som spirer og gror r undt i
Ringeriksregionen.
 

(YDOXHUULLQJVUDSSRUWHQ HU HQ HQNHO GRNXP
PHQWDVMMRRQ SUULLP UW IRU n V\QOLJJJJJMM¡UH DW µYDDUHQ HU OHYHUWµ - og for å fange
opp errfa
faringer og kreative forslaag till forbeddrringer. Vi jobber staddig for å bli mer proofesjonellle. Hovedinntrykket
vi sitter igjen med etter å ha ggjen
jennom
mført den 12. Rin
ingerriksda
iksdaagen i rekken, er at det også denne gang ble en suksess. Oppslutningen vaar gleddelig stor både fra deltakere og publikum, Vi har ikke noe tradisjon for å telle besøkendde (ikke sikkerrt det er mullig med x-anttall gater inn til sentrum). Vi kan bare fastslå at det kom mange!
Også værrgguddene var så avggjor
jorrt på R
Riingerrriksda
iksda
ikssdaagens sid
sidde.
e Vel blåst - og takk til dder
erre allle
le sammen!
Biilden
ldenne fra årrets Ringerikksdag er tattt av fottograf Mari Joohnsen Vik
iksenngen
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Også denne gangen satt RingeriksGDJHQVHQWU XPOLWWSnµKXHµ- med
liv og røre. 180 deltakere hadde riggge
g t seg lørdag morgen og var klare ffo
or å presentere seg for
publikum. Hvert år er det like artig å se det kompOHWWHNDRVDYELOHUIRONWHOWRJµWLQJ-og-WWDQJµIRU
ormasjonsarena i
vandels til en ganske så profff inffo
løpet av et par hektiske morgentimer.
Konseptet er i store trekk det samme og det både
orkant har vi en gjengleder og forundrer oss. I ffor
nomgang med styret; hva skal vi endre, hvordan
lere svar på det,
kan vi bli bedre? Det er sikkert ffle
men tilbakemeldingene ffrra deltakerne (og de er det
viktigste) for
o teller oss at dette ffunge
ungerer. Antall deltakere ffor
orteller også sitt - Ringeriksdagen har langt måneder før selve dagen, men det som ikke er på
ør ferietiden, må håndteres i en litt småorm. Men vi er åpne for ffo
orslag - plass ffør
på vei funnet sin ffor
vi er ganske så ydmyke i fht hva deltakerne ønsker. stressa innspurt.

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

Ringerikskraft *) v/ Cathrine Olsen
Asle Oppen
Ingar Kind
Lars Olsen
agen (ko
k ordinator)
Grete Bondehagen
*) RIK er hovedsponsor for Ringeriksdagen

Ok, at vi i arbeidsgruppen legger en del arbeid i
arrangementet, men det er og blir deltakerne og
publikum som er Ringeriksdagen.
Vår største utffordring pr nå er plassering av deltakere. I år var det ekstra problematisk. Stabburet til
lyttet opp på det øvre torget - og
Lions var igjen ffly
beslagla ganske mange plasser der det sto. I tillegg
pågikk graving fo
 r sykkelstativ der stabburet sto
tidligere. Også der mistet vi noen plasser. Det er
or å
ikke til å underslå at noen plasser / gater går ffor
være mer populære enn andre. Men det tror vi
mest beror på vanetenking. Hønefoss sentrum er
relativt lite - og publikum kommer lett rundt både i
hoved- og sidegater. De første årene ffikk
ikk vi innikk plass nede ved Fengselet
trykk av at de som ffikk
I¡OWHVHJOLWWµIRUYLVWµ1nInUYLPDQJHDQPRG
ninger om å få stå nettopp der ned. Plasseringskabalen krever en del arbeid - og vi forsøker etter
evne å rullere mellom plassene.

Utsendelse av invitasjoner, registrering og bekreftelser har funnet sin form. Nye deltakere
synes kanskje det er vel tidlig å invitere flere

Arbeidsgruppe:
Elsa Lill P. Strande og Grete Bondehagen

Økonomi

Takket være solide sponsoravtaler har vi hvert år
hatt sikkerhet ffor
o
or satsingen. Varighet avv sponsoravtalene er etter hvert blitt endret og gjelder nå for
ett år av gangen (mot tidligere tre). Det har så
langt, vært uproblematisk.
Fortsatt er det Ringerikskraft, Sparebank 1
k og
Ringerike / Hadeland, Hønefoss sparebank
Ringerikes Blad - som er troffaste sponsorer og
garantister ffo
or at vi kan arrangere Ringeriksdagen.
Stor takk til dem!
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I løpet av alle de årene vi har avholdt Ringeriksdag, har vi kun økt deltakeravgiften en eneste
gang - og da helt minimalt med noen få kroner.
Vi har som mål, at det ikke skal være kostnaden
kee innteksom hindrer noen i å delta. Det er ikke

tene som eerr målet med Ringerik
Ringerik
ksdagen,
sda
men
å skape en
n fellesarren
ena hvvor
or hele reg
gionen
gionen får
g til å profilerree seg. Og jo flerree delanledning
ss mer interress
essant for publikum takere, dess
altså bare vinn/vinn.
Så langt har arrangementet ggitt
itt overskudd - men
ledeligg overraskelse hver
det er en like stor og ggle
or dagen, skal overgang. I henhold til statuttene ffor
skuddet brukes til lokale prosjekter - med vekt på
proffilering av regionen. Det har ikke - og vil nok
aldri bli, problematisk å ffinn
inne ffrrem til gode tiltak.

Banevokterne -

som legger ned et ffaantastisk arbeid for å ffølge
ølge opp
prosessen med planlegging og fremdrift av Ringeriksbanen fikk kr 10 000 til sitt arbeid. Banevokterne var hjerteligg til
t stede på årets arrangement. De
or E16 / Ringebidro også til at Fellesprosjektet ffo
riksbanen rigget en informativ stad og ga publikum
et godt innblikk i planer og prosess. Interessen ffo
or
banen er stor.
Mottaker nr 2 ble Ringerike Turistfforening. I
tillegg til å ha jubileum i år - nedlegger de enormt
mye arbeid med å holde hytter og stier og varder i
or alle oss som liker å ffeerdes rundt
orden - til glede ffo
omkring i naturen.

Vi har gitt støtte til ulike reiselivsprosjekt, til
Tufteparken i regi av Ringerike Utviklingg ogg til nye
for
o ringejulelys i sentrum mm. Vi har også stått for
riksserviettene - og de knallggule søpletårene som
alle ffor
ortsatt kan hente gratis i kommunen. Veldig
koseligg var det sist år å gi en gave på kr 10 000 til
Miljø-patruljen i regi av Ringerike Frivilligsentral.
or de
Gaven var øremerket til sosial hygge ffor
frivillige - som en honnør ogg takk for den fflotte
lo
innsatsen de gjør med å holde byen ren og pen.
At oppmerksomheten til Frivilligsentralen ble så
godt mottatt, inspirerte nok styret til å tenke litt
ekstra på alt det frivillige arbeidet som legges ned i
regionen vår. For i år doblet vi innsatsen mtp å
glede og fremheve ffrrivilligg arbeid. Gavene gikk til
to lokale aktører som etter vår (og veldigg mange
pffatning, fortjener litt ekstra oppmerkandres) oppf
somhet.

Gaven ble
øremerket
til sosiale
tiltak (hygge/nytte) for de ffrrivillige. Styreleder i
Ringeriksdagen, Elsa Lill P Strande la spesielt vekt
på at gaven ikke skulle gå til noen av de vanlige
prosjektpostene DNT Ringerike allerede hadde på
budsjett og i planer. Ringeriksdagen ønsker priP UWnELGUDWLOGHWµOLOOHHNVWUDµVRPNDQJOHGH- og
vise at vi setter pris på den ffrrivillige innsatsen.
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Premier ffor
or beste stand:
Årets jury har bestått av Helene Halvorsen, RNF
(juryleder) og Lijana Demendziunaite og Daniel
Orlando Aarsheim (begge studenter ffrra vårt eget universitet og med markedsføring innen ffaagkretsen).
lere verdige kandidater på
Juryen hadde også i år ffle
or en fflo
lott jobb og gratulisten sin. Vi takker juryen ffor
lerer vinnerne;
Bedriftsklassen;

Olsen Høyås Graveser vice EHGULIWHQInUHW
fint diplom med bilde fra standen og en blomstergruppe)
Juryens begrunnelse;
Erffaring
aringer:
µcUHWVEHVWHEHGUULLLIIWIRUPLGOHUSnHQLQIRUPDWLYPnWHEUUHHGGHQL
Teknisk gjennomføring er og blir den store bedriftens tilbud oogg arbeidd. Utstyr bllir
ir demonstrrerrt og fo
f rklart.
utfordringen for oss.
Og ikke minst synligggggjø
jør de viktiigheten av kompetanse innen
førsstehjjelp/HM
MS. Det siiste
ste blir visualisert med kreativ
ivvittet oogg
Selvsagt har vi fått noen brrukbare
ukbare rutiner - og IDQWDVLRJHQVPXOHGUDPDWLNNµ
en hel bunke av erfaringer. Med uvurderlig
bistand fra
fra Ringerikskraft til rigging av strøm og to av Lions klubbene til å merke opp stands
og håndtere trafikken lørdag morgen, er vi rimelig trygge på at vi beholder kontrollen. Representanter fra Lions tar også en runde i sentrum og plukker opp søppel etter oss. Det er
alltid hyggelig å få litt ros fra teknisk etat om at
vi forlater området i ryddig stand.

 

Vi har også fått noen gode hjelpere fra næringsaktører langs ruten. Det gjelder strøm. Stadig
flere ønsker strøm til standen. Det sier seg selv
at vi ikke kan dra strømkabler gjennom hele
sentrum (selv om Ringerikskraft sikkert hadde
mestret utfordringen). Vi har i stedet fått 66-7
avtaler på plass. Noen ganger finnes en utekontakt, men ofte får vi lovv å dra kabel helt inn
i forretningene. Det er sporty gjort, og vi setter
stor pris på den hjelpen. Så langt har vi kunnet
dekke behovet.

Olsen Høyås Graveser vice, var en av de
nye deltakerne på årets Ringeriksdag. Men har tydeligvis vært ute ogg profilert seg tidligere, for dette var
rimeligg proft. Som arrangør synes vi det er veldig
artig at stadig ffle
lere bedrifter ser at Ringeriksdagen er
en interessant arena npresentere segg på
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Vinner av kategori

µ%HVWHVWDQGLQQHQIRUODJ
IRUHQLQJHURJRUJDQLVDVMRQHUµ

Dersom Brasseriet stiller opp
igjen - så er vi ikke fremmede
for å gjøre et nytt forsøk
neste år. Vi tror bestemt at
publikum vil synes om
tilbudet.

3UHPLHQHUHQVMHNNSnNU

Hardraade Vikigskipforening
Juryens begrunnelse:
µ0
0HHGWLGVULNWLJNO URJVSHQQHQGHDNWLYLWHWHUIRUWHOOHUGH
en viktigg ddel
el av vår kulltu
turarv og historie. O
Ogg ddet
et er lett å se
hvilkenn spennendde hiist
sttorie ddee vil ffoormiddle. Jurryyen lleg
egggger
spesielt vvekt
ekt ppåå dder
erres evne til å taa publikuum med på en reiise
se
tilbake i tidd oogg viktigheten av at vi tar vare påå vår eeggen
KLVWRUULLHµ

'HWKDUY UWIOHUHPDWSURGXVHQWHUPHGSn5LQJH
riksdagen opp gjennom årene - og de ffle
leste har gitt
veldig positive tilbakemeldinger. Å samle ffle
lere
leverandører på ett område, hvor publikum kan få
infformasjon, ideer og smaksprøver - og gjerne kjøSHJRGVDNHQH«-DGHWKDUYLIRUWVDWWWURSn

 

Mini Mat-Marked.
I år hadde vi seriøse planer om å rigge et spennende
marked i Fengselshaven. Det var Brasseriet Fengselet som tok kontakt ogg lanserte ideen. Brasseriet
ville gjerne presentere sine leverandører og alle de
fflott
lotte kvalitetsproduktene som ffaaktisk ffinne
in
innes rundt i
nærområdet. Dessverre lykkes vi ikke med denne
ideen - og vi er faktisk litt usikre på hva årsaken kan
or brått på, ogg ffor
or sent ut med invitavære; kom vi ffo
sjonen? (Det er ganske mange markeder rundt omkring på høsten) - eller var det bare Brasseriet, vi og
2-OHYHUDQG¡UHUVRPV\QHVGHWYDUHQJRGLGH"

Veien videre
Årligg har styret en gjennomgang etter selve dagen.
orbedre?
Hvordan gikk det? hva kan vi/skal vi ffo
Og ikke minst; er det livv laga videre?
I skrivende stund har vi ikke hatt dette møtet, men
mon tro om vi ikke kommer med invitasjon til en
ny Ringeriksdag i 2019. Det er ikke gitt at vi som
har drevet denne dagen i tolv år - fortsatt skal ha
ansvaret, men en Ringeriksdag i en eller annen
IRUPE¡UUHJLRQHQµNRVWHSnVHJµ2SSVOXWQLQJHQ
fra deltakere og publikum fortjener det.
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Ringeriksdagen blir realisert takket være stort
positivvt 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:

x
x

x

x
x
x
x

Sponsorene våre.
Ringerikskrafft v/Roger W Hansen fo
for
proffesjonell og meget god hjelp med all
el
el-tilkobling
Ringerike kommune v/ teknisk etat.
Der Johan Johnsen og hans stab yter oss
verdifull bistand både ffør
ør ogg etter
arrangementet.
Ellen Soffie
ie Aasheim v/Fengselet.
Austjord Musikkorps og Stranden/
Jevnaker som stiller troffast opp.
Lionsklubbene Ringerike/V
Veigin og
Heradsbygda.
Og selvsagt alle deltakerne - og publikum --- som fa
faktisk er Ringeriksdagen.
9LKnSHUnNXQQH¡QVNHEnGHWLGOLJHUHRJ
nye deltakere velkommen til

Ringeriksdagen 2019
Tradisjonen tro den ffør
ørste
lørdagen i september - som blir

lørdag, 07.09.
 

Elsa Lill P. Strande
styreleder
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Forr mer inffor
ormasjon:
gå inn på vår hjemmeside:

www
ww
w.ringeriksdagen.no
Besøk oss gjer ne 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
P.. Strande
mobil: 995 96 720
e.post: elsalillps@gmail.com

 

Ringeriksdagens
samarbeidspar tnere og sponsorer

gebe-okt 18

