 Fra IKU (1971) via kommunestyrt til IR i 1991
 Slutten av 80-tallet de første ishallplanene
 1996: Rapporten Drammensidretten mot 2000
 Idretten gir DK mer i inntekt enn DK bruker!
 Ønske om å styrke DIR = Idrettens Servicektr.
 Finansierte en 70 % stilling fra 1999 via tre-

partsavtale utformet av firerbande (mye SIF)

 Fra budsjett på 100.000 i 1998 til 4,9 mill. i

2015
 1999 – først JA så NEI til byens første
fotballhall.

 Stor utbygging av Marienlyst – DK og isfolket
 Mislykket forsøk på idretts-eid treningssenter
 DIR sørga for Gulskogenhallen, ikke 2 gymsaler
 De 5 første kunstgressbanene kom (Marienlyst,

Konnerud, Fjell, SIF og Ørenbanen 2001-04)
 Reklameavtalen halvert, ny tivoliavtale viktig
 DIR og Friskvernprosjektet – Mosjonskatalogen samt
arrangerte 3 Vinterfestivaler m/mange IL
 DIR startet Idrettens Storbyarbeid m/DK og KUD

 Maktskifte – beskjed om budsjettfrys i 1-2 år
 Intern krig, men kunstgressbaner KIL, ÅIF + 2;
 Ny fotballhallplan Berskaug = bane Gulskogen med

undervarme og lang hallprosess / krig D.E.
 Bystyret lei av å redde SIF, DIR snur de og får til
utbygging av Gamle gress til topp og bredde
 Intenst og langt lobbyarbeid i flere år ga nær dobling av
DK’s støtte til idretten fra 2007-2008

 4 åpne valgdebatter om viktige tema for

idretten

 2 nye bystyrevedtak, men aldri kunstis på GG
 Etter godt lobbyarbeid fra DSK, DIR, R for FH åpnet et







flott Drammensbad m/ 50 meter 2008
Storbyarbeidet ble til Inkudering i IL – ikke DK!
Kunstgress også på Åskollen (+Kjappen) i 2008
Skogerhallen den andre hallen i byen på 20 år.
Idretten bygget og eier / drifter Berskaughallen
Tennishallen (erstatningsanlegg) høsten 2009
Samarbeidsavtale inngått m/ordfører 2009-2011

 Marienlyst-prosess 1 og nå runde 2 m/Berskaug
 Inkluderingsarbeidet sikret fra 2013 – vokser nå
 Bedre dialog med politikere om idrett og anlegg
 Gradvis framgang ang anlegg i DK’s budsjetter
 Godt samarbeid med andre store IR, arrangerte store

IR-konferanser i byen 2011 (m/NIF) + 2015

 Interkommunalt samarbeid om anlegg i

regionen

 Påbegynt samarbeid mellom skoler og IL/BIK/DIR

