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Hei!
Ringsaker ldrettsforening ble 100 år 19.januar 2OL9 og dette ønsker vi å feire lørdag 25.mai på idrettsplassen
Gaupen.
Dette skal være en festdag med terrengløp, underholdning, aktiviteter, pØlsefest og jubileumskamp mellom
Ringsaker og Moelven.
I forbindelse med jubileet har vi investert i nye stoler til klubbhuset. I løpet av jubileumsåret vil vi lage et
jubileumshefte som vil bli distribuert til husstandene som sokner til klubben vår.
Å feire en 100-årsjubilant koster penger og vi søker med dette kommunen om økonomisk stØtte.
Vi håper dere ser positivt på søknaden. Se vedlegg!

Vennlig hilsen
Ringsaker ldrettsforening

v/Eva Krogvig
Leder hovedstyret
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Gaupen, 30.mars 20L9

Til Ringsaker Kommune!

SØknad om tilskudd

t¡l 100-årsjubileet til Ringsaker ldrettsforening!

Ringsaker ldrettsforening ble stiftet l9.januar 1919 og vi ønsker å feire vår kjære L00-årsjubilant med åpen
dag på idrettsplassen i Gaupen lárdag 25.mai. iubileumsdagen vil starte med terren gløp pä formiddagen og

avsluttes med jubileumskamp mellom A-laget til Ringsaker og A-laget til Moelven på ettermiddagen. Dagen
ellers vil by på underholdning, korpsmusikk, forskjellige aktiviteter og gratis pØlsefest for alle.
Terrengløpet skal være et breddearrangement med klasser for mosjonister, for aktive som Ønsker å bruke
terrengløpet som god opplading til Birkebeinerlgpet, for barn og for de som bare Ønsker å <rusle> en
runde. Vi har laget en ffott jubileumsmedalje som skal deles ut til de yngste, og vi er i kontakt med Morten
Sætha, servicemann i Swix, som skal hjelpe oss med å få en <profil> innen skimiljøet t¡l å dele ut
medaljene.
Ringsaker ldrettsforening ønsker å benytte jubileumsdagen til å hedre Reidar Berge med å kalle
terrengl@pet for <Reidar Berges æresløp>. Reidar har hatt en lederrolle i klubben i flere tiår og var blant

annet primus motorfor å arrangere NM iterrenglØp i Gaupen 3.mai 1-953. Dette arrangementet ble svært
vellykket og Reidar Berge ble tildelt <Norges Friidrettsforbunds diplom for utmerket administrativ innsats>.
Klubbhuset vårt blir 20 är i november. Stolene i klubbhuset er etter OL på Lillehammer og trenger särt å bli
skiftet ut. Ärets gave til klubbhuset og alle brukerne er 70 nye stoler til salen, en kostnad på kr 35.000.

forbindelse med 100-årsjubileet jobber vi med et jubileumshefte som vil fortelle historien om klubben
vär, fra stiftelsesdagen 19,januar 1919 og fram til jubileumfeiringen avslutter. Jubileumsheftet vil være en
gave til husstandene som sokner til klubben vår.
I

Kostnader i forbindelse med 100 årsjubileet:
Jubileumsmedaljer
Premier
Underholdning
Ringsaker Skolekorps / Gaupen musikkforening
Boble-fotball (leie av bobler)
JubÍleumshefte
70 stoler

Sum

kr 15.000
kr 10.000
kr 20.000

kr

8.000

kr 12.000
kr 20.000
kr 35.000
kr 120.000

Ringsaker ldrettsforening har 250 medlemmer med smått og stort og har aktivitetene ski og fotball. Begge
gruppene jobber akt¡vt for å skape gode trenings- og aktivitetsforhold i Gaupen og nærområdet. Takket
være god dugnadsånd i klubben, trofaste sponsorer og offentlige tilskudd klarer vi å holde
medlemskontingenten og aktivitetsavgiften på et lavt og familievennlig nivå.

Klubben har de siste 20 årene bygget klubbhus, garasje/skibu, ballbinge og kunstgressbane. 120L4
investerte skigruppa i ny løypemaskin. Gjennom vintersesongen kjprer skigruppa opp et løypenett på B0
km i de fire gamle skolekretsene som sokner til Ringsaker ldrettsforening.
Vi er takknemlige for alle midlene kommunen g¡r t¡l aktivitet, drift og bygging av anlegg, og vi er glade for
at vi aldri har måttet sØke kommunen om <ekstra midler> for å drifte den kjære klubben vår.
Vi håper Ringsaker kommune ser positivt på denne sØknaden om pengestøtte t¡l en åpen 1-00årsjubileumsdag i Gaupen.
Vi ønsker å tilby en festdag for alle som ønsker å være med oss på denne store dagen.

På

forhånd takk!

Vennlig hilsen
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Ringsaker ldrettsforening

v/Eva Krogvig

Litt informasjon om Ringsaker lFs idrettshistorie!
Ringsaker ldrettsforening har en rik idrettshistorie som har satt både klubben og Ringsaker kommune på
Norgeskartet. Her er noen få idrettsprestasjoner:
Ringsaker ldrettsforening hadde en aktiv friidrettsgruppe som i !92O-âra var den største i kretsen. Den
store eneren på denne tiden var lengdehopperen og sprinteren Wilhelm Gramm som i L926 ble nr.2 i

lengde under NM i Oslo. Han fikk delta i flere landskamper ogi 1927 satte han den fenomenale
kretsrekorden i lengde på Hamar med7.28,5.

et nytt løpertalent i Leif Hvorup. I 1946 ogL947 var han med på landslaget mot
Danmark hvor han løp 3000 meter hinder. I L94B ble han norsk mester iterrengløp på Stabæk og året etter
ble han nr.4 i NM på 5000 meter.
I etterkrigsåra fikk vi

På 50-tallet hadde friidrettsgruppa mange gode langdistanseløpere og i 1951 fikk Ringsaker sin andre

norgesmester. Svein Stubbom tok seieren på 3000 meter for juniorer og fikk Kongepokalen for dette løpet.

Andre utøvere som har satt Ringsaker på Norgeskartet er Per Robert Larsen som spilte på juniorlandslaget
fotball ¡ 1959. På 70 og 80 tallet hadde klubben Ragnhild Bratberg som har en merittliste som forteller om
store prestasjoner i NM og VM i både ski, skiorientering og sommerorientering. Kronen på verket var
<Egebergs ærespris> som hun fikk i l-989. Tilslutt må vi nevne RlFs Magnus Lundberg, som i dag er
elitedommer og internasjonal FIFA-dommer.

i

