
DRAMMEN IDRETTSRÅD (DIR) 
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E-post: oddvar.moen@nif.idrett.no  -  Hjemmeside: http://www.drammenir.no 

!

!
DATO  : ONSDAG 30. OKTOBER 2013 
STED  : Idrettens Hus (3.etg.), møterom C 
KLOKKA  : 17.00-19.30 !
TIL STEDE:  Jan Rockstad (styreleder), Kyrre Frøyd, Oddvar Moen (DL), Julie Nålby, Ravi 

Sunder, Inge Tveit, Eli Tufte Hanssen, Ketil Husøy, Tone Sverreson Ørmen !
FORFALL:  Monika S. Bakken, Silje N. Nørvåg og Steinar Sørensen !
Møte nr 5/2013-14. !
Sak nr. 
26/13  PROTOKOLLER / REFERATER !
26.01 PROTOKOLL FRA DIR’s STYREMØTE NR. 4/2013 – 9. oktober 2013. !
Vedtak:  Styreprotokollen godkjennes og legges ut på DIR’s nettside. 

!
27/13  Drammen IR – framtid og samarbeidsprosjekter. !
27.01   Jan og Oddvar informerte om Hans Bergs bragdpris der de to sitter som DIR’s 

styrerepresentanter i stiftelsesstyret. Den første skoleturneringen i bandy for 
barneskoler i Drammen med omegn planlegges gjennomført i mars 2014. 

  
27.02  Årsmøtet 2014 – tid og sted !
  Styret konkluderte med at DIR’s årsmøte bør gjennomføres tirsdag 25. mars 2014. 

Klubbene inviteres som tidligere til å foreslå møtested. Klubber med eventuelt 
jubileum i 2014 vil bli prioritert som arrangør. !

27.03  Status og framtid for Inkludering i IL / avklaringer i fht samarbeid. !
a) Kjetil og Ravi orienterte fra NIF’s inkluderingsseminar i Trondheim 27. til 28. 

september. Erfaringene fra seminaret var blandet og det ble etterlyst mer 
erfaringsutveksling. Kolstad IL kunne imidlertid vise til interessante og gode tiltak for 
inkludering i en bydel med stor andel flerkulturelle innbyggere. !

b) DIR mottar nå mer midler enn de siste årene og noen av disse bør benyttes til å spre
 inkluderingsarbeidet til flere bydeler i 2014. Anlegg er som alltid en flaskehals og 
det bør derfor søkes etter aktiviteter der hvor det finnes brukbar anleggskapasitet. 
Styret var samstemt om at man måtte nå flere områder av byen. Steder som 
Gulskogen, Åssiden, Tangen og Bragernes ble nevnt. Det var oppslutning om å gå for 
en tilnærmet lik modell som den man har på Fjell, der flere IL med tilhold i bydelene 
inviteres inn til å skape gode lavterskeltilbud til alle barn i området. !
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c) Det var enighet om at DIR skal satse på å gjennomføre et inkluderingsseminar hvor 
byens klubber samt flere kommunale etater / virksomheter blir invitert. En modell med 
foredrag på fredag og klubbinnlegg samt «gruppearbeid» på lørdag ble foreslått. 
Dette bør gjennomføres i februar-mars 2014. Kjetil, Inge, Ravi og Oddvar fikk ansvar 
for å utarbeide et opplegg for et slikt seminar og legge det fram på neste styremøte. !

d)  Prioriterte Inkluderingstiltak / arbeidsoppgaver som må tas av kommunen? !
Her dreier det seg spesielt om den jobben noen av inkluderingsklubbene gjør i 
skoletida / rett etter. De fyller en slags SFO-rolle. Her må nok kommunen ta mer 
ansvar. Dette er også et tema som bør drøftes under ovennevnte seminar.  !

 e) Kan kommunen / DIR bestemme hvilke IL som jobber hvor? !
Denne saken kommer opp på bakgrunn av et ønske om omorganisering av områder 
hvor Fjell SK, SBK Skiold og SBK Drafn skal drive sin daglige aktivitet.  
- Grunnet sitt forhold til Drafn meldte styreleder seg inhabil i denne saken. !
Representanter fra DIR har som oppgave å tilrettelegge og til å hjelpe våre klubber. 
Klubbene / idrettslagene styrer selv hvilke områder de skal operere i og hva slags 
tilbud de vil gi i sine nedslagsfelt. Representanter for DIR har ingen myndighet til å – 
sammen med kommunen - bestemme noe om nedslagsfeltet de enkelte klubbene 
kan drive sin virksomhet i.  

!
28/13        ANLEGGSSAKER / Spillemiddel(SM)-prioritering. !
28.01  SM-prioritering for 2014 – DIR’s forslag til prioritering !

Anleggsutvalget har hatt to møter om saken og leverte en innstilling ang. prioritering 
av 16 ordinære idrettsanlegg og 21 nærmiljøanlegg. Det ble påpekt at svært få av de 
såkalte ordinære anleggene kan sies å være det – også denne lista er dominert av 
mindre typer anlegg og friluftslivsanlegg som i svært liten grad kommer idretten i 
byen til gode. Utvalget har som tidligere valgt å prioritere lagseide anlegg (svært få 
denne gangen) foran de kommunale anleggene / tiltakene. 
  

Vedtak: Innstillingen fra Anleggsutvalget ble godkjent av styret. DIR vil påpeke at årets 
lister bedre enn noe annet synliggjør at det nesten ikke har blitt bygd ordinære 
idrettsanlegg i Drammen de siste årene.  !

28.02  Orientering om status i prosjektgrupper ang Marienlystutbygging. 
   

4 arkitektkontorer har utarbeidet i alt 5 forskjellige forslag til hall-løsninger.  
Prosjektgruppa avholder sitt neste og sannsynligvis siste møte den 12.11 før den 
legger fram kommunens krav til areal etc for multihallene overfor Marienlyst Utvikling 
som skal utarbeide en reguleringsplan for området gjennom 2014.  !

28.03  Informasjon om dagens møter om friidrettsanlegg og aktivitetsløype. 
         

Mye tyder på at friidretten vil bli flyttet til Berskaug og det er da nødvendig med en 
standard som er minst like god som i dag og det betyr at det både må bygges en 
fullverdig utendørsbane og en enkel hall for innendørsaktiviteter. 40 % av friidretts-
klubbenes aktiviteter foregår innendørs. !
Basert på gave fra Sparebanken Øst har BIK / DIR utarbeidet forslag til en 
aktivitetsløype rundt elva hvor det plasseres 7 poster med trimapparater. Det er 
kommet inn flere forslag / anbud og beslutning blir tatt før nyttår.  

!
29/13  ULIKE DIALOGER MELLOM DIR OG DRAMMEN KOMMUNE  



!
29.01  Oppfølging av DIR’s utfordringer til partiene i budsjettprosessen !

Som tidligere år er det viktig for DIR å jobbe tett opp mot politikerne når rådmannen 
har lagt fram sitt budsjettforslag primo november. Gjerne be om møter med partiene 
fram mot endelig budsjettvedtak som i år skjer i Bystyret den 26. november. DIR 
melder seg på til den åpne budsjetthøringen den 13/11 og styreleder og DL har 
ansvar for det budskapet DIR legge fram der. Det blir to hovedtema; !
a) I fht driftsbudsjettet så er det viktig at bystyret bevilger et stort nok beløp til 
hallrefusjon slik at alle klubber / idretter i 2014 kan få utbetalt 80 % refusjon. !
b) Et hovedbudskap må være å følge opp DIR’s høringsbrev til ny temaplan slik at 
kommunen igjen starter opp med å bygge ordinære idrettsanlegg og ikke bare 
turveier og nærmiljøanlegg som ikke er tilgjengelig for bruk av byens IL til sine mange 
og viktige ordinære treninger og aktiviteter. !

29.02  DIR’s topp-prioriterte anlegg – hvordan kan DIR / idretten ta nye grep? !
Samhandling mellom DIR og idretts-politikere om fokus på og prioritering av hvilke 
anlegg som det haster med å få bygd, er nødvendig for å løfte Drammen vekk fra sin 
uheldige nestsisteplass når det gjelder anleggsdekning pr innbygger. Det kan synes 
som om mange politikere er enig med idretten i at det er viktig å realisere gode og 
rimelige breddeidrettsanlegg. Derfor bør DIR gjøre en jobb med å innhente og 
synliggjøre reelle kostnader for de ulike typene anlegg, både bruttopris og hva som vil 
være kommunens nettokostnad etter at mva og spillemidler er trukket fra.. En slik 
oversikt må sendes både posisjon og opposisjon samt formidles via media. 

!
30/13  ORIENTERINGSSAKER !
30.01  Lagstatus / opptak av nye lag / kontroll av etablerte idrettslag. !
  Daglig leder informerte om prosesser ang. følgende IL; !
  - Drammen Sportsbåt Team er gjenopptatt i NIF / BIK / DIR. !

- Skoger Kampsportlag har søkt BIK om å bli lagt ned. Noen i klubben søker sammen 
med nye medlemmer om å bli tatt opp som ny klubb under navnet Skoger & Fjell 
Karateklubb. Dette er under behandling i BIK. !
- Det er stadig henvendelser fra kameratgjenger som ønsker å stifte sin egen 
fotballklubb. Nå i høst har BFK / BIK / DIR fått henvendelser fra noen som ønsker å 
stifte en ny Åskollen FK (det var en klubb med det navnet inntil for få år siden) og 
noen som ønsker å stifte Stordammen FK. DIR / BFK og BIK ønsker alle primært at 
disse heller går inn i en eksisterende klubb og har bl.a. bedt de om å henvende seg til 
Drafn, Glassverket IF og Skoger IL for å drøfte samarbeid framfor nyetablering.  !

30.02  Søknad fra Drammen Turn om premiestøtte til helgas junior-NM. 
  DTF hadde søkt om kr. 10.000,- i premiestøtte til dette NM og styret bevilget beløpet. !!
31/13  EVENTUELT  !

Inge Tveit informerte om og viste status for DIR’s hjemmeside. Denne begynner nå å 
bli bra og lesverdig med jevnlige nyhetsutlegg. Byens klubber anbefales å bruke sida 
samt gi DIR tilbakemelding om endringsønsker. !!

Neste styremøte i uke 50, fredag 13. desember. 



!!
Drammen 15/11- 2013 !!

Inge Tveit (s) !
Referent !!!! !

Kopi sendes til: !
DRAMMEN KOMMUNE: Kommunaldirektør Bertil Horvli,  VNI-leder  Sten Petter Aamodt, 
idrettssjef Arve H. Røren, idrettskonsulent Tommy Svendsrud, idrettskonsulent Marte Bøhm, 
fysiotekleder Elin Hannevig Celius, varaordfører Tove Paule, leder og nestleder  i 
Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur Kristin Haftorn Johansen og Yousuf Gilani samt leder 
av Bystyrekomiteen for oppvekst Elisabeth Lindberg. !
BUSKERUD FYLKE: Fylkesidrettskonsulentene Randi Haldorsen og  Øyvind Gonsholt samt 
leder av Kulturkomiteen Terje Vegard Kopperud. !!
IDRETTEN: Alle IL i Drammen, Buskerud Idrettskrets-fellespost, BIK-leder Roar Bogerud, 
organisasjonssjef Jorunn Horgen, Bedriftsidrettskretsen v/daglig leder, revisor Bjørn Baklid, 
kontrollkomiteen i DIR (Arild Knudsen, Anne-Marie Aass og Inger Hobbelstad), samt 
valgkomiteen i DIR (Kjell N. Nilsen, Arne L. Andersen, Kari H. Bodahl, Arild Fredriksen).


