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Ringeriksdagen
en prof
offiileringsarena for
lag, foreninger,
organisasjoner og
næringsliv
- VRPJLUPXOLJKHWHUIRUn
synlig gjøre mangfoldet i
Ringeriksregion.

(YDOXHUULLQJVUDSSRUWHQHUPHQWVRPHQHQNHOGRNXPHQWDVMRQSUULLP UWIRUnV\QOLJJJJJMM¡UHDWµYDUHHQHUOHYHUWµ - og for
å fange opp errfa
faringer og krreative forslaag tilill forbedrringer. Konseptet rundt dagen er ikke lagt for alll fremti
frem d, så
kom ggjerne
jerne med innsspill til oss. Hovedinntrykket vi sitter igjen med etter å ha ggjen
jennomført den 13. Rin
Rinngerriksda
iksdagen i rekken, er at oppslutninngen var gleddelig stor både fra deltakere og publikuum. Vi har ikke noe systeem
m for å
telle besøkendde (ikke sikkerrt det er mulig med x-antall gater inn til sentru
ruum). Vi kan imiddlerttid fa
f stslå at det
kom mange!
Biilden
ldenne fra årrets Ringerikksdag er tattt av fottograf Mari Joohnsen Vik
iksenngen
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Vi har etterr hvert lang tradisjon i å lage liv og
første lørdagen i
røre i Høneffoss sentrum den fø
september. Dette var 13. gangen - og hele 180
små og store deltakere hadde meldtt seg på.
2JSXEOLNXPNRPµLKRSHWDOOµVHOYRPY UJX
dene var litt i ulage denne gangen. SnnUHU
det andre gang værgudene drysser noen dråper over
oss, så vi kkla
lager avgjort ikke)
Mellom 08 og frem til nesten 10 er det komplett
or Lions ffaaste ledelse,
kaos, og hadde det ikke vært ffor
hadde vi nok ikke kommet i mål til tiden.
or å
Men kl 10 var deltakere ffeerdig rigget og klare ffor
for publikum.
presentere seg for
Konseptet er i store trekk det samme og det både
Styret i Ringeriksdagen:
gleder og forundrer oss. I ffor
orkant har vi en gjennomgang med styret; hva skal vi endre, hvordan
Elsa Lill P. Strande (styreleder)
lere svar på det,
kan vi bli bedre? Det er sikkert ffle
Sty
r
e
me
d
le
mmer:
men tilbakemeldingene ffrra deltakerne (og de er det
Ringerikskraft
*) v/ Cathrine Olsen
viktigste) for
o teller oss at dette ffunge
ungerer.
Asle Oppen
Ingar Kind
Lars Olsen
Grete Bondehagen (ko
k ordinator)
*) RIK er hovedsponsor for Ringeriksdagen

Arbeidsgruppe:
Elsa Lill P. Strande og Grete Bondehagen

Økonomi
Fortsatt er det Ringerikskraft, Sparebank 1
Ringerike / Hadeland, Hønefoss sparebank
og Ringerikes Blad - som er trofaste sponsorer
og garantister ffo
or at vi kan arrangere Ringeriksdagen. Stor takk til dem. Drivkraften vår er ikke og
har aldri vært, å tjene penger på dagen. Målet er å
skape en arena hvor hele regionen får anledning til
å proffilere seg. Erfaringene viser den enkle sannhet
at jo ffle
lere deltakere og jo mer variert tilbudet er,
or publikum. Og det må bli
dess mer interessant ffo
vinn/vinn.
I hht statuttene våre skal eventuelt overskudd
brukes lokalt. Styret holder løpende et våkent øye
med hva som rører seg i regionen. Vi synes det er
veldig hyggeligg å kunne gi støtte til lokale prosjekter
- eller gi en påskjønnelse for spesiell innsats.
Antall deltakere ffo
orteller også sitt - Ringeriksdagen
orm. Men vi er
har langt på vei har funnet sin ffor
åpne for forslag - vi er ganske så ydmyke i fht hva
deltakerne ønsker. Ok, at vi i arbeidsgruppen legger en del arbeid i arrangementet, men det err og blir
deltakerne og publikkuum som er Ringeriksdagen.

I år besluttet styret å
gi en gave til
Ringerike Brann- og
Redningstjeneste
LQNOVDWWHOLWHQHSn
Sok
kn
na og Nes i Ådal
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'HQHQHVWHµEHWLQJHOVHQµVRPIXOJJWHJDYHQYDU
at pengene skulle gå til noe fellesskapet ønsket og som det ikke har vært plass til i budsjettet.
I tillegg ga vi også støtte til Foreningen
Schjongsløpene. Vi leste i Ring blad at de
manglet noen kroner for å kunne fullføre et
prosjekt. Både initiativtakere og aktive bruker
var godt fornøyd med resultatet.
Gjennomføring av Ringeriksdagen
- VHOYHGDJHQHUVHOYI¡OJHOLJGHWYLNWLJVWHPHQ
selv med noen års erfaring - så kan det være en
utfordring.
Ringerike kommune. Kommunen har helt
ve til arrangementet. Og
siden start, vært positiive
den tekniske staben v/ Johan Johnsen gir oss
verdifull assistanse både før, under og etter dagen
RingeriksKraft v/ Roger W Hansen og hans
folk gjør årlig en imponerende jobb med å
trekke strømkabler for oss. Det er stadig
for strøm - og der RIK
flere som har behov for
ikke trekker kabel, har vi inngått noen avta'HleWJopp
LNNWtil
HPutePHOOLLJ
PH
LJYDUPWIRUVHJSnnUHWV5LQJHULNVGDJ
ute
ler som gir oss lov til å kob
kontakter. Noen lar oss sågar trekke kabel
helt inn i forretningene. Sporty gjort - og vi
setter stor pris på hjelpen.

Ringeriksdagen

en prof
offiileringsarena for

Lions (Ringerike/Veigin og Heradsbygda) forenåring
,
lagi ,mange
mederoppmerking
har bidratt
av
stands,org
steinkontr
av traf
ikk
anisasolljone
rfikk
og på dagen - og
de gjør også en innsats når vi rydder omom
næringsliv
rådet etter oss.
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det i hjelsynli
g gerjøviregladme ang
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gion.
Riuten.
ngeriksre
greid oss
Stor takk
til hver og en.

unker utmer
utmerket Ad. Søppeltårnene. De ffunker
og gjør det enklere å rydde etter dagen.
Husk at alle som trenger, kan hente tårnene
gratis på kommunens lager.
Salg fra stands:
(YDfår
OXHstadig
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kom mange!t og en spennede arena for salg av
µWLQJ-og-WDQJµSnPDUNHGVGDJHULVHQWUXP Biilden
ldenne fra årrets Ringerikksdag er tattt av fottograf Mari Joohnsen Vik
iksenngen
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Kulturpunkter - er ren bonus på dagen - og noe
vi vet publikum setter
pris på. Vi har
før,
sagt det før
men gjentar
mer enn gjerne; Ringerike
kan være stolte av alle de
fflott
lotte kreftene
te vi har på kulturfronten.
Tusen takk for at dere er med på Ringeriksdagen!
Profilering av dagen vår: Her må vi kanskje ta
kk ffor
or at vi ikke er fflinke
linke nok. Vi har
litt selvkritikk
etablert et godt samarbeid med Ringerikes blad spesielt når det gjelder kart og den opplistingen
av deltakere de har i avisen noen dager ffø
ør aror publikum og ffin
in
rangementet. Topp servise ffor
reklame ffor
or oss.
Ellers har vi annonser i Ringerikes Blad og i
Ringerikes Budstikke. Vi bruker våre egne kanaOHULNNHPLQVWµMXQJHOWHOHJUDIHQµVRPIRUWVDWW
fungerer helt upåkkla
lagelig.

Vinner i klassen for bedriffter:
Her uttaler juryen at standen ffrremstår helhetlig og
gjennomtenkt - og den imponerte juryen. Bedriften
hadde et tydelig, visuelt fokuspunkt som vekker
interesse. Det er likevel stand-personell
som er hovedgrunnen
til at bedriften vinner.
De tar aktivt kontakt
med publikum og
sprer god stemning, de
gir god informasjon og
sørger for at det hele
virker ekte.
Årets vinner ble

Circkle K.

Vinneren får diplom
med bilde ffrra standen og en blomstergruppe (pluss selvsagt både heder og
ære)
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Vi kårer vinnere:
Årets jury besto avv Bjørn Harald Blaker
(juryleder) og
o to studenter ffrra universitetet - Tina
Myhre Næsseth og Sandra Løvli Johnsrud (begge
fikkk en skikkelig
studerer markedsføring). Juryen fikk
ndrprof
erikång
arenrae sfor
utffeor
ffi
ørilde
retsvinne
om ffølge
ingof
ølger;

Ringeriksdagen
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dialog med publikum. Både det menneskelige og
sosiale aspektet i virksomheten, ble godt proffilert.
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Den årlige (og krevende) kabalen
I utgangspunk
unk
ktet er det k
kun
un sponsorene som ffrritt
velger hvorr de vil ha sin stand.
Derettter må vi ffor
orsøke å få til en fornufftig logistikk. Ikke alle kan ffåå - ei heller ha ny
yttte av - en
plass midt på torrget. Bilforretningene og andre
plasskrevende deltakere må nødvendigvis plasseres i y
yttterrkant.
Vi må ta hensyn til deltakerr som skal ha med
forskkjellig utstyr og/eller planlegger ak
ktiviteter
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som kreverr ekstra plass - og
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Vi kan ikke levere strøm over alt og det legger
noen før
føringer ffo
or hvem som skal hvor.
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Sist, men ikke minst
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jone
- vi prøver å ffåå til en rimelig rrul
næringsliv ullering av plassene fr
fra år til år - og helst en miks slik at ulike delHvUhvIRerUandr
- VerReP
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n e. Det
tak
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deHnWaav
under
strg
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synli
øker spenningen.

Ringeriksdagen

Ringeriksregion.

)DNWLVNWURUYLLNNHGHWHUQRHQ´GnUOLJH´SODVVHU Veien videre.
Etter hverrt arrangement har styret en gj
gjennomHøneffoss sentrum er lite og oversiktlig - det er
gang. Hvordan gikk
k det? Hva kan vi / skal vi
ingen problemerr ffoor publikum å ffiinne frem.
endre/forb
orbedre?
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Ringeriksdagen blir realisert takket være stort
positiivt 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 ffo
or
proffesjonell og meget god hjelp med all
el
el-tilkobling
Ringerike kommune v/ tekkn
nisk etat.
Der Johan Johnsen og hans stab yter oss
verdifull bistand både ffør
ør ogg etter
arrangementet.
Ellen Soffie
ie Aasheim v/Fengselet.
Stranden//Jevnaker musikkorps som
stiller troffast opp.
Lionsklubbene Ringerike/Veeigin og
Heradsbygda.
Og alle deltakerne
'HW-Jog
LNNpWubli
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som fa
faktisk er Ringeriksdagen.
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lørdag
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- VRPJLUlP
ørd
synlig gjøre mangfoldet i
Ringeriksregion.
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
'HWJLNNWHPPH
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Elsa Lill P
P.. Strande
mobil: 995 96 720
e.post: elsalillps@gmail.com

Ringeriksdagen
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næringsliv
- VRPJLUPXOLJKHWHUIRUn
synlig gjøre mangfoldet i
Ringeriksregion.
Ringeriksdagens
samarbeidspar tnere og sponsorer
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Gebe- 2019
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