
 
Årsmelding FOR RINGERIKE FRIIDRETTSKLUBB 2020 
 
Det blir en kort årsmelding i år. Året 2020 ble et år der klubben hadde få aktiviteter og det 
var mange avbrudd i treningsaktiviteter og lite stevneaktiviteter.  
 
Medlemstallet var ved årets innledning 152 medlemmer og ved avslutning et tall på 134 
medlemmer. Dette etter en grundig rensing av medlemsbasen. 
RFIK utmeldte 43 passive medlemmer, men fikk faktisk 25 nye medlemmer i 2020 – 
velkommen til! 
 
Da landets stengte ned 12. mars hadde RFIK bare hatt tre deltakere UM i Bærum, noen på 
kretskamp samt noen av de yngste på Norgeslekene i Nes Arena. Beste UM resultat ble en 5. 
plass i sprint. 
 
Utesesongen ble kort med et enkelt treningsstevne før sommerferien. 
I mai fikk vi opp en erstatning for den gamle tidtakerbua. En gruppe med RFIK ungdommer 
og RFIK leder brukte sommerferien på å male det nye tidtakerhuset. 
 
I sommerferien hadde RFIK til gjengjeld hele 14 ungdommer som instruktører på tre 
friidrettsskoler der 117 barn deltok over tre uker. Anders Gaarud var leder for alle tre uker. 
Samtidig avholdt RFIK sprintcamp Hønefoss over tre dager med deltakere fra 10 ulike 
klubber med hjelp fra Hallgeir Martinsen.  
På høsten deltok 6 RFIK utøvere på UM, herav 4 jenter på kastøvelser og to gutter på 
mellomdistanse. 
 
Vi arrangerte også Ringerikslekene med KM i smittevernskorrekt stevne og deltok også 
tallmessig sterkt på KM på Geithus uka etterpå på en nydelig dag, der RFIK fikk mange 
kretsmestre. 
 
Sett i forhold til handlingsplanen har det vært lite måloppnåelse ellers. 
Rent økonomisk har klubben unngått store tap pga, gode kompensasjonsordninger og 
trenere som ikke har ønsket betaling for ikke avholdt treninger. 
Lite stevneaktivitet har også betydd færre utgifter til startgebyrer og dekning av andre 
kostnader. 
 
Rent organisatorisk har det være lite stillesittende møteaktivitet i styret. Digitale møter har 
vært avholdt ved behov og med passende varighet. 
 
Leder og nestleder har sammen med Nils Julius Olsen løpende jobbet med dialog overfor 
andre klubber i Schjongslunden og i nabokommunene. Både Jevnaker kommune og Hole 
kommune er åpne overfor felles tiltak og klubbtilhørighet på tvers av kommunegrensene. 
RFIK kan få tildelt tid på lik linje med andre klubber på Jevnaker ved neste tildeling. 
 
Leder har etablert dialog med Ringeriksmaraton om å ha arrangementet igjennom 
Schjongslunden og dermed bli en del av arrangementet. Dette gjennomføres nå i september. 
RFIKS rolle er fortsatt uavklart. 



 
Leder har holdt dialog med kommune, lokalpresse og politikere rundt anlegg. I forbindelse 
med Covid 19 situasjonen har vi opplevd store treningsutfordringer både i Ringerikshallen og 
på stadion. Når det gjelder stadion så er bruken økt voldsomt seneste året. Dette må 
håndteres og kommunen må ta stilling til hva man bør gjøre for å holde anlegget i orden. 
 
Takk til trenere, Ringerike Kommune, banemannskapet, Erland og Kari, takk til HBK og 
Panthers og til Håndballklubben for fint samarbeid.  
Takk til foreldre som hjelper til, takk til sponsorer, Hytteplan, Sparebank1 og Ringerikskraft 
og andre støttespillere. 
Og takk til naboklubber og Petter i kretsen for bistand og veiledning. 
 
Vi gleder oss til tiden etter Covid-19 og håper at vi kan fortsette å bygge et fint miljø. 
 
For årsmelding 21/4 2021 
Nickolass Jensen, RFIK leder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


