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Innledning 

Samarbeidsform og mål 
 
Samarbeidet mellom Drammen idrettsråd og Drammen kommune ved VNI og Fjell 
2020  styres gjennom en partnerskapsavtale - Inkludering i idrett, og 
prosjektmålet for avtalen er  å inkludere flere aktive barn og unge inn  i idrettslag i 
Drammen.  Det er både skrevet samarbeidsavtale med VNI og en tilleggsavtale med 
Fjell 2020 for 2015 vedrørende inkluderingsarbeidet i Drammen. 
 
Rådgivende gruppe ble etablert våren 2013 og har som målsetting og være et 
rådgivende organ uten beslutningsmyndighet. Gruppen har jevnlige møter og fokuset 
skal være bærekraftighet, utvikling og prioritering. 
Gruppen består av deltagere fra kommunen (VNI, skole, Senter for oppvekst) samt 
Drammen idrettsråd og Buskerud idrettskrets. Fra desember 2015 kom også NAV 
med i rådgivende gruppe.  
Den rådgivende gruppen har innstillende myndighet i forhold til økonomien for, og 
prioriteringen av tiltakene. 
Rådgivende gruppe har avholdt 4 møter, og  ska ha sitt første møte i 2016 i februar 
Det er prosjektleder ansatt gjennom Drammen idrettsråd som  forestår den daglige 
driften av tiltakene. 
 
 Drammen idrettsråd har i 2016 hatt ett årsverk til koordinerings-arbeidet med 
inkludering i idrett. Stillingen er fordelt med 50%  ved Fjell bydel og 50% på resten 
av Drammen. Til idrettens totale inkluderingsarbeid har Drammen idrettsråd 
mottatt kr. 750.000,- fra kommunen gjennom heholdsvis MØS-midler og lønns-
midler fra Fjell 2020-prosjektet. Kr. 800.000,- er tildelt fra staten via NIF til dette 
arbeidet. 
 
 Drammen idrettsråd utfordrer både NIF og kommunen til å øke bevilgninger for 
fremtiden, med bakgrunn i økt tilstrømning av flykninger og at idretten da kan ha 
kapasitet til et mer omfattende arbeid for nyankomne flyktninger. 
 
Drammen idrettsråd har gjennom 2015 styrket og utvidet  sitt arbeidet  med  
inkludering i idrett. Med  bakgrunn i handlingsplan som ble utviklet i 2014 har 
inkluderingsarbeidet i Drammen utviklet seg i riktig retning i 2015. Økte 
bevilgninger fra NIF, 100% inkluderingskonsulent-stilling og større samarbeidsflate 
er sukessfaktorer. 
 
Drammen idrettsråd har jobbet målbevisst for å øke kvaliteten på inkluderingstiltak 
gjennom å ha tett dialog  med klubbene, både i forkant av søknadsprosessen samt 
tett samarbeid og veiledning rundt planlegging og gjennomføring for å kvalitetssikre 
alle ledd. To faste inkluderingsseminarer i løpet av året har gitt mulighet for 
erfaringsutveksling, informasjonsflyt og samarbeid på tvers av klubber. 
  
Drammen idrettsråd  evaluerte søknadsprosessen for 2014 for å finne mer optimale 
løsninger som skal sikre tydelig rapporter og videreutvikling av inkluderingsarbeidet. 
Det har resultert i et tettere samarbeid med klubber og samarbeidspartnere i tillegg 
til mer spissende søknads- og rapportkriterier. 
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I 2015 hadde Drammen  18 samarbeidsklubber med til sammen 35 tiltak, mot 11 
klubber og 21 tiltak i 2014. Tre av tiltakene organiseres under Inkludering i idrettslag 
men får sine tilskudd gjennom LAM-fordelingen. 
Det har gitt gode resultater at Drammen idrettsråd har jobbet aktivt mot klubber 
som tidligere ikke har vært med i ordningen. 
Åpen hall på Fjell har vært stabilt i hele 2015 og viser en økning i både vanlig åpen 
hall og ferieåpen hall.  
 
Til sammen har Drammen idrettsråd og Drammensklubbene stått for i overkant av 
64.400,- aktivitetstimer gjennom inkludering i idrettslag i 2015. 
I tillegg har det vært jobbet med andre prosjekter som blant annet utvikling av KRA-
prosjektet og nytt prosjekt «Skattekammeret».  
 
 
Nye samarbeidspartnere som NAV, Kommunes levekårsteam, Kirkens Bymisjon er 
også kommet på plass. 

Nøkkeltall og søknader for 2015 
 

Totalt antall klubber i Drammen som har søkt om inkluderingsmidler 
 

19 

Totalt antall  klubber som er med i inkludeing i idrett * 
 

19 

Antall søknader fra klubber totalt i hele Drammen 
 

37 

Totalt søknader innvilget i hele Drammen 
 

32 

  
Tre av klubbene som søkte inkludering i idrettslag har fått midler gjennom LAM men har 
inkluderingstiltak for fysisk/ psykisk funksjonsnedsettelse, og organiseres derfor under 
inkluderingsarbeidet.  
 
Disse tiltakene er ikke tatt med når det gjelder utregning av aktivitetstimer o.l 
En  klubb jobber med å få igangsatt tiltak. 
Til sammen 19 klubber, men tre av klubbene mottar LAM-tilskudd fra DIR. 
Til sammen 35 tiltak men tre av tiltakene gjennomføres via midler gjennom LAM. 
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Klubber som er med i inkluderingsprosjekter i 2015  

 

Idrettslag som har fått tidelt midler fra idrettsråd/idrettskrets innenfor tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag i 2015
Vennligst, fyll inn detaljene på idrettslagene.
Idrettsrådet/idrettskretsen: ___Drammen idrettsråd

DM: 737213
Navn på idrettslag Type tiltak/aktivitet Navn på tiltak Aldersgruppe Navn på kontaktperson i IL Telefon, kontaktperson i IL

Skiold allidrett aktivitet Brandenga Gutt/jente 1-7 klasse. Fokus på Morten Backe 32 83 64 33 /90540435

Drammen Shotokan karateklubb                           Kampsport/karate Intro karate jenter Jenter/ungdom Morten Haavaldsen 4801 11 78/ 4801 1178

Drammen håndballklubb                                                       Aktiv fredag Sosial multisport Ungdomstrinnet hele DrammeNina Marheim Sørdahl 31 28 33 73
(DBK, Konnerud IL)

Håndball Streethåndball Conny Hartman AVSLUTTET VÅREN 2015
Åssiden IF allidrett allidrett jente/gutt 6-8 år Arild Fredriksen 91 51 70 35

Drammen Turnforening Turn, andre idretter,lek TAFO turn og akt.ordning 2-3 trinn gutt/jente Marianne Grønn 922 89 881

Drammen sportsdansere                                                              Sportsdans 1-2 Dans på SFO 1-4 trinn gutt/kemte Kristin V Øverum
32 81 72 72    940 38 148  

Nybeg.kurs sportsdans Grunnleggende dans 12-18 år gutt/jente
Nybeg.kurs sportsdans Grunnleggende dans 6-12 år gutt/jente

ski og ballkluben DRAFN Idrettsakt/allidrettslek Idrettsskole 1-4 trinn gutt/jente Bjarne Stabæk  32 81 88 33 /958 32 759
Gr.leggende skøyter                 Skøyte/bandyskole 1-7 trinn gutt/jente
Fotball/allidrett/ski Nye Drafnkollen Alle barn
Opplæring fortball Fotballskole ungdom Ungdom Jente/gutt

Fjell SK Fotball Fotballskole jenter 1-2 trinn gutt/jenter Mustfafa Evran 407 29 546
Fotball Fotballskole jenter 5-7 trinn
Fotball Fotballskole gutter 5-7 trinn
fotball Fotballskole gutt 3-4 gutter
fotball Fotballskole jenter 3-4 trinn jenter
Vollyball FjellVolly Jenter ungdomstrinnet
fotball Ungdomsfotball Ungdomstrinnet

Elvebyen Taekwondo Gratis trening taekwondo  for invandrerjenter Åpent Liv Marit Carlsen/ Jon Borgersen 40 21 48 40
Sos.treffpunkt/fritid Gratis sosialt treff Åpent
Selvforsvarskur for invandrerjenter Åpent

Strømsø cricket Cricket Criketskole 6-12 år jente/gutt Nadeem Fayyaz 950 50 580

Drammen Basketball Basketball Basket for jenter Innvandrerjenter opp til 15 år KjetilKjetil Kleveland Tlf: 32 04 62 47 Mobil: 902 35 671

Basketball  "Streetbasket" alle barn og unge, familier

Strøsgodset Bredde Åpen hall m/ aktiviet Heng på, aktivitet er gøy!! Ungdom 13-19 år Sillje Nilsen Nørvåg 41683483
Fotball Ballen er ROSA Barn 6-12 år
Fotball Alle gutta på banen Barn 6-12 år

Drammen strong fotball/håndball Drammen strong supergirls 1 trinn jenter Hilde A Onseng 92238093
Drammen BUL Håndball Bull akademiet jenter 2000 Vår 2015 AVSLUTTET VÅREN 2015

Håndball Cup støtte

Aron skiklubb Tiltak for fysik utvikl.h LAM midler
SIF funkjsonshemmede Tiltak for psyk.utvikl.h LAM midler
Drammen golflubb Grønn glede LAM midler
Skiold Tiltak for fysik utvikl.h         Midler fra kommune

TILTAK 2015 2014 Økning
Drammen/fjell totalt 19 11 72,70 %
Jentetiltak 10 7 42,80 %
Nye tiltak 13 7 85,70 %
Tiltak for psyk.utvil 3 1 200,00 %
Videreførte tiltak 17
Antall tiltak totalt 35 21 66,70 %

Jentetiltak
Nye tiltak
Videreførte tiltak
Tiltak for utviklings.h
Ikke påbegynt tiltak
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Tilbud spesielt rettet mot minoritetsjenter 
 
Drammen idrettsråd har jobbet målrettet for å øke tilbudene rettet mot 
minoritetsjenter i Drammen i samarbeid med klubber. Det har resultert i nye tiltak 
både på Fjell, Gulskogen Bragernes. Til sammen for 2015 finnes det pr d.d. ti 
jentetiltak mot sju i 2014. Strømsgodset IF er i etableringsfase. To tiltak var 
halvtårstiltak og ble avsluttet våren 2015. 
Målsettingen fra 2014 var å øke antall tiltak for jenter og det har idretten klart.  
Økning på jentetiltak i regi av idretten har vært 42,8 % for 2015. 
 
 

Utviklingen de tre siste årene vedrørende inkludering i idrett 
 

 2012 2013 2014 2015 

Antall klubber i Drammen totalt de tre siste årene. 85 86 88 88 
Antall klubber søkt inkluderingsmidler  12 12 15 19 
Antall klubber som er med i inkludering I idrettslag   10 7 11   19 
Innvilgede inkluderings tiltak  10 12 21 32 
Antall nye klubber med i inkludering i Idrettslag 3 4 6 6 
Ikke innvilget inkluderingstiltak.** 2 5 4 5 
Antall nye medl. rekruttert gjennom Inkluderingstiltak***        70 75 172 189 

 
**Ikke invilget-  utenfor søkerkriterier, og veiledet inn i andre typer ordninger. Evnt ikke levert søknad innen frist       
etter gjenntatte oppfordringer. 
 
*** Antall nye medlemmer rekrutert gjennom inkluderingstiltak er ikke registert i like stor grad i alle klubbene så 
tallet er nok høyere enn vist.   
 
Drammen sportsdansere har fra 2016 flyttet sitt inkluderingstiltak fra Fjell barneskole til Gulskogen barneskole. 
Det har i hele høsthalvåret vært satt inn tiltak for å styrke rekrutteringen til dansetilbudet uten resultat. Tilbudet 
var en suksess i 2014, og de fikk rekrutert flere inn i ordinær klubbdrift.  
 
Til sammen 19 klubber men tre av klubbene mottar LAM midler 
Til sammen 35 tiltak men tre av tiltakene er ikke tatt med da de mottar midler gjennom LAM. 
 
Nb! Tabellen gjelder for hele Drammen 

 

Utvikling og kompentanseheving for inkluderingsklubber 
 
Målsetting: Kvalitetssikre og utvikle  arbeidet idretten utfører innenfor «inkludering    
i idrettslag» 
 
Følgende er gjennomført i 2015 for å bidra til måloppnåelse innenfor utvikling og 
kompetansehveving: 
 
 To Inkluderingssamlinger med ulike temaer og gruppeoppgaver 
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 Fjell SK har tre ganger blitt oppfordret til/tilbudt klubbutvikling og veiledning 
 Veiledningssamtaler med ulike klubber 
 Åpen hall og Fjell SK har fått tilbud om SMART- KURS. To av instruktørene i 

åpen hall deltok. Dette var i samarbeid med Kultureteten på Fjell  
 Alle klubber har fått tilbud om:  

• Styrearbeid i prakis   
• Aktivitetslederkurs 

Dette er tilbud de har fått både gjennom Drammen idrettsråd, Norges idrettsforbund, 
Buskerud idrettskrets og andre samarbeidspartnere. 
 
Drammen idrettsråd v/ inkluderingskoordinator har holdt innlegg om 
inkluderingsarbeidet i Drammen sentralt ved NIFs årlige samling for alle landets IR 
som er med i ordningen. 
Drammen idrettsråd har også deltatt med innlegg om idrett på seminaret«Et felles 
løft» i regi av Fjell 2020. 
Inkluderingskonsulent har også vært i Asker for erfaringsutveksling med Asker 
idrettsråd og prosjektansvarlig for «Borgenprosjektet». Denne bydelen kan 
sammenlignes med Fjell bydel. 
Drammen idrettsråd har også holdt innlegg i Lier kommune etter forespørsel fra Lier 
idrettsråd, Lier kommune og Lier frivillighetssntral.  
Drammen idrettsråd har fått forespørsel fra Nedre Eiker kommune om å holde kurs 
om inkludering i idrettslag for nyankomne flykninger i kommunen. 
 
 

Samarbeidspartnere 
Drammen idrettsråd har i løpet av perioden videreført og etablert nye 
samarbeidspartnere. 
 
Det samarbeides bl.a. med Drammen Introduksjonssenter, Barnevernet  i Drammen 
v/senter for oppvekst, samt Levekårstemaet som er et  samarbeid mellom NAV og 
senter for oppvekst . I tillegg er det samarbeid med DNT Drammen og flere skoler. 
 
Det samarbeides også med Frivillighetssentralen, Fjell 2020, kommunens idretts- og 
kulturetater, oppveksteam i tillegg til et tett samarbeid med seksjonsleder for fritid 
og interkultur på Fjell. Samarbeidet med Drammen kommunes ulike etater og andre 
samarbeidspartnere har vært med på å styrke arbeidet med inkludering i idrettslag 
både på Fjell og Drammen genrelt.  

Status andre tiltak 

Ung leder programmet 
Drammen idrettsråd er fortsatt med som medarrangør i Ung leder sammen med 
Drammen kommune og DNT Drammen og Omegn, et lederkurs for unge voksne i 
alderen 15-25 år. Det er til sammen 12 stk som deltar i Ung leder. To er rekruttert fra 
Introduksjonssentret. 
Idrettsrådet bidrar med rekruttering av deltagere fra blant annet 
Introduksjonssentret og Åpen hall på Fjell.  
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I 2013/2014 var det 24 deltagere og 22 som fullførte programmet. 
Dette vil også gi ringvirkninger ved at disse ungdommene informerer  andre 
ungdommer om tilbudet og kan være en rekrutteringsarena for neste år.  
 
Det kan også være med på  å gi en gevinst ved at flere ungdom med 
minoritetsbakgrunn søker seg til lederverv i kommunen. Det er et stort behov for 
flerkulturelle rollemodeller, og dette samarbeidet kan være med på å gi et løft på sikt. 
 
I tillegg bidrar Drammen idrettsråd med midler inn i prosjektet. 
 

Koordinering av idrett på Fjell 
Idrettskatalogen for 2015 har vært et 
samarbeid mellom idrett og kultur. Alle 
klubber med aktiviteter på Fjell er med i 
katalogen, også den ene klubben som pr i dag 
ikke ligger under inkludering i idrettslag.  
Målsettingen har vært å gjøre idretten på Fjell 
mer synlig i tillegg til å legge til rette for god 
informasjon til skole, barn, ungdom og 
foreldre samt samarbeidspartnere. 
 
Kvaliteten på idrettstilbudene blir fulgt opp gjennom inkludering i idrettslag ved 
koordinator gjennom samtaler, veiledning, e-post og møter i tillegg til 
halvårsrapporter.  
 
Det har vært jobbet tett på Fjell SK i hele 2015 for å styrke klubben med gode 
langsiktige løsninger.  
Til sammen har Drammen idrettsråd hatt 10 ulike møter med klubben for støtte og 
veiledning. 
Drammen idrettsråd har koblet på Buskerud idrettskrets og Norges fotballforbund 
avd. Buskerud for samarbeid rundt klubben. 
 
Det syntes fortsatt å være en lang vei igjen med tanke på å bygge opp en klubb som 
kan fremstå som robust på Fjell. Målsettingen om å nå dette målet er langt unna. Det 
er store og kompliserte utfordringer som gjør arbeidet svært vanskelig med tanke på 
samarbeid mellom de to største klubbene på Fjell. Det kan være at tiden er inne for å 
se på andre løsninger for hvordan idretten skal organiere seg på Fjell til beste for 
barn og unge.  
Prosjektleder har benyttet mesteparten av 50 % stillingen til koordinering av Åpen 
hall og til arbeidet rundt Fjell SK.  
 
Målsettingen er å jobbe langsiktig for å se på ulike modeller om et fremtidig «Idretts-
Fjell». 

 

Åpen hall 
Målsettingen for Åpen hall har vært  å « skape en trygg, sosial, trivelig og aktiv arena 
for barn og unge i bydelen». 
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Åpen hall har fungert godt i 2015 med økt antall barn og unge som benytter seg av 
lavterkseltilbudet to ganger i uka. Ferietiltakene for 2015 har hatt besøk i alle ferier 
og må anses å være en suksess. I 
2014 var det ingen som benyttet seg 
av tilbudet  mot ca 140 ungdommer 
i 2015 fordelt på de ulike feriene.  
Drammen idrettsråd har skrevet 
samarbeidsavtale for et halvt år av 
gangen med Fjell SK. Det er pr. januar 2016 ikke skrevet noe videre avtale. Dette 
avventes intill videre. Se forøvring avsnitt over. 
 
Tiltaket er åpent hver onsdag fra 14.00-16.00 for barn og hver fredag 19.00-21.30 for 
ungdom.  
Tiltaket har vokst seg større og er i dag stabilt.  Kjønnsfordelingen er fortsatt noe 
skjev, der jentene kommer dårligst ut.  Men det øker gradvis sammenlignet med 
2014. Noe eksakt tall er vanskelig å anslå da registering av jenter ble startet opp i 
2015. Men det kan med sikkerhet fastslå at det har vært en økning. Utfordringer 
ligger nå i å få ungdomsjentene til å delta, ikke bare være tilstede. På barnetrinnet 
deltar jentene i aktiviteter. 
 Rekrutteringen til åpen hall har økt gjennom at tilbudet nå er stabilt og forutsigbart 
med samme dager, tider og instruktører barn og unge har relasjon til. Dette har vært 
en medvirkende årsak til økt rekruttering begge dager.  
 
Ferieåpen hall har hatt åpent i alle ferier og tilbudet har blitt benyttet i mye større 
grad enn i 2014. Tiltaket ble evaluert i 2014 og endringer som ble gjort har vist seg å 
være en medvirkende faktor til at tilbudet nå lykkes bedre. Det å benytte de faste 
dagene som de allerde er kjent med har vært en suksessfaktor. Å flytte aktivitetenen 
til ettermiddag/kveld har også vært en medvirkende faktor.  
 Men først og fremst har ferietiltakene hatt behov for å kunne stabilisere seg å bli 
kjent blant ungdommen.  
 
Når det gjelder rekruttering inn til Åpen hall er tiltaket markedsført gjennom skole, 
kultur v/Neon, facebook, plakater og katalogen «Idrettsfjell». I tillegg har det vært 
sendt ut e-mail til ulike organisasjoner på Fjell. Barn og unge har også blitt 
oppfordret til å ta med seg venner, så «jungeltelegrafen» har også hatt en stor verdi i 
seg selv. 
Drammen idrettsråd har også markedsført tiltaket gjennom egen nettside.  
Åpen hall har blant annet hatt besøk av Drammens Ballklubb som ønsket å se 
hvordan tilbudet blir driftet. 
 
Drammen idrettsråd har hatt et tett samarbeid med  Drammen kommune og 
Galterud skole vedrørende Åpen hall. 
 

Utvikling av Åpen hall  
Koordinator har hatt tett dialog med Fjell SK hele veien for veildning, støtte og 
samarbeid. Idrett og aktivietsytstyr har også for 2015 vært oppgradert i samarbeid 
med instruktørenes og målgruppens ønsker.  
Det har vært avviklet tre evalueringer for Åpen hall og det har vært både 
juleavslutning og sommeravslutning for instruktører og frivillige. 
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Rutiner og retningslinjer som ble beskrevet i fjorårets rapport er fortsatt gjeldende. 
Alle rutiner er bygget på mestringsperspektiv, løsningsfokusert tenkning og 
alternativ til vold.  
 
Åpen hall har hatt besøk av Drammen Bokseklubb og Drammen Basket i år. De har 
også vært på besøk hos tiltaket «aktiv fredag» som er et annet inkluderingstiltak. 
Dette er også et åpent hall tilbud.  
 
 

 

Tall for 2015 
 
 Totalt barn for høsthalvåret er 606 mot 475 for høsthalvåret 2014 
 Totalt ungdom for høsthalvåret er 859 mot 630 for høsthalvåret 2014 
 Totalt for høsthalvåret er det  1465 som har benyttet tilbudet i åpen hall mot 

1105 for høsthalvåret 2014 
 

 Totalt barn for vårhalvåret 2015 er 530 mot 437 får vårhalvåret 2014 
 Totalt ungdom får vårhalvåret 2015 er 761 mot 377 for vårhalvåret 2014 
 Totalt for vårhalvåret er det 1291 barn og unge som har benyttet tilbudet mot 

814 for 2014 
 
 

 Totalt barn og ungdom i åpen hall for 2015 er 2756 mot 1919 for 2014 
 Total økning fra 2014 til 2015 er på 44,1% 

 

 
 
 
 
Kultur og idrett har organisert det slik i ferier at idrett har tilrettelagt tilbud for 
ungdomstrinnet og kultur for barnetrinnet. 

Barn Høst Barn Vår Ungdom
Høst Ungdom Vår Totalt Høst Totalt Vår Totalt Barn

og Ungdom
2015 606 530 859 761 1465 1291 2756
2014 475 437 630 377 1105 814 1919
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Totalt ungdom i ferieåpen hall tilbudet har til sammen hatt besøk av 148 ungdom. 
For året 2014 var det ingen som benyttet seg av tilbudet. Dette har hatt 100% økning 
i  2015. 
Ferieåpen hall har hatt tilbud to dager i alle ferien fra sommeren 2015. For vinteren 
2015 var det tre dager i feriene.  
80-90% av de som har benyttet seg av åpen hall tilbudet er i målgruppen. Kultur og 
idrett på Fjell har hatt et godt samarbeid på tvers når det gjelder åpen hall. Ungdom 
har hatt tilbud om å komme ned på Neon etter aktiviteter i åpen hall, og ansatte fra 
Neon har vært med i åpen hall. 
 
Tiltaket «Åpen hall» fortsetter å vokse og tallene for bruk av tilbudet peker i riktig 
retning. 
Kjønnsfordelingen er fortsatt skjev men jenteandelen øker også på ungdomstrinnet. 

Bydelsdagen på Fjell 
Bydelsdagen på Fjell 30.05-2015 var i samarbeid med Frivillighetssentral og kultur-
etaten på Fjell.  
Drafn, Fjell SK, Skoger og Fjell karateklubb, Drammen sportsdanserklubb og Sturla 
IF deltok med ulike idrettsaktiviteter under bydelsdagen på Fjell. 
Her viste idretten alt fra mobil skibakke, dans, stolpejakt og fotball. Det hele ble 
avsluttet med fotballkamp.  
All idrett skulle i utgangspunktet være samlet på kunstgressbanen men på grunn av 
været måtte det endres slik at noe aktivitet var inne i Fjell gymsal.  
 

Sommercamp 
Drammens Ballklubbs IFO arrangerte sommeren 2015 Sommercamp for andre år på 
rad . Målgruppen er  barn og unge med foreldre med lav inntekt og eller de som  ikke 
har mulighet til ferie eller opplevelser i sommerferien. 
Det var i 2015 påmeldt 120 barn og unge mot ca 100 i 2014.   
Glassverket, Drammen turnforening, Nøstehallen, SIF toppfotball og Sturla friidrett 
var klubber som bidro til sommercampen. I tillegg var det besøk på Drammensbadet 
og EB kraftasjon på Labro to av dagene. 
 
Drammen idrettsråd,Drammen Kommune, Kiwi, Skutebrygga, Sparebanken Øst og 
Spar er samarbeidspartnere i dette tiltaket. 
 
Idrettsrådet har tidligere gått inn med midler, men i år har næringsliv og klubber 
bidratt i så stor grad at det ikke har vært nødvendig. 

 Dette tilbudet er med på å gi klubber en felles samarbeidsarena som igjen kan være 
med å utvikle andre felles tiltak, i tillegg til å være en rekrutteringsarena. 

 
Drammen idrettsråd ønsker å se på muligheten for liknende tiltak på vinteren, 
«Vintercamp», i samarbeid med Drammens Ballklubb. 

Drammens Ballklubb har et ønske om å dele dette prosjektet utover Drammens 
grenser og Drammen idrettsråd støtter arbeidet og målet. 

Tilktaket har kommet for å bli. 
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Grenseløse idrettsdager 

Arrangører: Buskerud IK og NIF i samarbeid med Drammen Idrettsråd, Nav 
Hjelpemiddelsentral i Buskerud og Drammen VGS Toppidrett.  
 
Alle 6 anstatte fra idrettskretsens administrasjon, samt inkluderingskonsulenten i 
Drammen idrettsråd var med hele dagen og hadde ulike oppgaver. Vi fikk også hjelp 
til lunsj/fruktskjæring av 2 stk fra Cicvitan Aurora – Drammen. 
NAV Hjelpemiddelsentralen – Buskerud, sørget for å få på plass leverandører av 
aktivitetssykler samt at de hadde egen stand og bistod med råd og veiledning ift 
søkeprossedyrer om utstyr etc. De 14 toppidretts-elevene ble fordelt som assistentet 
på aktivitetene. 
Antall deltakere og målgruppe: 

• Totalt 304 deltakere med ulike funksjonsjonsnedsettelser, mot 100 for 2014 
• Yngste 5 år og eldste 59 år 
• 30 av deltakere hadde kun fysisk funksjonsnedsettelse 
• 8 venner 
• 218 av deltakere var under 20 år 
• 42 av deltakere var over 26 år 
• 17 kommuner i Buskerud/Vestfold/Akershus 
• 34 grunnskoler/4 VGS/1 barnehage 
• 6 arbeidstreningssenter/aktivitetssenter/bofellesskap 
• 226 foresatte/ledsagere/andre følgepersoner mot 71 for 2014 
• Arrangørstab, 36 instruktører fra idrettslag/særforbund, 11 hj.middelfirma 

(sykler og el-innebandystoler), 14 toppidretts-elever 2 stk fra Civitan Aurora 
Drammen 

 
Totalt var det 602 personer  innom arrangementet i Drammen – en økning på 200%.  
Dette viser at det er et stort behov for idrettstilbud til denne målgruppen. Gjennom 
evalueringen av tilbudet «Grenseløs idrettsdag» kommer det frem at det for 2016 
kan være at tilbudet blir flyttet ut av kommunen med bakgrunn i høy leiepris. Det er 
uheldig om dette blir en realitet.  
Drammen idrettsråd har på eget inititativ jobbet med dette tiltaket uten noen form 
for tilskudd av midler.  
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Skole og klubbsamarbeid i Drammen 
Drammen idrettsråd i samarbeid med Buskerud 
idrettskrets og Drammensskolen  tok i 2014 initiativ 
til  samarbeid i forhold til 60 min fysisk aktivitet inn 
i skolen daglig.   
 
Basert på seminaret «I samme båt» mellom skoler 
og idrettslag i Drammen ble det inngått 16 
intensjonsavtaler mellom idrettslag og skolene. Her 
var også noen av inkluderingsklubbene med. 
I 2015 har flere skoler og klubber gått videre med tiltak basert på intensjonsavtalene 
for 2014. 
 
Åssiden IL i samarbeid med Kjøsterud, skole, Åssiden skole og Aronsløkka skole har 
laget tiltaket «aktiv på Åssiden» 
 Gratis tilbud til ungdomsskoleelever og 7. trinn på barneskolene i 

Berskauhallen 

 Kjøsterud kurser ungdomsskoleelever i idrettsledelse(FYSAK) 

 Ungdomsskoleelever leder fysisk aktivitet på barnetrinnet   
 

Drammen idrettsråd ønsker å jobbe videre med  skole-klubb samarbeid i tillegg til å 
benytte klubbenes kompetanse inn mot skolene. Sett i et folkehelseperspektiv ønsker 
vi å tilrettelegge for gode aktivitetsvaner for barn og unge som de kan ha med seg 
videre i livet. Dette tror vi kan ha store ringvirkninger på sikt, både når det gjelder 
uorganisert - og egenaktivitet.  
Det planlegges nytt seminar i mars/april 2016 slik at konseptet kan nå ut til flere 
skoler og klubber.  
 
 

Kontingentfritakspilot 
Det er ca 3000 barn i Drammen som er definert under fattigdomsgrensen i 
Drammen. Medlems- og aktivitetskontingent blir nedprioritert i familier med stram 
økonomi. Samtidig kan aktiviteter på fritiden bidra til bedre helse, økt livskvalitet og 
bygging av mestringsfølelse, engasjement, trivsel og selvstendighet. 
 
Målesetting med kontingentfritak er å inkludere flere barn og unge i idrettslag, 
samtidig som klubbene  ikke skal bære hele den økonomiske belastningen ved 
ordningen. Det er viktig at ordningen ikke skal føles stigmatiserende for mottagerne 
og dens familie. 
 

Målgruppen er barn og unge i alderen 6-12 år fra familier med lav betalingsevne.  

Økonomisk ramme for piloten ca kr 100 000,-/år, hvor halvparten  dekkes via MØS 

bevilgningen til Inkludering IL. For 2016 vil finansieringen bli fremmet som innspill 

til økonomiplan 2016-2019. 
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Piloten hadde oppstart senhøsten 2015 med varighet på 2 år.  
 
Piloten legger opp til økt samarbeid mellom skole – idrettslag, og ordningen med 
skjematisk søknad til Inkludering i IL gjør at man ikke stigmatiserer målgruppen. 
Modellen er lagt opp med lav grad av administrasjon og behov for oppfølging 
hjemmefra hos mottakerne. Samarbeid mellom skole og idrettslag vil bidra til at det 
ikke overrapporteres, samtidig som det er lett å måle effekten/resultatene av piloten. 
 
 
Det er valgt ut to pilotklubber: 
 

1. Skiold i samarbeid med Brannega skole  
2.  Åssiden IF i samarbeid med Åssiden skole og Aronsløkka skole  

 
Pr i dag har klubbene et godt samarbeid med skolene og de første registeringene for 

2016 forventes inn nå  i feb/mars. Dette har sammenheng med at klubbene har sendt 

ut faktura for kontingenter i disse dager. Piloten hadde oppstart sent på høsten og 

Skiold hadde da allerde sendt ut faktura og hadde ikke startet registeringen i henhold 

til kriteriene for piloten. 

Åssiden IF har for 2015 21 barn registrert med totalt utestående 43.950 kr. Dette er 
barn som fyller kriteriene for piloten. 
Dette er et pilotprosjekt med varighet fra 1.9.2015 – 31.12.2016. 

 
«Skattekammeret» 
Kirkens bymisjon, Buskerud idrettskrets, DNT Drammen og Omeng og kommuen 
har etablert et samarbeid i forhold til å se på muligheten for et større utstyrsdepo 
med gratis utlån av aktivitetsutstyr i Drammen.  
Kirkens bymisjon ha tatt initiativ til å lage en søknad om midler til  forprosjekt der 
prosjektet  skal utredes. Dette prosjektet har et stort potensiale og vil bli interessant å 
følge opp i 2016.  
 

KRA-prosjektet 
KRA, står for kommunikasjon, relsajson og aktivitet. 
Drammen idrettsråd og Drammen kommune ved Introduksjonssentrert har skrevet 
partnerskapsavtale ang obligatorisk undervisning i idrett og klubbdrift.  
Målet var i utgangspunktet at prosjektet skulle igangsettes i 2015. Dette lot seg ikke 
gjennomføre da prosjektet hadde behov for tydeligere kartlegging/ utredning. I 2015 
ble det i samarbeid med Åssiden v.g medielinje laget en introduksjons- og 
veiledningsfilm  om idrett og klubbdrift i Drammen som skal benyttes i prosjektet.  
 
Drammen idrettsråd har i samarbeid med introduksjonssentret og gjennom 
samarbeidsavtale kommet fremt til at idrett skal inn som et tema i undervisning av  
nyankomne flyktninger over 18 år. 
Norges idrettsforbund har gitt ut en generell brosjyre om idrett. De er på ni ulike 
språk som også vil bli naturlig å benytte i dette arbeidet. 
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Målsettingen med tiltaket er å informere/veilede målgruppen ved sentret om idrett i 
Drammen når det gjelder: 
 Idrettslagene og idrettenes tilbud 
 Frivillighet og dugnad.  
 Økonomi/kontingent/medlemskap 
 Forventningsavklaring 
 Informere om idrett og folkehelse 
 Bidra til at flere med minoritetsbakgrunn blir medlemmer, tillitsvalgte og 

ansatte i idretten i Drammen 

 Skape gode rollemodeller i minoritetsbefolkningen ved å benytte 
kompetansen og ressurser de har med seg til Norge. 

 Styrke muligheten til deltagelse i frivillig arbeid. 
 Fremme sosialt fellesskap og inkluderingsarenaer gjennom idrett og aktivitet 
 Bidra til å skape møteplasser for å fremme toleranse mellom ulike grupper i 

befolkningen og til å motvirke rasisme og diskriminering 

 Det jobbes også for å utvikle et kartleggingsverktøy som kan benyttes, slik at idretten 
kan få økt kompentanse om målgruppen i forhold til bosted, kjønn, alder, 
kompetanse innen frivillighet fra opprinnelsesland, barnets ønske om idrett etc. 
Dette er data idretten vil kunne benytte seg av for å raskere inkludere nyankomne 
flykninger i samarbeid med klubbene i Drammen. 
 
I tillegg jobbes det med å utvikle konspeptet «idrettsguide» etter modell fra 
Tromsø idrettsråd. Dette utvikles i samarbeid med introduksjonssentret. Drammen 
idrettsråd ønsker også et samarbeid med NAV i dette prosjektet.  
 
Prosjektet har som mål å komme i gang i mars/april 2016.  Dette vil være en 
målrettet satsing i 2016. Idrettsguideprosjektet vil utvikles underveis i prosjektet. 

Idrettsmesse og skoleløp 
Det var ca 3500  elever som deltok under idrettsmessa og skoleløpet i 2015. Dette var 
tredje gang arrangementet ble arrangert i regi av Buskerud idrettskrets i noe felles 
samarbeid med Drammen idrettsråd. 
Det var lagt opp til en utendørs politisk debatt i «politisk hjørne» ledet av Roar 
Bogerud fra Buskerud idrettskrets. 
Fokus og startskudd denne dagen var en times daglig fysisk aktivitet  i skolen. 
Idrettsmessa hadde besøk av særkrets og  klubber med mange ulike aktiviteter for 
ungdommene denne dagen.  
Dette er helt klart et av de større arrangementetene innen folkehelse for ungdom i 
Drammen. 

Videre arbeid i 2016 
Drammen idrettsråd ønsker å være en brobygger og samarbeidspartner for å finne 
gode løsninger på fremtidige utfordringer.  
Det er ønskelig å være nyskapende og utfordre klubber til å tenke nytt og kreativt. 
 
Viktige fokusområder i 2016 vil være å få på plass «idrettsguider» og  gjennomføre 
KRA-prosjektet.  
Drammen idrettsråd håper at kartleggngsverktøy som skal benyttes ved 
Introduksjonsentret i 2016 kan være et bidrag til å gjøre det enklere for klubbene. 
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Sammen med Idrettsguide prosjektet kan dette gjøre veien enklere for både 
målgruppen og klubbene. Dette er idrettens grep  for å raskere kunne integrere 
nyankomne flykninger.  
 
Kontingenfritakstpiloten i samarbeid med kommune,klubb og skole vil være 
spennende å følge i  2016. Når det gjelder barn og unge med foreldre med lav 
betalingsevne er dette utfordringer som idretten i Drammen ikke har mulighet til å 
løse alene.  
 
Det er også en utfordring på den ene siden å være i dialog med foreldre for å avklare 
forventinger om  betaling av kontingenter, for så å tilrettelegge for fritak på den 
andre siden.  
Her håper Drammen idrettsråd at KRA-prosjktet og kontingentfritakspiloten etter 
hvert kan vise positive resultater. 
 
Fjell står ovenfor mange og sammensatte utfordringer når det gjelder å bygge opp et 
robust IL. Det er pr i dag ingen klubber som utmerker seg i form av å være rustet til å 
ta denne oppgven og Drammen idrettsråd ønsker å se på andre type løsninger for å 
kunne tilby barn og unge et godt tilbud. 
 
 
Inkluderingsmidler fra Kulturdepartementet  og tilskudd fra kommunen samt midler 
fra Fjell 2020 er med på å støtte de klubber som har størst utfordringer.  Det er også 
med på å sikre at færre barn og unge står utenfor.  
 
Drammen idrettsråd anser dette som en stor utfordring for klubbene, og ønsker at 
NAV, Levekårsteamet, Barnevern og kommunen kommer mer på banen for et 
samarbeid om langsiktige god  løsninger.  
 
Drammen går i et stadig  mer flerkulturell retning, og man skal ikke undervurdere at 
tilskuddsordningen  bidrar til at idrettsråd og idrettslag vil stå  bedre rustet til å møte 
utfordringer med tanke på inkludering. 
 
Med bakgrunn i dagens situasjon med økt tilstrømning av flyktninger, økt 
innvandring og økende utfordringer med barnefattigdom også blant etnisk norske 
familier ønsker Drammen idrettsråd i samarbeid med Drammensklubbene å ta et 
utvidet ansvar og styrke dette arbeidet ytterligere i kommende år.  
 
Om Drammen kommune hadde økt bevilgningene fra 7 kr,-pr aktivitetstime til 
 14kr ,- pr aktivitetstime hadde idretten kunnet stå for over 128.800,- aktivitetstimer 
pr skoleår.  
 
Drammen idrettsråd ser med bekymring på hvordan klubbene skal klare å ivareta 
disse utfordringene uten at det følger med økte bevilgninger.  
 
Drammen idrettsråd ved inkludering i idrettslag ønsker å være en spydspiss inn mot 
omkringliggende idrettsråd. Målet er å støtte og veilede med tanke på eventuelle 
kommunesammenslåinger i tillegg til å styrke inkluderingsarbeidet i disse 
kommunene. 
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Når det gjelder tilbud for barn og unge med fysisk og psykisk funksjonsnedsettelse er 
dette foreløpig et lite prioritert område. Her kan og bør både kommune og idrett ta et 
større ansvar.  
 
Drammen idrettsråd takker fot tillitten vi har fått til arbeidet med inkludering i idrett 
og de midlene som er bevilget.  Det utgjør en forskjell for mange barn og unge i 
Drammen. 
Drammen idrettråd  takker for et flott samarbeid i året 2015 og vi gleder oss til videre 
samarbeid med Drammen kommune og øvrige samarbeidspartnere i 2016. 
 
Med vennlig hilsen  
Janne Cecilie Hafskjold 
Idrettskonsulent  
E-post: janne.hafskjold@drammenir.no 
Tlf: 90747501/32208213 
 

 

mailto:janne.hafskjold@drammenir.no

	Innledning
	Samarbeidsform og mål
	Nøkkeltall og søknader for 2015
	Klubber som er med i inkluderingsprosjekter i 2015
	Tilbud spesielt rettet mot minoritetsjenter
	Utviklingen de tre siste årene vedrørende inkludering i idrett
	Utvikling og kompentanseheving for inkluderingsklubber
	Samarbeidspartnere

	Status andre tiltak
	Ung leder programmet
	Koordinering av idrett på Fjell
	Åpen hall
	Utvikling av Åpen hall
	Tall for 2015
	Bydelsdagen på Fjell
	Sommercamp
	Grenseløse idrettsdager
	Skole og klubbsamarbeid i Drammen
	Kontingentfritakspilot
	KRA-prosjektet
	Idrettsmesse og skoleløp
	Videre arbeid i 2016


