
Velkommen til årsmøtet 2015 

 Hilsener og orienteringer kl. 1800-1930 
 Årsmøte fra kl. 1930 
 Trådløst nett, passord: InternettDrafnkollen 

 
  



Idrettens verdiskapning 
 Nasjonale dugnadstall:  

 29.900 gratis årsverk:  
 Verdi:13,5 milliarder 

 Drammen: 
 380 gratis årsverk: 
 Verdi ca. 170 mill. NOK! 

 Idrett er verdifullt – idrett gir Drammen mye! 
 



Folkehelse 
 Aktiviteten i byens IL daglig er det viktigste  
 Folkehelsetiltak i Drammen - sørger for å 

aktivisere mer enn 9.000 barn og unge 
 Begrenses av mangel på anlegg 
 Flere og riktige typer anlegg vil gi bedre 

folkehelse og ikke minst flere barn i positiv 
fysisk aktivitet. 

 Eldrebølgen? Kan/bør idretten bidra her? 



Anlegg 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Her legges inn først forsiden og deretterFigur 5 eller 6 på side 9 i denne rapportenNoen kommentarer ang. DK’s protesterTa med side 67 som viser hvilke anleggs-typer som er tatt med og hvordan de vektlegges som mål for anleggsdekning





Prioriterte anlegg i Drammen 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Her legger vi inn DIRs liste over prioriterte anlegg for 2015-2018Deretter legger vi inn flertallspartienes anleggsprioritering i siste budsjett.Kommentere at noen blir spleiselag.Ishall eneste anlegg som ikke er planlagt eller i prosess.



Marienlyst og Berskaug 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Her legger vi inn forsiden i Multihall-rapporten og et par tabeller etc. fra PPT-filen fra Rino.Jeg foreslår at vi tar med alt fra side 1 til side 7 i denne ? (ikke side 3?)Avslutte med den grønne tabellen som viser tallene for de 4 ulike alternativene?



Prosjektgruppen for multifunksjonshall  

Oddvar Moen, Drammen Idrettsråd      
Per Burud, Drammen Idrettsråd 
Jan Beckman, Drammen Scener AS  
Arve Hauklien Røren, Vei/Natur/Idrett, Drammen kommune 
Ulf Tellefsen, Byprosjekter, Drammen kommune   
Rino Pettersen, Drammen Eiendom KF 
 
Jan Rockstad og Geir Skinnes fra Drammen Idrettsråd har deltatt som observatører 
på prosjektgruppens møter  
 
Lars Michelsen og Rune Scheele fra siv.ing. Trond Thorvaldsen har vært engasjert for 
å ivareta prosjektledelse. 
 
Bygganalyse AS har vært engasjert for utarbeidelse av kalkyler på byggekostnader 
 
 



Prosjektgruppens status og anbefaling  

•Prosjektgruppen har utarbeidet et omforent konsept til ny 
multifunksjonshall, basert på romprogram (arealskjema) og 
kapasitetsskisser .  
•Omforent konsept har to alternative løsninger mht. tilskuerkapasitet,  

• alt. 1 med 6250 sitteplasser og  
• alt. 2 med 8000 sitteplasser 

• Begge alternativer  ivaretar  behovene til idretten og andre arrangement 
på en god måte, men alt. 2 med 8000 sitteplasser øker anleggets totale 
kapasitet , fleksibilitet  og bruksmuligheter 
 

• Prosjektgruppen anbefaler en brukstidsfordeling på 15 % til 
arrangementer og resten til skole og idrett, da denne fordelingen gir best 
driftsresultat 
• Det er gitt innspill til Marienlyst Utvikling for regulering av Marienlyst 
Nord, basert på omforent konsept 
 
 

12 000 tilskuere 



 
Drammen Eiendom KF 
 

 
Drammen Eiendom KF 
 

 
    
     
 
   
 

 
   
   
 
 
  
 
  
 
  
   
  
  
  
  
  
 

Situasjonsplan foreslått  utbygging  
(både alt. 1 og alt. 2)   

 



 
Drammen Eiendom KF 
 

 
Drammen Eiendom KF 
 

 

Ny multifunksjonshall og nytt mellombygg inneholder: 
 
• ny hovedarena for elitehåndball, internasjonalt og nasjonalt – 
med kapasitet for 6250 (alt. 1) eller 8000 sitteplasser (alt. 2) 
• økt kapasitet for breddeidrett og skole (fra 4 til 7 aktivitetsflater) 
• ny og forbedret arena for konferanser, konserter, events, messer 
mv. 
• kommunikasjonsarealer som gir mulighet for effektiv sambruk 
mellom ny multifunksjonshall og dagens Drammenshall, under 
arrangementer (både idrett og events) 
• garderober, gymsal, trimrom, toaletter og serveringsarealer i 
mellombyggets 1. etasje 
• utleiearealer til kontorformål, undervisning, konferanse mv. i 
mellombyggets 2. etasje 
    
     
 
   
 

 
   
   
 
 
  
 
  
 
  
   
  
  
  
  
  
 

Presentasjon av løsningsalternativene  
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Multifunksjonshall, alternativ 1 – 6250 sitteplasser 
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Multifunksjonshall, sammenstilling av alternativer  
 



Berskaug-anleggene 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Her tar vi  med følgende sider fra rapporten om Berskaug ;Forsiden og muligens side 3?Figuren på side 5.Figuren på side 9Sidene 20 og 21.



















Prosjektgruppe Campus 
Marienlyst må forseres! 
 Ishall 

 overnattingsfasiliteter 
 Friplassen 
 Turnhall 
 Skiolds ønsker 
 Oppgradering kunstgress / isbanen. 

 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Til sist et par foiler om Campus Marienlyst og ting som er viktig for idretten å få realisert i området, bl.a. ishall, Friplassen, ny turnhall og overnattingstilbud samt klubbhus etc. for Strømsøklubben Skiold.



Campus Marienlyst – hva 
inngår i begrepet? 
 Skoler fra u-skole til høyskole 
 Allsidig idrett fra topp til bredde 
 Uorganiserte aktiviteter 
 Storbarnehagen for Strømsø ? 
 Eksisterende og nye idrettsanlegg 
 Regionalt kompetansesenter for idrett ? 
 Idrettsforskning/idrettsmedisinske tjenester 
 Treningsleire- / samlinger = Studenthybler?  

 



Det utarbeides mulighetsstudier som omhandler følgende hovedtema: 
  

1. Byen - bydelen – byveven (byvekst)  
- hvordan en utvikling av Campus Marienlyst skal bidra til - og berike  byen, 
idretten og bydelen  
- de store og små sammenhenger – forbindelseslinjer – grønnstruktur  
- rom for uorganiserte og organiserte aktiviteter - lavterskel  
- hardware & software  
 

2. Multihall, i samspill med - og grunnleggende for utvikling av 
campusområdet  
 

3. Skole /skoleidrett – fysisk aktivitet og idrettslinjer  
(barne- og ungdomsskole, gymnas med toppidrettslinje)  
 

4. Barnehager og skolefritidsordninger / IFO 
 

5. Idrettslag og anlegg for hele byen  
- Drammen turnforening, erstatte Grophallen med ny turnhall?  
– Byens første ishall for kunstløp, curling, ishockey, shorttrack m.m. 
 

6. Idrettslag for bydelen (SBK Skiold, IF Hellas m.fl.)  
 

7. Drammensbadet – økt kapasitet – reorganisering av uteareal og 
samvirke med øvrige anlegg  
 

8. Gi innspill til arbeidet med aktivitetsgata og event. nytt boligområde 



DIR vil jobbe for: 
1. Debattmøte 

torsdag 7 mai ? 
 Campus Marienlyst 

samt nye anlegg 
på Berskaug 

 Politikere, media, 
idretten, interesse-
grupper m.fl. 

2. Ny idretts-debatt i 
august? 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Noen avsluttende kommentarer fra DIR Samt invitasjon til debatt om prosjektene etter at de i april blir presentert for bystyret



Kommunal støtte 
 På tide med en revidering 
 Forenklet prosess 
 Med lagseide anlegg menes: 

 Anlegg som eies av et IL eller eies av flere IL 
i en organisasjonsform godkjent av KUD/NIF 

 Idrettsanlegg som et eierlag har driftsavtale 
med Drammen kommune om, holdes 
utenfor denne ordningen! 
 



Kommunal støtte 
 Grunnstønaden økes: 

 
Antall medlemmer Nye beløp Nåværende beløp
1 -  200 medlemmer kr 4 000,00 kr. 2.000,-
201 -  500 medlemmer kr 5 000,00 kr. 4.000,-
501 - 1000 medlemmer kr 7 000,00 kr. 6.000,-
over 1000 medlemmer kr 9 000,00 kr. 8.000,-



Støtte til lagseide anlegg 
  Tidligere sats Nye satser 
Skytterbane   kr 7 000,00 
Nærmiljøanlegg (Eks: skileikanlegg, sandvolleybane, ballbinge )   kr 5 000,00 
Slalåmbakke   kr 80 000,00 
Tennisbaner   kr 3 500,00 
Fotball naturgress 11 kr 38 000,00 kr 25 000,00 
Fotball naturgress 7 kr 18 000,00 kr 15 000,00 
Fotball kunstgress 11   kr 15 000,00 
Fotball kunstgress 7   kr 10 000,00 
Snøkanonanlegg   kr 7 000,00 
Skiløyper   kr 8 000,00 
Hoppanlegg kr 25 000,00 kr 50 000,00 
Idrettshall, liten (inntil 400 kvm)   kr 20 000,00 
Idrettshall, mellomstor (inntil 1000 kvm)   kr 40 000,00 
Idrettshall, stor (1000 kvm eller større)) kr 90 000,00 kr 80 000,00 
Små garderoder/dommergarderober   kr 500,00 
Garderobesett med inntil 8 dusjhoder   kr 1 500,00 
Garderobesett med 8 dusjhoder eller mer   kr 3 000,00 

Kvalitetssikring 



Søknadskjema 
 https://adobeformscentral.com/?f=kqwo

p0vKLafDqTsYYuEXZA  
 Åpner for søknader medio april, stenges 

23 mai. 
 Utbetalinger i månedsskiftet  juni/juli 

https://adobeformscentral.com/?f=kqwop0vKLafDqTsYYuEXZA
https://adobeformscentral.com/?f=kqwop0vKLafDqTsYYuEXZA


Nye kommunikasjonskanaler 







Sømløst 
design 











Regelmessige 
nyhetsbrev 



Stikkord 

Kategorier 



Noen tall 18.5.14  



Hva leses? 



Hvem leser? 
 www.drammenir.no: 

 24 % mobile enheter 
 Iphone/Ipad: 75 % 

 173 mottakere av nyhetsbrev 
 Ca 50% åpner og leser. 

 88 IL i Drammen 
 76 unike åpninger av siste brev 

 40 % leser på mobile enheter 
 Ca 20 % åpner lenker 
 Ingen videresender – Glavalag 



Adresser 
 Web: www.drammenir.no 

 Om oss! 
 E-post: post@drammenir.no 
 Tlf: +47 32 20 82 10 
 Facebook: https://www.facebook.com/groups/drammen/ 
 Twitter: https://twitter.com/drammenIR 
 Instagram: http://instagram.com/drammenir/ 

 

http://www.drammenir.no/
mailto:post@drammenir.no
https://www.facebook.com/groups/drammen/
https://twitter.com/drammenIR
http://instagram.com/drammenir/
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