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1. Organisasjon
Virksomhetens art

Drammen IR er koordineringsorganet for idrettslagene i Drammen, i alt 117 IL med 29 530 medlemmer
(2020). I tillegg er bedriftsidretten med ca. 3.000 medlemmer tilsluttet DIR.

Fortsatt drift

Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2020 er satt opp under denne
forutsetningen.

Styrets sammensetning 2020-2021
Styret:
Leder
Nestleder
Styremedlem 1
Styremedlem 2
Styremedlem 3
Styremedlem 4
Styremedlem 5
1. varamedlem
2. varamedlem
Kontrollkomité:
Leder
Medlem
Medlem

Per Burud
Per Fjeld-Olsen
Geirr Kihle
Runar Martin Dammen
Anne Cecilie Iversen
Silje Elise S Johansen
Knut Arvid Syvertsen
Anette Kagiavas
Lars Erik Olsen

Drammen Basketballklubb
Mjøndalen IF
Konnerud IL
Svelvik IF
Drammen Sportsdanseklubb
NOR 92
Åssiden IF
Strømm IL
Nedre Eiker Svømmeklubb

Arild Østeby
Stein Johnsen
Inger Hobbelstad

DHK
Svelvik IF
Bedriftsidrettskretsen

REVISOR:

Bjørn Baklid

Ernst & Young Drammen

VALGKOMITE
Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem

Kyrre Frøyd
Brit Runden
Claes Gøran Giljam
Julie Nålby

Skoger IL
IBK
Strøm HK
Drammen Bandy

2. Oppsummering av året

Fra 1. januar 2020 gikk idretten og idrettsrådet i Drammen inn i en ny tid. Det nye Drammen idrettsråd består
av klubbene i tidligere Drammen, Nedre Eiker og Svelvik. Idrettsrådet representerer derfor i alt 117 idrettslag
med ca 30.000 medlemmer. Det betyr at hver tredje innbygger i nye Drammen er medlem i et idrettslag, mao
er idretten en betydelig faktor i den nye kommunen, og ikke minst i særklasse den største bidragsyter til
folkehelse. Det følgende viser i hovedsak omfanget av hva idretten i Drammen er og står for, og hva DIR har
vært opptatt av dette første året.

3. Medlemsoversikt
Amaze Danseklubb Drammen
Aron Skytterklubb, Drammen
Aron Sportsklubb
Austad Fotball Klubb
Berger Idrettslag
Berger og Svelvik O - Lag
Brage Bowlingklubb
Buskeruds Jæger og Fiskeforening
Drammen Amerikansk
Fotballklubb
Drammen Badmintonklubb
Drammen Bandy
Drammen Basketballklubb
Drammen Bokseklubb
Drammen Bordtennisklubb
Drammen Bueskyttere
Drammen Cricket Klubb
Drammen Cykleklubb
Drammen Dance Company Club
Drammen fekteklubb
Drammen FPV Racingklubb
Drammen Golfklubb
Drammen Håndballklubb
Drammen Innebandy Forening
Drammen Ishockeyklubb
Drammen Judo Club
Drammen Kickboxing Klubb
Drammen Klatreklubb
Drammen Loggers Baseballklubb
Drammen Modellflyklubb
Drammen Ntn Taekwon-Do Klubb
Drammen og Omegn Paraglider
Klubb
Drammen og omegn urbane
danseklubb
Drammen Padelklubb
Drammen Roklubb
Drammen Ryttersportsklubb
Drammen Shotokan Karateklubb
Drammen Skateboard Klubb
Drammen Slalåmklubb
Drammen Sportsbåt Team

Drammen Sportsdanseklubb
Drammen Sportsdykkere
Drammen Sportskyttere
Drammen Squashklubb
Drammen Strong
Drammen Studentidrettslag
Drammen Styrkeidrettslag
Drammen Svømmeklubb
Drammen Tamil Sportsklubb
Drammen Tennisklubb
Drammen Tigers Bowlingklubb
Drammen Trekkhundklubb
Drammen Triathlon Club
Drammens Atletklubb
Drammens Ballklubb
Drammens Seilforening
Drammens Skøiteklub
Drammens Sportsfiskeres, Cast
Drammens Turnforening
Eiker Cykleklubb
Eiker Golfklubb
Elvebyen Bryteklubb
Elvebyen Discsport Klubb
Elvebyen Håndballklubb
Elvebyen Sportsdanseklubb
Elvebyen Taekwondoklubb
Finnemarka Idrettslag
Fjell Sportsklubb
Friskis & Svettis Drammen
Gjerpenkollen Hoppklubb
Glassverket Idrettsforening
Hrimnir Islandshestforening
Hwa Rang Team Drammen
Idrettsforeningen Birkebeineren
Idrettsforeningen Hellas
Idrettsforeningen Sturla
Drammen Bul
Konnerud Idrettslag
Marienlyst Cricket Klubb
Marienlyst Karateklubb
Mjøndalen Idrettsforening
Mjøndalen Tennisklubb

Nedre Eiker Pistolklubb
Nedre Eiker Svømmeklubb
Nesbygda Idrettsforening
Nippon Karateklubb
NOR 92 Innebandyklubb
Norsk Motor Klubb Drammen
Nybyen Ballklubb
Osbakken Idrettslag
RUNDTOM FK
Sirens Cheerdanceklubb
SKI- OG BALLKLUBBEN DRAFN
Ski og ballklubben Skiold
Skoger & Fjell Karate Klubb
Skoger Bordtennisklubb
Skoger Idrettslag
Skoger Turn
Solberg Sportsklubb
Sportskarate Drammen
Steinberg Idrettsforening
Strømm Idrettslag
Strømsgodset Idrettsforening
Strømsgodset Toppfotball
Strømsø Cricket Klubb
Svelvik Idrettsforening
Svelvik kajakklubb
Svelvik Ride- Og Kjøreklubb
Svelvik Sportskyttere
Svelvik Svømmeklubb
Svelvik Sykleklubb
Svelvik Tennisklubb
Svelvik Turnforening
Vikåsen Idrettslag
Ypsilon Kickboxing Klubb
Ytterkollen Idrettslag
Åskollen Fotballklubb
Åskollen Sykkelklubb
Åssiden Idrettsforening

4. Alders og kjønnsmessig fordeling

(Samordnet rapport 2020 har frist 30.4 slik at tallene som er gjengitt er hentet fra 2019)

Drammen
Nedre Eiker
Svelvik
Totalt

0-5
487
99
33
619

6-12
2692
651
248
3591

Kvinner
13-19
20-25
1609
509
332
74
110
15
2051
598

262855
823
221
3899

Sum
8152
1979
627
10758

0-5
380
115
18
513

6-12
3040
846
182
4068

Menn
13-19
2483
560
152
3195

20-25
1025
249
30
1304

267392
1839
461
9692

Sum
14320
3609
843
18772

Ettersom vi var tre kommuner i 2019 gjengis medlemstallene separat. Det er ventet et betydelig frafall på
grunn av pandemien i 2020. Foreløpige tall viser et frafall i medlemstallene til idrettslagene på mellom 4 og
5000 medlemmer.

5. Nye lag innunder Drammen Idrettsråd
Drammen Dance Company Club
Drammen Padelklubb

Sum
22472
5588
1470
29530

Austad Fotball Klubb (tatt opp på nytt)

6. Lag som er lagt ned eller strøket av NIF ved VIK
Nedre Buskerud Fjordhestlag
Drammen Indremisjons IF
Haukås Fotballklubb

7. Endret IR tilknytning
Ingen

8. Idrettens verdiskapning
Nasjonale dugnadstall fra 2020:
Nasjonalt
Drammen

Årsverk
29.900
472

Verdi
NOK 13,5 milliarder
NOK ca. 231 millioner kroner

Idrett er verdifullt – idrett gir Drammen mye!

9. Organisasjon.

Idrettsrådet i nye Drammen kommune var operative fra 01.01.20 i tråd med Idrettens fellesnemd sin
anbefaling. Det ble avholdt ett styremøte før det konstituerende årsmøte. Det styret var sammensatt av
styrene fra de tre tidligere idrettsrådene i Drammen, Nedre Eiker og Svelvik. Møte forberedte det
konstituerende årsmøte som ble avholdt 12.02.2020. Før det møtet ble de tre tidligere idrettsrådene
formelt oppløst. Det var i alt 76 representanter fra 35 klubber/lag og representanter fra kommunen.
Rettesnor for styrets arbeid skulle være sluttrapporten fra Idrettens fellesnemnd. (Det vises til protokollen
fra årsmøtet.) Det nye styret rakk å ha ett styremøte før pandemien slo til og Norge ble stengt ned 12. mars.
Styremøtene ut året ble, med et unntak (besøk hos Svelvik IL), derfor holdt på Teams, i alt fem møter.
Nedstengningen førte også til at det planlagte seminaret på Svarstad ble utsatt. Målet er å få avviklet dette i
2021. Styret organiserte seg med et AU bestående av leder, nestleder og administrasjon. AU har hatt 21
møter.
Styret organiserte seg på følgende måte: Hvert styremedlem satte opp sine interessefelt, og
arbeidsoppgaver ble fordelt etter disse valgene utover året. Som alle år tidligere er det vært mest aktivitet i
roller som omhandler anlegg, tildelinger og treningstider.
Rolle 1
Rolle 2
Rolle 3
Rolle 4
Rolle 5
Rolle 6
Rolle 7
Rolle 8
Rolle 9
Rolle 10
Rolle 11
Rolle 12
Rolle 13
Rolle 14
Rolle 15
Rolle 16
Rolle 17
Rolle 18
Rolle 19
Rolle 20
Rolle 21
Rolle 22

Reguleringssaker, områdereguleringer
Reguleringssaker, idrettsarealer
Temaplaner, rullering og oppfølging
Tildelinger, økonomisk, ikke Aktiv i IL
Tildelinger, treningstider
Anlegg, spillemidler - prosess og regelverk
Anlegg, nye prosjekter, ikke rolle 2
Anlegg, videreutvikling av eksisterende
Sosiale medier
Kunnskap og seminarer
Folkehelse og idrettens samfunnsbidrag
Stipender og priser
Paraidrett
Aktiv i idrettslag, søknader og oppfølging
Aktive lokalsamfunn, søknader og oppfølging
Politisk arbeid, kommunestyre/hovedutv.
Kommunikasjonsstrategi, evaluering/revidering
Handlings- og strategiplaner, internt
Lov og organisasjon
Økonomi og regnskap
Mediahåndtering, debattinnlegg, presse.
Antidoping, delta i lokal arbeidsgruppe i DK
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10. Møtevirksomhet og representasjon

Det har vært et år med mange møter, naturlig nok de fleste med kommunen, både administrativt og politisk.
Det har utvilsomt gjort det enklere og selvsagt tidsbesparende at de aller fleste møtene er avviklet digitalt.
AU har representert DIR i de fleste møtene. Runar Dammen har representert DIR i den kommunalt nedsatte
komiteen: «Lokal mobilisering mot doping». DIR har også vært aktive i forhold til den nyetablerte Viken
Idrettskrets (VIK). Per Fjeld-Olsen, Geirr Kihle og Silje Johansen (digitalt) var delegater på kretsens årsmøte.
Per Burud, Geir Vetterstad Skinnes og Janne Hafskjold var observatører.

Samarbeid med kommunen

Drammen IR, både styret og administrasjon, har lagt bak seg et godt samarbeidsår med nye Drammen
kommune. Kommunen er nå organisert med Hovedutvalg med stor beslutningsmyndighet. Naturlig nok har
DIR mye kontakt med Hovedutvalget for idrett, kultur og frivillighet. Aktive lokalsamfunn er en suksess. Det
har da også ført til et innledende og godt samarbeid med Hovedutvalget for oppvekst, barnehager og skoler
og Hovedutvalget for helse og sosial.
Det har også vært omfattende og gode dialoger mellom kommunen og idretten ved DIR og enkeltklubber
om store og små anleggssaker. Dessverre har kommunens økonomi gjort at ikke veldig mye er iverksatt. DIR
har forståelse for at 2020 har vært et spesielt år også for den nyetablerte kommunen med sammenslåing og
pandemi.
Samarbeidsavtale mellom DIR og DK ble undertegnet 18. juni av ordfører og DIRs leder. De årlige
samhandlingsmøtene, både politisk og administrativt, som er nedfelt i samarbeidsavtalen DIR, er
gjennomført og oppleves som viktige og gode for begge parter. Øvrig dialog med politikerne har gjennom
året vært god.
Den kommunale fellesnemnda for kommunesammenslåingen la sterk vekt på harmonisering: Adresse skulle
ikke være avgjørende for kommunale goder, alle skulle behandles likt. Dette fulgte idrettens fellesnemnd
opp: Alle idrettslag og idrettsanlegg skal likebehandles. Alle IL skal komme bedre eller like godt ut av en
sammenslåing. Ingen IL skal komme dårligere ut. Dette har DIR presisert i samtlige møter vi har hatt med
kommunen. Det har vært vanskelig å få til. Noe har vi fått til, men det er fremdeles en lang vei å gå.

Kommunale tilskudd til idrettslagene

I forarbeidet til nye Drammen ble det tydelig beskrevet forskjeller mellom de tre opprinnelige kommunene
når det gjelder tilnærming, tilskuddsmidler og investeringsmidler til idrettslag og idrettsanlegg. De politiske
partiene fulgte i valgkampen opp forholdet med løfte om midler og likebehandling mellom lag i hele
kommunen. Etter fjorårets årsmøte, definerte styret i idrettsrådet arbeidet med likebehandling som en
absolutt prioritet for sitt arbeid og har gjennom 2020 og så langt i 2021 arbeidet intenst med saken. .
I opprinnelig budsjett for 2020 var det fra administrasjonen ikke lagt inn noen midler for et skritt på vei mot
likebehandling og det ble ikke gjort endringer på innstillingen fra politisk nivå. Ved revidering av budsjettet
sommeren 2020 ble det etter et omfattende forarbeid fra DIR i sluttbehandlingen på politisk nivå gjort en
tilleggsbevilgning til idrettsområdet på 2,0 millioner kroner. Med dette klarte idrettsrådet i samarbeid med
kommunen å harmonisere a) treningstid til barn/ungdom i kommunale haller (fotball unntatt), b) gi driftsog anleggstilskudd til alle klubber i den nye kommunen tilsvarende hva som hadde vært gjeldende i gamle
Nedre Eiker og Drammen og c) øke tilskuddet til klubber som leier treningslokaler av private utleiere. DIR og
de mest sentrale idrettspolitikerne i kommunen var enige om at disse tilleggsmidlene kun var et første steg
på veien mot full likebehandling. Styret arbeidet derfor opp mot budsjettbehandlingen for 2021 med å
motivere for en ytterligere styrking av tilskuddsmidlene. Som svært skuffende ble disse i endelig
budsjettvedtak fastsatt til 2020 nivå.
Ut over at tilskudds- og utjevningsmidler ble fryst på 2020 nivå ble også investeringsmidlene til idrettsanlegg
redusert fra nærmere 100 millioner i 2020 til tre poster på hver ca 8 millioner i 2021. Disse går i sin helhet til
nødvendige oppgraderinger av kommunale anlegg og utstyr. I budsjettet er det ikke avsatt noen midler til å

bistå idrettslag som sitter med store udekkede anleggsbehov.
DIR foretok i 2020 en kartlegging av anleggsplaner i idrettslagene. Vi har primo 2021 gjort en grundig
undersøkelse av samlede kostnader for lagseide anlegg. Begge rapportene underbygger hva vi hele tiden har
meldt inn som behov til administrasjonen og politisk nivå. Som i fjor arbeider styret intenst for å motivere til
endringer i 2021 budsjettet ved revidering nå i juni. Styret kan vanskelig forstå hvordan kommunen kan
tillate en forfordeling av fellesskapets midler mellom klubber som drifter på egne versus kommunale anlegg.
Styret forstår heller ikke hvorfor kommunen ikke begjærlig griper tak i de invittene som ligger fra klubber for
å utvikle egne anlegg med begrenset kommunal bistand og bidrag. For nye Drammen vil anleggene bidra til
fellesskap, utvikling og folkehelse. Manglende medvirkning fra kommunen kan allerede i 2021 gi nedstengte
anlegg og aktivitet. En ytterligere effekt vil være manglende entusiasme og engasjement i klubbene som
raskt vil gi helt nye utfordringer.
OMRÅDE FOR HARMONISERING

Leiesatser treningstid barn/ungdom i kommunale haller
Leiesatser treningstid barn/ungdom i kommunale haller for fotball
Leiesatser treningstid barn/ungdom i kommunale haller for svømming
Tilskudd leie treningstid barn/ungdom i private lokaler
Kommunalt driftstilskudd til klubbene
Kommunalt anleggstilskudd til klubbene
Tilskudd til klubbeide anlegg med særlig store driftskostnader
Investering og større vedlikehold kommunale/lagseide anlegg

01.01.2020

17.06.2020

30.04.2021

1
2
3
4
5
6
7
8
Gjennomført
Delvis gjennomført
Ikke gjennomført

11. Status anleggssituasjonen

Som nevnt ovenfor gjennomførte DIR en undersøkelse blant klubben over hvilke anlegg som de prioriterte,
hvor langt de var kommet med planleggingen og finansieringen. DIR mottok 85 ønsker i alt. Økonomisk var
spennet stort: Fra noen få hundre tusen til 150 millioner (hockey/bandyhall). Det ble foretatt en sortering av
disse, og etter DIR syn bør kommunen bidra for å iverksette de anleggene som etter hvert ble karakterisert
som «gryteklare». DIR har registrert at det i kommende fireårsperiode er avsatt kr 0.00 til nye anlegg i
kommunen. Noe må det likevel kunne bevilges for å få til noe. Drammen er nest etter Oslo den kommunen
med dårligst anleggsdekning. Det er ikke noe den nye kommune bør være bekjent av.
Følgende anlegg ble åpnet i 2020:

•
•
•
•

Kunstgress/kunstisbane i Svelvik
Fotballhallen på Åssiden
Uteanlegg for basketball ved Åskollen skole
Nye garderober, driftsrom, styrkerom og kontorer på Consto Arena

For øvrig er vi innom anlegg og anleggssituasjonen i Drammen flere steder i denne beretningen så vi mener
at de som er opptatt av anlegg vil være godt oppdatert når beretningen er ferdiglest.

12. Gjennomførte aktiviteter
Lokale aktivitetsmidler (LAM)

I 2020 ble det på grunn av pandemien vedtatt at NIF skulle betale ut 66% av årets tildeling basert på 2019
kriteriene. Dette ga idrettslagene en hurtig kapitaltilføring tidlig i pandemien noe som kom godt med da all
aktivitet i lagene ble stoppet. I og med at Drammen Kommune ble sammenslått med Nedre Eiker og Svelvik
fra 1.1 skapte det problemer for idrettsrådet. Det viste seg umulig å gjøre en samlet tildeling slik det
konstituerende årsmøtet ønsket på grunn av det allerede var utbetalt 66% av summen. Styret vedtok derfor

å gjøre resttildelingen basert på 2019 kriteriene for hver av de tidligere kommunene.
Så lenge de kommunale tilskuddene til idretten (ref. pkt. om kommunale tilskudd over) ikke innebærer en
likebehandling mellom alle klubber i kommunen, finner styret i DIR det vanskelig å ytterligere forverre
situasjonen til enkelte av idrettslagene. For 2021 foreslår derfor styret en fordeling av de lokale
aktivitetsmidlene etter prinsippene for hver av de tre opprinnelige kommunene.

Utviklingsstipend

På grunn av den pågående Koronapandemien er tildelingen i 2021 utsatt til senere i året. Ordføreren ønsker
at utdelingen av stipendene i forbindelse med gullmiddagen skal foregå i de vanlige høytidelige rammene og
ønsker derfor å utsette dette til pandemien tillater dette.
I 2020 ble stipendene utdelt til:

•
•

Margrethe Bergane, Konnerud IL (Langrenn)
Jørgen Baklid. Konnerud IL (Skiorientering)

Samarbeid/ kommunikasjon med lagene

Også i 2020 har vi hatt en hyppig og god dialog med klubbene. Informasjonsbehovet har vært meget stort
og det har i perioder vært sendt ut oppdateringer om koronapandemien nærmest daglig. Vi har mottatt
gode tilbakemeldinger fra klubbene at denne informasjonen har vært viktig. Noen idrettslag har gitt utrykk
for at våre kanaler har vært de viktigste og best oppdaterte underveis i det merkelig året som 2020 etter
hvert ble.
Det ble i februar avholdt et digitalt ledermøte hvor alle klubbene var invitert. I møtet ble det gitt en
oppdatering om idrettsrådets arbeid i året herunder spesielt arbeidet for kommunal likebehandling.
Vi oppfordrer byens idrettslag til å bruke våre mediekanaler:
https://www.drammenir.no/
https://www.facebook.com/drammenir/
https://twitter.com/drammenIR
https://www.youtube.com/channel/UCRoOaxMf_obCfIPc2fKg-Jg

13. Lokal mobilisering mot doping

Drammen kommune har inngått avtale med antidoping Norge (ADNO) om samarbeid rundt lokal
mobilisering mot doping.
Målsettinger med denne samarbeidsavtalen er blant annet:
Koordinert og helhetlig forebyggende innsats rettet mot barn, unge og voksne for å motvirke negativ
utvikling og økt bruk av dopingmidler.
Koordinering av ulike tiltak i samarbeid mellom kommunale og frivillige instanser og ADN
Det er nedsatt ei styringsgruppe høsten 2020.
Gruppa består av
• Prosjektleder fra Drammen kommune
• Representant for kommunale tjenester
• Representant for skoler
• Representant fra Idrettsrådet
• Representant for Ungdomsrådet
• Representant for Politiet
Drammen Idrettsråds representant er styremedlem Runar Martin Dammen. I tillegg møter Antidoping Norge
med en eller flere ressurspersoner
Til nå har det vært følgende aktivitet
• Avtale mellom Kommunen og ADNO er inngått/underskrevet
• Styringsgruppa er etablert og har hatt 3 møter (derav 2 digitale møter)

•
•

Idrettslagene fikk kort informasjon i ett nettmøte før påske
Tiltaksplan utarbeides

Nytt møte/nettmøte med idrettslagene hvor ADNO deltar (Høsten 21)

14. Idrettens samfunnsbidrag
Drammensidrettens samlede samfunnsarbeid er formulert gjennom følgende målsetting:
Livslang idretts- og aktivitetsglede på tvers av generasjoner og trygge og aktive oppvekstvillkår for barn og
unge i aktive lokalsamfunn.
Målsettingen til «Aktiv i idrettslag» er: å inkludere flere aktive barn og unge med minoritetsbakgrunn inn i
idrettslag, spesielt jenter med minoritetsbakgrunn og der økonomi er barriere for deltagelse.
Dette utgjør modellen «Aktive lokalsamfunn» som er idrettens betegnelse på nærmiljøer der idrettslag har
tatt et utvidet ansvar for å styrke tilhørighet, fellesskap og aktivitetsnivå blant innbyggerne i Drammen
kommune.
Det gjennomgående er at tilbudene retter seg mot alle i nærområdet og ikke begrenser seg til klubbens
medlemmer. Aktive lokalsamfunn er Drammensidrettens svar på vårt samfunnsbidrag og måler oss på
aktivitet fremfor medlemskap. Samtidig er denne modellen med på å innfri vårt samfunnsoppdrag og
visjonen om «idrettsglede for alle» og oppfylle Fritidserklæringen av 2016.
Drammen idrettsråd, Buskerud Idrettskrets (nå Viken IK), idrettslag og Drammen kommune har et etablert
samarbeid om denne modellen. Uten dette samarbeidet ville ikke modellen Aktive Lokalsamfunn vært
mulig. Samarbeid, dialog og likeverdige partnerskap har vært suksessformelen så langt. Dette har vist seg å
gi bedre ressursutnyttelse og større verdiskaping. At initiativet kommer fra frivilligheten og idrettslagene
selv er avgjørende.
Samarbeidet mellom idrettslag og skole er selve grunnstammen i Aktive lokalsamfunn.

Aktive lokalsamfunn

Aktive lokalsamfunn (AL) er idrettens betegnelse på nærmiljøer der idrettslaget har tatt et
utvidet ansvar for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået blant innbyggerne.
Dette er et samlende initiativ som preges av en raus og inkluderende holdning overfor andre
frivillige organisasjoner og bygger på et felles mål om å bidra til livslang aktivitetsglede på
tvers av generasjoner.

Det er utviklet lokale partnerskap og samarbeidsmodeller i kommunedelene Konnerud, Øren, Åssiden,
Gulskogen, Brandenga, Fjell og Åskollen.
Det er etablert samarbeid med til sammen 18 ulike skoler og opprettet ytterligere dialog med 4 skoler i nye
kommunedeler. Ca. 6729 barn og unge har mottatt tilbud om fysak i skolen gjennom skole/IL samarbeidet.
Dette tallet avviker noe i perioder med rødt nivå på smittevern i skolen.
Drammenidretten har bidratt til lek og bevegelsesglede for barn og unge i til sammen 63 barnehager.
Idrettslag har i samarbeid med skoler og barnehager bidratt til at rundt 80000 barn og unge har fått tilbud
om idrett- og aktivitetsglede.

Aktiv i idrettslag (tidl. Inkludering i idrettslag)

I 2020 har 18 ulike idrettslag gjennom 32 inkluderingsprosjekter jobbet for å forebygge utenforskap og sosial
ulikhet, med målsetting om at flere barn og unge skal oppleve aktivitets- og idrettsglede.
Dette er et samarbeid mellom stat-kommune-frivillighet. For 2020 har IL rekruttert til sammen
Idrettslagene har sørget for ukentlig gratis aktivitet for ca. 1215 barn og unge. Ca. 120 barn og unge har
mottatt støtte til økonomisk inkludering 665 barn og unge har deltatt i sommercamp/sommer arrangement

I et folkehelseperspektiv har idrettens utstrakte samfunnsarbeid i 2020 vært med på å styrke psykisk og
fysisk helse og bidra til økt motstandskraft mot helsetrusler for barn og unge som påvirkes av stadig mer
sittestillende aktiviteter.

15. Økonomi

Årsregnskapet følger som vanlig som egne vedlegg, inkludert forklarende noter samt beretninger fra revisor
og Kontrollkomiteen. DIRs totalregnskap viser et underskudd på NOK 129 613,-.

16. Avsluttende kommentarer fra styret
Arbeidsmiljø

Det har vært lite sykefravær i 2020, heller ingen yrkesskader eller ulykker. Arbeidsmiljøet anses som godt.

Ytre miljø

Drammen Idrettsråds drift forurenser ikke det ytre miljø.

Forskning og utvikling.

Idrettsrådet har ikke egne forsknings- og utviklingsaktiviteter.

Likestilling

Drammen IR har to ansatte. DIR ivaretar både i administrasjonen og i styret idrettens regler for
kjønnsfordeling.

17. Oppsummering og takk

Året 2020 har vært et annerledes år, med både kommunesammenslåing og pandemi. Drammensidretten, i
likhet med resten av frivilligheten har blitt satt på prøve med nedstengning og begrenset mulighet for
aktivitet siden mars. Avlyste cuper, arrangement og alternative treninger har preget hverdagen.
Utfordringene har stått i kø. Ord som kohorter, en meter avstand, krisepakker, harmonisering, teams og
hjemmekontor har vi blitt godt kjent med. Fravær og begrensing av idretten har samtidig vist oss hvor viktig
Drammensidretten er for barn og unge i vår nye kommune. Drammen idrettsråd vil benytte anledningen til å
takke alle idrettslag i Drammen som har bidratt til å være kreative, løsningsorienterte, endringsdyktige og
ansvarlige. Tusen takk for innsatsen dere gjør hver dag for barn og unge. Dere er limet i samfunnet.
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