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Hovedstyrets beretning for 2019 

Styrets sammensetning har i perioden vært: 

Leder    Jorunn Tveten  
Nestleder   Roar Hansen 
Sekretær   Tone Mette Pytte (fra september) 
Styremedlem   Monika Møller.  
Styremedlem   Hans Martin Nakkim 
1. Vararepresentant  Tom Helgesen 
2. Vararepresentant  Erik Wilhelmsen 
 

2019 har vært nok et aktivt og spennende år for klubben. Antall medlemmer ved årsskifte var 
på 964 medlemmer, noe som er ganske stabilt fra i fjor. Dessverre så var vi ikke helt fornøyd 
med medlemssystemet vi byttet til i 2017 og i 2019 byttet vi nok en gang system. Dette har 
skapt litt utfordringer, og vi har også hatt problemer med å få inn all medlemskontingent. Vi 
håper vi nå har byttet for siste gang på lang tid da dette er et krevende arbeid og mye jobb. 

Hovedstyret jobber med hvordan vi skal innrette regnskapsføringen fra 2021, da det er 
ønskelig at alle klubbens regnskaper føres hos ekstern regnskapsfører for å sikre mest mulig 
kvalitet på regnskapsførsel og lettere for å rekruttere økonomiske ansvarlige i gruppene. Et 
nytt regnskapssystem for hele klubben vil bli innført fra 2021. 

I 2019 ble endelig ny tribune/terrasse ferdigstilt, og vi er godt fornøyde med resultatet. 

DBK er fortsatt en Klubb som spiller en sentral rolle i utviklingen av «aktive lokalsamfunn» 
(AL) regionalt og nasjonalt. Vi blir brukt mye som referanse og har stadig besøk av lokale og 
nasjonale politikere så vel som andre idrettslag som ønsker å lære mer om hvordan vi driver.  
 
Klubben er veldig fornøyd med jobben klubbkoordinator gjør, og han har fått en mer tydelig 
definert rolle som støttefunksjon til gruppenes arbeide og klubben generelt.  
Tiden til klubbkoordinator for 2020 vil gå med til at søknader opprettholdes, fortsette arbeidet 
med å gjennomføre det nye medlemssystemet Rubic, Laget mitt, på en god måte.  
Arbeidet med å skaffe midler og gå i gang med prosjektet for et påbygg på klubbhuset. Samt 
støtte og hjelpe gruppene etter beste evne der det er behov. 
 
 
Hus styret:  

Huset krever stadig vedlikehold. I løpet av 2019 har man fikset nye lyskasser led montert i tak 
gang kjeller og wc. Nye led nødlys er montert. To nye toaletter wc herrer er montert. 
Gamle radiatorer/varme er fjernet i gang og kjeller. Det er malt i gang og kjeller, og gang 

 

   
 

1.etg. Ny dør er montert til lager (eldres). Det er blitt gjort storrengjøring og nye sofaputer er 
monter i peisestua. 
Huset opplever økende aktivitet og er et populært leieobjekt. Spesielt av eksterne brukere til 
dåp, bryllup, bursdager osv. Det blir også mye brukt av våre egne medlemmer, E-sportens har 
hatt vellykket Lan arrangement og har økt aktiviteten betraktelig. IFO bruk daglig, UFO en 
gang pr måned, eldres en gang pr måned, kurs i fotball junior og div møtevirksomhet i alle 
avdelingene.  
 
 

Fotball Sr / A-laget:  

For sesongen 2019 har avdelingen omhandle fire lag, A-lag, B-lag og to jr. lag.    

Sr fotball Herrer har ett godt driv, mens damesatsing på dette nivået fortsatt har potensiale i 
DBK. A laget vant i 2019 den nyetablerte DT cupen, og kom på 2 plass i serien. A laget 
hadde også Norges mestscorende spiller blant de 5 øverste divisjonene. (50 mål) 

I 2019 hadde vi også kvinnelag med i serien ved hjelp av 2003 kullet. Men uten tilbud i egen 
klubb for 2020 sesongen har flere av DBK spillerne gått over til Strømsgodsets nyetablerte 
kvinnelag.  

Fotball jr:  

Junioravdelingen stilte med lag i de aller fleste årsklasser, med unntak av J2003 som stilte 
somsammenslått lag under senior damer i 4 div. G2003 og G2004 var slått sammen under 
G2003 til ett lag i 2019.  
Det har vært et samarbeidslag for J 2009 med fellestreninger sammen med Drammen Strong i 
barnefotballen. 
Junior hadde 29 lag påmeldt i serien totalt. Dette var et lag mer enn i 2018. Ellers er en 
særdeles hyggelig post jenteandelen i jr avd., hvor 44,3 % av spillerstallen er jenter.  
På trenersiden hadde vi god dekning.  
 
Bandy:  
Da vi avsluttet forrige sesong, telte vi over 120 aktive spillere i DBK bandy. Vi er nå i 
underkant av 100 aktive spillere. Det er spesielt den yngste jentegruppa som har hatt et stort 
frafall.  
Men bandysesongen startet på samme måte som de forrige årene; en formidabel innsats med å 
dekke Ørenbanen med is 
Bandygruppa har 8 lag med i seriespill denne sesongen. 7 lag deltar i Buskerud Bandykrets 
serien (BBK), hvor Gutter født 2009 stiller med 2 lag. Og 2 av jentelagene deltar i Interkrets 
seriespill.  
Vi gjennomførte en klubbtur til Vänersborg i Sverige fra den 6-8 september 2019. 
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Ski:  

2019 ble starten på den 15.sesongen for klubbsamarbeidet Drammen Ski, et 
treningssamarbeid mellom skigruppene i Drammens Ballklubb, Drammen Strong og IF 
Sturla.  
74 utøvere har deltatt og aldersmessig er disse hhv 1.-4. klasse 45 stk, 5.klasse og eldre 29 stk  
 
Sivert Leander Johansen kvalifiserte seg og deltok i junior-VM for Norge i finske Lahti, med 
en 16.plass som resultat. Sivert ble nr 7 sammenlagt i Norgescup M19-20. Martin Kirkeberg 
Mørk kvalifiserte seg og deltok i EYOF (også kalt «ungdoms-OL), og vant konkurransen! 
Martin ble nr 3 sammenlagt i Norgescup M18 med 4 delseire. Emma Kirkeberg Mørk ble nr 2 
sammenlagt i Norgescup K17, med 2 delseire. 
 
Allidrett:  
 
For barna født i 2012 har det vært tilbud om allidrett i vårhalvåret (1.klasse). Det har ikke 
vært tilstrekkelig interesse fra høsten 2019.  
For barna født i 2013 har det vært oppstart med allidrett fra høsthalvåret (1. klasse) i 2019. En 
mer solid foreldregruppe er blitt etablert slik at ansvaret for aktivitetene er fordelt på flere enn 
det som var tilfelle under knøttesprett-aktivitetene høsten 2018 og første halvår 2019.  
Knøttespretten (2014) er startet med en ivrig foreldregruppe og stor oppslutning høsten 2019. 
 
Esport :  

DBK Esport er stadig i utvikling og 2019 er siste av tre prosjektår hvor klubben mottok 
BUFdir midler for arbeidet. Hovedmålet er en avdeling som står på egne ben.  
Arbeidet med DBK esport har ikke bare generert resultater lokalt, det er også blitt en 
referanse og et kontaktpunkt for arbeidet med esport nasjonalt. 
Åpne spillekvelder har vært en stor suksess. Det er en god arena for inkludering og for de som 
ikke ønsker å spille fast på lag.  
Vårt tilbud skal fortsatt ha fokus på 13 – 18 år. 
Klubben har 5 faste lag i seriespill i forskjellige spill. 
The Hive - DrammensLANet er årets største arrangement for gruppa og klubben. Datapartyet 
varer over en hel helg i begynnelsen av november og avholdes i Øren Flerbrukshall. 
Vi arrangerer også mindre helge-LAN i Storsalen på klubbhuset. 
 
 

 

   
 

 
IFO / UFO:  
Visjon: DBK IFO er et tilbud som skal glede, utfordre og engasjere.                                                 
Målsetting: Gi barna gode basisferdigheter gjennom varierte og allsidige aktiviteter for både 
sommer og vinter. 
Antall barn som har deltatt på DBK IFO i 2019, har i gjennomsnitt vært 155. Av disse er det 
35 barn som startet høsten 2019 som 2. klassinger. Fordi det var færre 2.klassinger på øren 
skole i 2019 enn de tidligere årene, er antall deltagere ved inngangen av 2020 færre enn året 
før (145 barn.)  
2019 har vært et år med supre forhold for barn og unge å vokse opp i på Øren med et 
innholdsrikt og kompakt nærmiljøanlegg.. Med ustabile vintre har Øren kunstis kunnet levere 
flotte forhold i nesten fire måneder i strekk. Når vi i tillegg kan variere vårt tilbud med 
aktiviteter i både hall, motorikk og dansesal og utendørs, så mener vi at DBK IFO kan leve 
opp til både sin visjon og målsetting. 
UFO: Det har i løpet av 2019 blitt arrangert 9 U.F.O. kvelder på DBK’s klubbhus.                               
Aldersgruppen 9– 12 år får på disse «åpent klubbhus» kveldene muligheten til å spille på 
storskjerm i begge etasjer, høre musikk, danse, spille bordtennis, åpen hall, treffe venner og 
benytte seg av enkel kiosk.  
Responsen disse kveldene er meget god og oppmøte har i år stort sett ligget et sted mellom 
100-150 barn. Ved rekorden i år (september)telte vi nærmere 180 personer i hallen og 
klubbhuset.  
 
DBK BFFO (bandy og fotballfritidsordningen ) som startet opp høsten 2018 , har også blitt 
en godt etablert aktivitet  . Dette er et ekstra tilbud for klubbens yngre medlemmer med 
teknikktrening innen fotball og bandy med to treninger i uka for 5-6-7 klassinger. I 2019 har 
25 gutter og jenter benyttet seg av tilbudet der de aller fleste har deltatt både på fotball og 
bandy. I bandy har vi i tillegg fått med deltagere fra Bragernes og Danvik skole.  
 
Sommercamp 2019 gikk av stabelen for sjette gang og med et innholdsrikt program deltok 
nesten 110 ungdommer fra hele Drammen. Nok en gang takk til Eldres avd. og DBK’s junior 
og a-lag som med sine bidrag gjør at dette blir et godt gjennomført arrangement første uke i 
skolens sommerferie. 
 
60+.   Hver tirsdag samles folk fra nærmiljøet på klubbhuset, først til styrketrening i 
Ørenhallen, deretter hyggelig kaffeprat på huset. Det har også vært arrangert guideturer i 
nærmiljøet, noen foredrag og utflukt til Eiksetera. 
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Hyttegjengen: 

Det er også i år gjort mye dugnad på hytta. Det har vært en gjeng på 16-20 stk. som hver 
onsdag har jobbet og hatt det hyggelig fra mai til og med oktober.                                              
Vinduer i peisestua og veslestua har blitt beiset ferdig. Peisestua har blitt fullført med vask. 
Hytta fremstår i dag som en perle i Drammensmarka.  
 
DBK er fortsatt en klubb med sunn og god økonomi og de fleste avdelinger er selvfinansierte. 
Det jobbes bra og vi får også gode tilbake meldinger på orden og ryddighet knyttet til vår 
økonomi oppfølging.  

Hovedstyret ser imidlertid at vi fremover kan få noe mer utfordringer med økonomien og at 
inntekter og utgifter ikke helt samstemmer. Vi prøvde derfor i 2019 å dra i gang en felles 
dugnad for hele klubben ved at alle medlemmer kunne være med frivillig på salg/kjøp av luer. 
Dette var ikke helt vellykket, og vi må derfor se på andre måter å skaffe inntekter på for 2020 
og fremover. Større oppslutning fra medlemmene og foreldre om Grasrotandel vil være en 
enkel måte og bedre klubbens økonomi på og ville kanskje erstatte dugnader. 

Vi har også mange øyne rettet mot klubben for jobben som vi gjør for nærmiljøet og med 
tanke på folkehelse. Og vi får fortsatt mange henvendelser fra flere som gjerne vil lære av det 
vi gjør. Det er utrolig moro og veldig inspirerende og motiverende for alle som er med og 
opplever all responsen. 

Det gjøres veldig mye bra jobb rundt i hele klubben og vi er veldig takknemlig for å ha med 
så mange dyktige og engasjerte personer rundt lag, avdelinger og i alle andre roller i klubben. 
Det krever et stort apparat for å holde all denne aktiviteten i gang. Mange takk for all tid og 
engasjement dere legger ned gjennom hele året. 

Hovedstyret har også satt ned en liten gjeng som ser på muligheter for å bygge på klubbhuset. 
Tanken er å tette hulet mellom huset og hallen for å få på plass fasiliteter klubben mangler i 
dag. Dette vil også gi klubben og avdelingene nye og bedre fasiliteter som ikke finnes i dag. 

Det klubben fortsetter å slite med er å rekruttere nye personer inn i styrer og administrative 
roller i klubben. Det går forholdsvis greit å få på plass personer rundt lag men så fort det 
kommer til styreverv blir det vanskeligere. Vi håper inderlig dette endrer seg for det er ikke 
mulig å drifte en klubb uten nok frivillige og et fungerende styret. Blir det for få personer så 
vil dette også gå utover kvaliteten på det som gjøres.  

Hovedstyret har utarbeidet en enkel brosjyre som en introduksjon for tillitsvalgte  og vil også 
jobbe frem en enkel klubbhåndbok. 

Jorunn Tveten 

Leder DBK 

Årsberetning DBK Senior avdeling sesongen 2019 

For sesongen 2019 har avdelingen omhandle fire lag, A-lag, B-lag og to jr. lag.    

Lars Erik Kortgaard fortsatte som hovedtrener i 2019, han hadde med seg Magnus Styrmoe som 
hjelpetrener 

Even Thiseth fortsatte som hovedtrener for eldste jr. lag sammen med Simen Gundersen som 
hjelpetrener for Jr-lag.  

Jonas Krüger Solheim har vært trener for yngste jr. lag, med Henning Bråten som medhjelper på 
dette laget 

Tom Styrmoe fortsatte som leder av avdelingen og Steinar Killingstad var oppmann og 
materialforvalter. Julie Nålby har ansvaret for spilleroverganger, registreringer i fix, betaling av 
regninger mm. 

Styret med trenere ble enige om å videreføre målene som har vært gjeldene de siste årene.  

DBK Senior skal være:  

-Vi skal være en klubb for spillere fra nærområdet (Øren og omegn) 

-Vi skal ha fokus på å bygge en gruppe hvor det sosiale står like sterkt som det sportslige 

-Vi vil satse på unge spillere fra DBK 

-Vi vil spille underholdene fotball  

-Vi vil skape en sunn og god treningskultur 

-Vi vil være et alternativ for spillere som detter utenfor i toppfotballen, men fortsatt har ønske om 
å være aktiv innen fotball. – og kan gi muligheter på et senere tidspunkt innen toppfotballen 

-Vi vil være forsiktige med økonomien, målet er senior avd. skal stå på egne ben 

Vi var enige om å videreføre opplegget for 2018, dvs.at vi hadde både fellesøkter på vinteren og egne 
treninger for de ulike lagene fra våren og i sesong. 

Følgende sportslige mål ble satt for 2019 

- A-lag skal kjempe i tropp av 4 div. skal spille NM kvalik 2020 

- B-lag holde plassen i 5 div. 

-Jr.1-laget meldes på til NM serie på vinteren, og 1 div i seriespill 

-Jr2 lag meldes opp i 2 div. i seriespill 

-oppmøte og innsats på trening er avgjørende for spille tid i kamper 

-vi skal spille ballbesittende fotball 
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Hyttegjengen: 

Det er også i år gjort mye dugnad på hytta. Det har vært en gjeng på 16-20 stk. som hver 
onsdag har jobbet og hatt det hyggelig fra mai til og med oktober.                                              
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økonomi oppfølging.  
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enkel måte og bedre klubbens økonomi på og ville kanskje erstatte dugnader. 
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tanke på folkehelse. Og vi får fortsatt mange henvendelser fra flere som gjerne vil lære av det 
vi gjør. Det er utrolig moro og veldig inspirerende og motiverende for alle som er med og 
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dag. Dette vil også gi klubben og avdelingene nye og bedre fasiliteter som ikke finnes i dag. 

Det klubben fortsetter å slite med er å rekruttere nye personer inn i styrer og administrative 
roller i klubben. Det går forholdsvis greit å få på plass personer rundt lag men så fort det 
kommer til styreverv blir det vanskeligere. Vi håper inderlig dette endrer seg for det er ikke 
mulig å drifte en klubb uten nok frivillige og et fungerende styret. Blir det for få personer så 
vil dette også gå utover kvaliteten på det som gjøres.  

Hovedstyret har utarbeidet en enkel brosjyre som en introduksjon for tillitsvalgte  og vil også 
jobbe frem en enkel klubbhåndbok. 

Jorunn Tveten 

Leder DBK 

Årsberetning DBK Senior avdeling sesongen 2019 

For sesongen 2019 har avdelingen omhandle fire lag, A-lag, B-lag og to jr. lag.    

Lars Erik Kortgaard fortsatte som hovedtrener i 2019, han hadde med seg Magnus Styrmoe som 
hjelpetrener 

Even Thiseth fortsatte som hovedtrener for eldste jr. lag sammen med Simen Gundersen som 
hjelpetrener for Jr-lag.  

Jonas Krüger Solheim har vært trener for yngste jr. lag, med Henning Bråten som medhjelper på 
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Tom Styrmoe fortsatte som leder av avdelingen og Steinar Killingstad var oppmann og 
materialforvalter. Julie Nålby har ansvaret for spilleroverganger, registreringer i fix, betaling av 
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Styret med trenere ble enige om å videreføre målene som har vært gjeldene de siste årene.  
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-Vi skal være en klubb for spillere fra nærområdet (Øren og omegn) 

-Vi skal ha fokus på å bygge en gruppe hvor det sosiale står like sterkt som det sportslige 

-Vi vil satse på unge spillere fra DBK 

-Vi vil spille underholdene fotball  

-Vi vil skape en sunn og god treningskultur 

-Vi vil være et alternativ for spillere som detter utenfor i toppfotballen, men fortsatt har ønske om 
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Følgende sportslige mål ble satt for 2019 

- A-lag skal kjempe i tropp av 4 div. skal spille NM kvalik 2020 

- B-lag holde plassen i 5 div. 

-Jr.1-laget meldes på til NM serie på vinteren, og 1 div i seriespill 

-Jr2 lag meldes opp i 2 div. i seriespill 

-oppmøte og innsats på trening er avgjørende for spille tid i kamper 

-vi skal spille ballbesittende fotball 
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A og B-lag 

Lars Erik og Magnus gjorde en flott jobb med A og B-lag gjennom sesongen 2019. Ved sesongslutt 
ente vi på 3 plass med A-laget i 4 div, og laget vant DT-Cup for lag fra 4 og 5 div., vi vant over 
erkerival Åssiden i finalen. Laget lagde 131 mål i serien og slapp inn 42, en spiller lagde 50 mål i 
sesongen, (dette er morsom fotball).  Vi tapte dessverre 0 – 1 for Åssiden i andre kvalik kamp i NM, 
og gikk dessverre ikke videre til første runde.  

B-laget i ente på 5 i 5 div plass, lagde 63 mål og slapp inn 57, laget hadde en meget god vårsesong 
men en svak høstsesong. Men vi klarte målet om å beholde plassen og spille morsom fotball. 

Totalt hadde vi ca. 45 spillere som spilte flere kamper på A og B lag i 2019, flere jr spillere. 

Jr. lag 

For Jr 1 gjorde Even og Simen en flott jobb med å holde laget i gang hele sesongen. Laget endte på 3 
plass i 1 div avd. 02, i vårsesongen. På høsten spilte laget om kretsens pokal og ente også der på 3 
plass kun 4 poeng bak vinnerlaget Svelvik  

For Jr2 gjorde Jonas og Henning en flott jobb, laget vant 2 div på vårsesongen og rykket opp til 1 div i 
høstsesong. Jr 2 er et første års jr. lag så første div på høsten ble noe tøff og endte nest sist, men 
med mange jevne kamper.   

Totalt hadde vi ca. 40 jr. spiller 2019, flere av disse var innom A og B-lag i løpet av sesongen, vi skulle 
ønske at enda flere ønsket å prøve seg. 

Oppsummert 2019: 

- A-laget ente på 3 plass à 14/13 lag i 4div. med 58 poeng, og mest scorende 131 mål! Og 
vant DT Cup  

- B-laget ente på 5 plass à 14/12 lag i 5 div med 35 poeng 
- Jr.1-lag fikk 3 plass i 1.div spill om kretsens pokal  
- Jr 2 rykket opp til 1 div etter vårsesongen og fikk en tøff høst, men flere jevne kamper 
- En stor og sammensatt gruppe med spillere fra 16 til 53 år, totalt hadde vi nærmere 80 

aktive i hele avdelingen med ca. 80 spillere 
- Et godt og trykt miljø for ungdom på vei over i de voksnes verden 

Vi i Senior avd. er meget fornøyd med sesongen 2019. Ut fra mål og forutsetninger har sesongen 
vært positiv. Vi tror at vi som gruppe vil fortsette utviklingen i kommende sesonger. Senior 
avdelingen takker for samarbeidet med hovedstyret og andre avdelinger, takker også de som gjør en 
jobb i avdelingen, og øvrige «støttespillere». 

Vi gleder oss til 2020! Kvalik til NM (2 kamper før første runde)! Vi møter Vestfossen i første kvalik 
21.03.2020 kl 15.00 på Ørenstadion (om været ikke holder flyttes kampen til Gulskogen kl. 17.00 
samme dag). Velkommen til kamper på Ørenstadion – «Vårt Fort» 

Sportslig hilsen 

Tom Styrmoe Leder DBK - Senior  
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Fotball Junioravdeling – årsberetning 2019 
Styrets sammensetning 

Leder Per Christian Aaslund Fratrådte aug. 2019 
Nestleder Jon Opsand Konstituert leder fra aug. 2019 
Medlem / Økonomi Frode Hegstad Christoffersen  
Medlem / Sekretær / Web Pia Hordvik  
Medlem / Jenter / FairPlay / Dommere Vilde Caroline Bråthen  
Medlem / Kiosk Elisabeth Horne  
Medlem / Materiell  Jørn Thomas Norup Fratrådte sept. 2019 
 Atle Rasmussen Konst. medlem/materiell sept. 2019 
Medlem / Treningssamling Gisle Fagerland  

 

Styret har bestått at totalt 9 personer i perioden, leder og materialforvalter fratede sin posisjon i 
løpet av perioden. Arbeidsomfanget har variert både i- og utenfor sesong, og for å holde nødvendig 
kontinuitet.  

Møtevirksomhet/kurs/strategisamling 
Det ble i 2019 avholdt 10 styremøter med basis før møter i Hovedstyret. Junioravdelingens loddsalg, 
trenerkabal og andre større oppgaver. Dette sikrer kontinuitet og løpende saksbehandling.  

Videre gjennomførte junioravdelingen 4 trener- og lagledermøter i 2019: 2 møter i forkant av 
vårsesongen, 1 etter og 1 etter høstserien var ferdigstilt. Juniorstyret vil sørge for å avholde minst 1 
trener- og lagledermøte før- og etter seriestart, for å sikre at all nødvendig info, spm. osv. kan 
gis/besvares i forbindelse med seriespill. Og ikke minst at alt i forbindelse med organisering av/rundt 
lagene kan diskuteres i fellesskap. Dette er også en meget god kontaktflate mellom lagene og styret, 
og samtlige av de avholdte møtene oppfattes som konstruktive. Dette er også ment som en toveis-
dialog, og det har vært gode diskusjoner i disse møtene.  

Det ble gjennomført 1 klubbdommerkurs i 2019. Junior må for øvrig gjøres en jobb rundt med å 
ivareta dommere, slik at det faktisk er mulig å kombinere trening, kamp og dømming. Dette er et 
viktig fokus for å jobbe inn en god dommerkultur i junioravdelingen.  

Godsetakademiet 
2019 ble det siste året med GA. Strømsgodset har valg å legge ned dette tilbudet. DBK junior har hatt 
samtaler med Strømsgodset om det kan være mulig og få til noe annet på sikt men de ville vente litt 
med noen avgjørelse.  

Nytt årskull: 2012 jenter og gutter 
Oppstartsmøte for 2012-kullet ble gjennomført 23. april, med presentasjon av klubben, organisering 
av lagene og hva som er nødvendig for å etablere jente- og guttelag. 2012-kullet hadde i 
høstsesongen 17 gutter og 9 jenter aktive i respektive lag.  

Sportslig oppsummering 
Junioravdelingen stilte med lag i de aller fleste årsklasser, med unntak av J2003 som stilte som 
sammenslått lag under senior damer i 4 div. G2003 og G2004 var slått sammen under G2003 til ett 
lag i 2019. Det har vært et samarbeidslag for J 2009 med fellestreninger sammen med Drammen 
Strong i barnefotballen. 

Junior hadde 29 lag påmeldt i serien totalt. Dette var et lag mer enn i 2018. Ellers er en særdeles 
hyggelig post jenteandelen i jr.avd., hvor 44,3 % av spillerstallen er jenter. En oversikt over fordeling 
av spillere og lag i seriespill følger på neste side. 
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Lars Erik og Magnus gjorde en flott jobb med A og B-lag gjennom sesongen 2019. Ved sesongslutt 
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av lagene og hva som er nødvendig for å etablere jente- og guttelag. 2012-kullet hadde i 
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Junioravdelingen stilte med lag i de aller fleste årsklasser, med unntak av J2003 som stilte som 
sammenslått lag under senior damer i 4 div. G2003 og G2004 var slått sammen under G2003 til ett 
lag i 2019. Det har vært et samarbeidslag for J 2009 med fellestreninger sammen med Drammen 
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Fotball junioravdeling – årsberetning 2019 

Side 2 av 3 

Antall spillere i 
klubben har for 
øvrig holdt seg 
meget stabilt fra 2018 til 2019, 
og lå på 262 ved utgangen av 
sesongen 2019, mot 269 året 
før. 

I 2019 har vi hatt en flott 
kunstgressbane på Øren, og 
junior har også i vinterhalvåret 
god tilgang på flerbrukshallen 
selv om vi har fått tildelt litt 
mindre tid enn vinteren 
2018/2019. Vi har dermed en 
god sikring i forhold til å gi alle 
i klubben et treningstilbud 
inklusiv barnefotballen.  

På trenersiden hadde vi god 
dekning. Det særlig 
spennende er, å samle 
trenerne for ungdomslagene 
for å utveksle erfaringer, 
metoder og ellers bli et best 
mulig team. Også på 
trenersiden på kryss av lag. 
Ny 
trenerkoordinator/sportslig 
leder er på plass til 2020. 

Samarbeid med Drammen Strong i barnefotballen 
Drammen Strong og DBK har knyttet tettere bånd via et treningssamarbeid. For å sikre best mulig 
felles fremdrift, har Strong/DBK fellestreninger 1 dag hver uke gjennom hele vinteren, hvor 
oppstarten var 1. november 2018. 

Dette samarbeidet har flere hensikter: Sosialt som en viktig hensikt, sportslig og langsiktig 
rekruttering. Barn fra Øren skal etter barneskolen starte sammen med Bragernes på Børresen, det gir 
dermed mye mening at Drammen Strong og DBK har et godt og tett samarbeid i tiden fremover.  

Dette samarbeidet fortsetter også 2020.  

BFFO-ordningen 
Samarbeidet IFO, bandy, klubbkoordinator og fotball jr. om å fortsette en bandy- og 
fotballfritidsordning. Bakgrunnen for dette er at 6. og 7. klasse ikke har noe fritidstilbud etter at IFO-
tilbudet opphører etter 5. klasse. Ordningen er basert på individuelle ferdigheter, og det skal være 
lav-intensitet. Dette for å sikre at barna også er klare for ordinær trening og kamp etter FFO. BFFO-
ordningen er ment som et tilbud som også skal være kommersielt og dermed også aktuelt for de som 
normalt ikke deltar i bandy eller fotball på lag.  

2019

Vår Høst Spillform
J 07 J2012 9 0 2 3'er
J 08 J2011 13 1 1 5'er Barn 39,9 %
J 09 J2010 12 1 1 5'er Ungdom 52,8 %
J 10 J2009 9 1 1 7'er Totalt 44,3 %
J 11 J2008 14 1 1 7'er
J 12 J2007 12 1 1 9'er Barn
J 13 J2006 6 1 1 9'er Jenter 69
J 14 J2005 13 1 1 11'er Gutter 104
J 15 J2004 19 1 1 11'er 173
J 16 J2003 0 0 0 11'er
J 17 J2002 0 0 0 11'er Ungdom

9 1 1 11'er Jenter 47
Sum 116 9 11 Gutter 42

G 07 G2012 17 0 5 3'er 89
G 08 G2011 21 3 3 5'er
G 09 G2010 16 2 2 5'er
G 10 G2009 23 3 2 7'er
G 11 G2008 18 2 2 7'er
G 12 G2007 9 1 1 7'er
G 13 G2006 15 1 1 9'er
G 14 G2005 13 1 1 11'er
G 15 G2004 0 0 0 11'er
G 16 G2003 14 1 1 11'er

Sum 146 14 18
Sum 262 23 29

Antall lag
Antall aktive

Jenteandel

J 19 / 4 div kv

DBK Fotball JR Utvikling i antall lag
Antall aktive ved avslutning av sesong

Lag påmeldt seriespill på høsten

Fotball junioravdeling – årsberetning 2019 

Side 3 av 3 

Arrangementer 
Drammen Cup ble avholdt helgen 6. – 7. april, med DBK som en av arrangørklubbene. 
Lørdag hadde vi gruppespill for våre G13, J14 og J15 klag, og på søndag hadde vi 
sluttspillkamper. 

Interncupen ble arrangert 19. oktober, også denne gangen på Øren Kunstgress. Det var en stor og 
lykkelig gjeng på både barne- og ungdomssiden som avviklet intercupen i 2019. Flott arrangement, 
med meget god innsats fra komiteen som planla hele cupen. Det var masse liv og røre både på og 
utenfor banen hele lørdagen.  

Utstyr 
Det ble også i 2019 gjennomført klubbkveld med  Torshov Sport på våren.  

Torshov har vært en stødig og trygg leverandør så langt, og det har så langt kun kommet positive 
tilbakemeldinger. Noen praktiske justeringer har vi hatt underveis, men dette har blitt løst godt av 
både junioravdelingen og Torshov i samarbeid med klubbkoordinator. 

Drift og økonomi 
Aktivitetskontingent har i 2019 vært på kr. 1500,- i barnefotballen og kr. 2800,- i ungdomsfotballen.  

Fotball jr. har sponsoravtaler med Andreassen Elektro AS og Viken Fiber som strekker seg ut 2021 
sesongen. Junioravdelingen driftes meget godt og ender opp med et positivt resultat for 2019. 

Lotteriet 
Styret i junior sørget selv i 2019 å styre loddsalget. En stor takk rettes til lagene som gjorde en 
kjempeinnsats med å skaffe til veie premier. Leder Økonomi i jr. gjorde også en flott jobb med å 
utvikle loddarkene i tråd med lotteritilsynets retningslinjer. Loddarket hadde fin eksponering av DBK, 
og hva penger fra loddsalget gikk til. Dette fikk vi også mange hyggelige tilbakemeldinger på. Dermed 
en ekstra takk til Leder Økonomi for innsatsen med Jrs. lotteri i 2019. Det totale loddsalget beløp seg 
til kr. 126.141,-. 

Baner/anlegg 
Seriekamper ble i 2019 spilt både på Øren Arena og Brakerøya. Det er stort trykk med kamper på 
Øren så mange lag måtte flytte sine treninger til Berskog og Brakerøya. Videre er vi ikke fornøyd med 
løsningen på hjulene som er på de nye målene Drammen Kommune har levert. Dette er det gitt 
tilbakemelding på. Videre så er Kommunen slapp med vedlikeholdet på nettene på målene. Det skal 
på sommerhalvåret være minst 2x11er mål og 4x7er mål som Drammen Kommune eier. DBK har 
4x5er måle som vi må vedlikeholde selv. Disse er DBK Jr. sin eiendom. Junioravdelingen kommer til å 
kjøpe inn nye cornerflagg som skal settes ut og tas inn etter hver kamp hvor junioravdelingens lag har 
behov for det. Det er også kommet mange positive tilbakemeldinger på at Arenaen er utstyrt med 
klokke og resultat tavle. 

Avslutning  
Styret i junioravdelingen retter en stor takk til alle foreldre som har stått på for å bidra til at spillerne 
får en hyggelig ramme rundt treninger og kamper. En minst like stor takk går til alle som har bidratt 
til å gjennomføre våre arrangementer, enten dere har sittet i arrangementskomiteen eller vært en 
del av dugnadsgjengen. Uten dere hadde det aldri blitt noe arrangement på hjemmebane for barna 
våre. Med Ørenhallen og en flott kunstgressbane, er alle muligheter til stede for at vi skal oppleve en 
vekst, utvikling og masse fotball-glede i årene som kommer! 

Jon Opsand 
Konstituert Leder DBK Fotball Jr. 
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Husstyrets Årsberetning 2019 
 
 
Husstyrets sammensetning i 2019: 
 
Leder:   Julie Nålby 
Styremedlem: Torgeir Kvernstuen 
Styremedlem:  Jan Michalsen 
Styremedlem:        Tormod Hansen 
Styremedlem:        Anne Lise Svendsen 
 
 
Vedlikehold 
Huset krever stadig vedlikehold. I løpet av 2019 har man fikset nye lyskasser led montert i tak 
gang kjeller og wc. Nye led nødlys er montert. To nye toaletter wc herrer er montert. 
Gamle radiatorer/varme er fjernet i gang og kjeller. Det er malt i gang og kjeller, og gang 1.etg.  
Vegger, lister og tak er også malt. Nye vinduer er satt inn i peisestua. Ny dør er montert til lager 
(eldres). Det er blitt gjort storrengjøring og nye sofaputer er monter i peisestua. 
 
Det er foretatt flere inspeksjoner av tilsynsmyndigheter i løpet av året. Man er ajour på tekniske 
gjennomganger, og har kvalitetssikret oppgavene/punktene som man har fra før av.  
 
Brann og feiervesen har også vært på besøk. Pipen og peisen i peisestua er ikke benyttet på mange 
år. Denne er fortsatt fullt brukbar og i god stand. 
 
Det er opprettet en rutine for å melde om feil og mangler. Dette fungerer bra, og Jan Michalsen fra 
hustyret gjør en flott jobb med å fikse det som trengs.  
 
Vurdering av aktivitet i forhold til mål 
Det er utført noen utbedringer på klubbhuset som naturlig følge av bruk og slitasje. Potensialet for 
utbedringer er økende i takt med økt bruk. Terrassen ble ferdigstilt i 2019 og det er også satt opp lys 
under terrassen. Det legges fortsatt planer for flere prosjekter som man vil ta fatt på i 2020. 
Kostnader for dette kan bli større enn hva inntektene til husstyret er. Det søkes derfor hovedstyret 
om støtte til tiltakene. 
 
Utleie 
Huset opplever økende aktivitet og er et populært leieobjekt. Spesielt av eksterne brukere til dåp, 
bryllup, bursdager osv. Det blir også mye brukt av våre egne medlemmer, E-sportens har hatt 
vellykket Lan arrangement og har økt aktiviteten betraktelig. IFO bruk daglig, UFO en gang pr mnd, 
eldres en gang pr mnd., kurs i fotball junior og div møtevirksomhet i alle avdelingene.  
 
Drift og økonomi 
Se egen regnskapsoversikt. 
 
Husstyret vil med dette takke alle som har bidratt i en eller annen form i 2019. 
 
 
For avdelingen 
Julie Nålby 
Leder 
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Årsberetning 2020, for bandy 
avdeling  

  

Årsberetning for Bandyavdelingen      
April 2019 – Mars 2020 

 
 
Gruppestyrets sammensetning 
 
Styreleder:  Tone Skoglund 
Nestleder:  Tony Xu Gjertsen 
Styremedlem:  Kari-Anne Eskerud  
Styremedlem:  Kjetil Westeng 
Styremedlem:  Helga Falch Johannesen 
Styremedlem:  Elisabeth H. Christoffersen 
 
Grupperepresentant i valgkomiteen 
 
Helga Falch Johannessen 
 
 
Innledning 
 
Bandygruppa består av spillere i alder 6 – 17 år fordelt på 6 guttelag og 3 jentelag.  73 gutter og 30 jenter. 
Da vi avsluttet forrige sesong telte vi over 120 aktive spillere i DBK bandy. Vi er nå altså 103 aktive spillere. 
Det er spesielt den yngste jentegruppa som har hatt et stort frafall i forhold til forrige sesong.  
 
Bandysesongen startet på samme måte som de forrige årene; en formidabel innsats med å dekke 
Ørenbanen med is. Vi fikk en «myk» start med at Drammen Kommune stilte med vann tromler som «gikk 
av seg selv». Deretter var det er en fantastisk innsats av medlemmer (deres foreldre) som stiller opp de 
hektiske dagene for å pøse på med vann da kuldeanlegget var igang. Igjen viser det seg hvilken hærlig 
engasjement det er blandt bandyfolket. 
 
Den 7.november åpnet bandysesongen på Ørenisen.  De 2 neste ukene ble det noe ymse skøyteforhold 
pga mye regn, men etterhvert ble forholdene veldig veldig bra! Og det har vart til banen nå stenger i 
begynnelsen av mars. 
 
Bandygruppa ansatte denne sesongen én person til å drifte Isen på dagtid. Helt nødvendig og absolutt en 
viktig person for oss for å kunne ha en flott is til våre aktive spillere, elever ved Øren Skole og andre 
beboere i Øren området.  
  
I tillegg har vi en u-unnværlig Islegger gruppe, som gjennom hele bandysesongen sørger for at DBK 
spillerne har glimrende isforhold både til treninger og til kamper.  
 
 
Serie 
Bandygruppa har 8 lag med i seriespill denne sesongen. 7 lag deltar i Buskerud Bandykrets serien (BBK), 
hvor Gutter født 2009 stiller med 2 lag. Og 2 av jentelagene deltar i Interkrets seriespill. Her møter de lag 
fra både Oslo og Akershus. Lillejentelaget deltar både i BBK seriespill og Interkrets seriespill. Siste års 
lillegutt (f.2007) spilte 9er bandy denne sesongen som en prøveordning. Lagets erfaring er at de vil 
anbefale BBK til å videreføre denne ordningen. 2012 årskullet spilte 5er bandy denne sesongen, som også 
var en prøve ordning. 
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Årsberetning 2020, for bandy 
avdeling  

  

     
 
Cup deltakelser 
Foruten seriedeltakelse, har de fleste lag deltatt i cuper på Østlandsområdet  
De fleste av lagene har deltatt på minst 2 cuper eller flere i løpet av sesongen.  
 
 
Møter: 
Hittil i bandysesongen er det avholdt 9 styremøter og 2 for Trenere og Lagledere.   
I Styremøtene planlegger vi sesongen, både langsiktige og pågående aktiviteter. Bandystyret behandler 
også henvendelser fra lagene.  
I møtet sammen med trenerne og laglederne ønsker bandystyret å høre status fra lagene, men samtidig la 
lagene få lufte gleder og utfordringer de har. Møtet er til for også å dele og utveksle erfaringer oss 
imellom underveis i sesongen. 
 
I starten av bandsesongen inviterte vi til foreldremøte. Vi hadde ønsket at flere foreldre tok turen til DBK 
huset den kvelden, den timen. Foreldrene er viktig for bandygruppa! 
På foreldremøtet presenterte vi vår Sportsplan og hva ansvar som følger med en foreldredrevet klubb 
som DBK er. Generelle info som treningstider og de tiltakene vi har for å utvikle bandyen ble også 
gjennomgått. Samtidig informerte vi om dugnaden(e). 
 
DBK bandy deltok med 3 representanter på Buskeruds Årsmøte. DBK sendte inn 4 forslag til det årsmøtet. 
Vi kan trygt si at 2 forslag ble vedtatt og 1 forslag delvis vedtatt. Det første forslaget var 9er bandy for 
siste års Lillegutt. Dette ble vedtatt som en prøveordning og i denne sesongen har altså G2007 spilt på 
stor bane og med 9 spillere på laget. Det andre var at DBK ønsket at det ble tilbud om Trener 1 kurs i 
Drammen området slik at vi kunne å øke kompetansen på trenersiden.  Det ble arrangert 2 Trener 1 kurs i 
Drammen distriktet denne sesongen, med deltakelse fra DBK. En detaljert forslag om endring av 
spilleform for de yngste spillerne var det tredje forslaget, som ble delvis vedtatt. De yngste lagene f.2012 
innførte en prøveordning med 5er bandy denne sesongen.  
Et evalueringsmøte for både 9er bandy for siste års lillegutt og 5er bandy for de yngste skal holdes 9.mars. 

 Bandygruppas yngste lag:  
 
 
Norges Bandyforbund inviterte til Klubbseminar 6.april. Seminaret var delt inn i 3 grupper: Bredde/øvrige 
klasser, Damer/Jenter og Elite Herrer/rekrutt og vi kunne delta med 2 personer i hver gruppa. DBK var 
representert i 2 grupper! 
 
Ingen fra DBK stilte på ekstra ordinære årsmøtet til NBF 13.juni. 
 
 

3 
 

Årsberetning 2020, for bandy 
avdeling  

  

Aktiviteter 
 
Bandystyret har hatt en sesong med mange aktiviteter:  
 
Klubbtur 2020: 
Vi gjennomførte en klubbtur til Vänersborg i Sverige fra den 6-8 september 2019. 
Denne gangen booket vi inn på Hotel Kung Oscar i Trollhättan og vi hadde 25 rom. 
Totalt var det cirka 30 barn med på isen. 
 Startet med 1 økt på fredags kveld, 2 økter på lørdag og 1 økt på søndag. 
Dette ble gjennomført med glans og våre gutter og jenter syntes det var et kjempebra opplegg som våre 
trenere og lagledere hadde satt opp. 
I tillegg til det sportslige fikk vi ordnet med at de åpnet fabrikk utsalget til Vänersborg klubban for oss 
samt utsalget til Vänersborg bandyklubb. 
Her var det mange som kom hjem med både kampdrakt og nye køller.  
Det var mye sosialt samvær mellom gruppene og foreldrene før, under og etter trening og dette er med 
på å styrke båndene til både klubben og bandy sporten. 
 Styret planlegger tilsvarende tur i 2020. 
 
Tidlig på høsten slo to av jentelagene seg sammen og arrangerte treningssamling i Sverige for alle aktive 
bandyjenter på Østlandet; 65 jenter deltok og 40 familiemedlemmer ble også med på turen. En vellykket 
samling! 
 
En uforglemmelig romjulsøkt for jentebandyen på Øren; Charlotte Selbekk; ranket som en av verdens 
beste bandy spillere og Lene Aamot; landslagsspiller og Drammen Bandy damelag spiller, avhold en to 
timers økt for jentene. Fantastisk stas at de tar seg tid til å besøke DBK i juleferien og har en lærerik og 
engasjerende treningsøkt for våre jenter! 

Til venstre: Charlotte    Til Høyre: Lene 
 
Øren on Ice: En hyggelig dag der store og små i nabolaget møtets på isen på selveste nyttårsaften. 
Bandygruppa stilte med fakler og beboere i Ørenområdet skapte den fine og lune stemningen! 
 
Gjennom hele vinteren har det på Ørenbanen hver søndag de siste sesongene blitt kjørt "pappabandy" 
treninger med opp mot 20 ivrige deltagere hver gang. Med ferdigheter som ikke setter noen i skyggen har 
innsatsen, vennskapet og spillegleden vært de viktigste ingrediensene når denne godt voksne gjengen har 
møttes. Gjengen måtte likevel si ja, da de ble utfordret av Solberg's tilsvarede gjeng, hvor krefter skulle 
måles med en uformell kamp på bortebane. En kamp hvor resultatet etterhvert blir viktig likevel...  
 
Skole bandycup i Drammen 🏑🏑  
Det er gledelig at Øren skole stilte et lag i både jente og gutte klassen i årets skolebandycup. DBK bandy 
bidrar med kyndig veiledning fra trenere/lagledere Hans Einar Ødegård og Christian Bye Møller.  
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Cup deltakelser 
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De fleste av lagene har deltatt på minst 2 cuper eller flere i løpet av sesongen.  
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spilleform for de yngste spillerne var det tredje forslaget, som ble delvis vedtatt. De yngste lagene f.2012 
innførte en prøveordning med 5er bandy denne sesongen.  
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Begge lags innsats var strålende og bandygruppa synes det er ekstra gledelig da mange er DBK spillere. 
Øren viser at de bør telles med i kampen om skolepokalen. 
 
Kretslagssamling 2020 for Jenter 03/04: 
Denne sesongen var det vår eminente jenter-trener Thomas Skrede som organiserte og gjennomførte 
kretslagsamling for Jenter. Det ble gjennomført 3 jentesamlinger, hvor den første var på Ørenbanen 
onsdag 18.12. I etterkant «haglet» det med positive tilbakemelding om årets kretslagsamling for jenter. 
Alle DBKs 2004 spillerne kom med på kretslaget. 
 
Treningsturer Kongsberg: 
For å korte ned ventetiden til Ørenbanen ble islagt, booket bandygruppa istid i kongsberghallen. 5 x 2 
timer ble godt utnyttet av de etablerte bandylagene.  
 
Jentecup 2019: DBK Tigers hadde lyst til å spille mer bandy - de arrangerte sin egen cup 
30.novenber.  Med Taco bankett på kvelden! 
 
DBKs skøyte og bandyskole er en årlig happening for barn i alder 6 - 10 år. Barnehager og skoler fra 
Åssiden, Øren (selvfølgelig) og Bragernes får invitasjonen. Vi registrerer at de fleste barna som deltar 
hører hjemme på Øren. Et mål er at flere fra Åssiden og Bragernes skal finne veien til Ørenbanen. 
 
Curling: - en ekstra aktivitets tilbud for Øren folket i alle alder! Hver søndags ettermiddag har noen ivrige 
medlemmer hatt ei hyggelig stund på Øren isen.     
 
Treningskamper: Gjennom sesongen arrangeres det treningskamper i noen årsklasser. Litt for at guttene 
og jentene skal ha det ekstra morro, litt for at DBK skal bli bedre... 
 
Interncup er for DBK spillere: Den arrangerer vi på slutten av sesongen! En utrolig morro cup for spillerne 
og god underholdning for foreldre!  
 
BFFO: Et samarbeid mellom Fotball, Bandy og IFO 
Her deltar 24 spillere, en økning fra ifjor. Flere enn fotball gruppa. BFFO har funnet sin form med måltid, 
leksetid og en time med teknisk trening. Det har vært en super flott gruppe med ungdommer og spillerne 
virker superfornøyde med opplegget. Også lederne signaliserer seg veldig fornøyde med erfaringen de har 
fått med dette opplegget. 
 
Denne sesongen er det 2 personer som har gjennomført hele Trener 1 kurset. Bandygruppa er ekstra 
fornøyd med at det er 2012 som er representert her. Bandygruppa ønsker at Trenere og lagledere 
gjennomfører dette kurset og støtter det derfor økonomisk. 
Bandygruppa har én person med Trener 2 kurset. 
 
 
Spesielle oppgaver / hendelser: 
 
Bandygruppa har jobbet med å standardisere flere dokumenter som en veiledning for aktiviteter og 
gjøremål som kommer år etter år. Det gjøre jobben enklere for nye personer som overtar verv i 
bandygruppa.  Det er en pågående oppgave 
Under DBKs jubileums dag på Ørenbanen ble 2007 spilleren Frederik I.Westeng og vårt eldste Jenterlag 
tildelt Eldres Avdeling innsatspremie. Vi er selvfølgelig stolte av at de er representanter fra Bandygruppa! 
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På tampen av sesongen er det en glede at vår trener for Jenterlaget; Thomas Skrede var – sammen med 5 
andre, nominert til Årets Ildsjel. Bandygruppa er stolte av å ha Thomas med på laget, en mann med 
positivitet og engasjement som smitter på alle rundt ham!  
Her er DBK bandys nominasjons ord:  
«Thomas Skrede, en markant skikkelse på sidelinja ved enhver bandy trening og kamp. 
Med et eksepsjonelt engasjement, selv for en ivrig trener å være, har han et positivt lynne som smitter 
over selv på motstander laget. Thomas er høyt og lavt.  
Med ambisjoner om gode økter er det å legge til rette for de gode opplevelsene vel så viktig for Thomas. 
Kommer du på kamp på Øren, står kaffen og kjeksen klar. 
Det er viktig å ta vare på «bandy familien». Gjestene og støtteapparatet skal føle seg velkomne. 
Men engasjementet strekker seg utover egne lag og rekker. Thomas er opptatt av at jenter og gutter har 
samme muligheter. Derfor var han med å ta initiativet til økt jentesatsning i Norsk jente bandy. «Flere og 
sterkere, bandy for jenter». Et samarbeid mellom flere klubber i regionen. Nok en gang smitter Thomas sitt 
engasjement. Prosjektet tar stadig nye høyder og for årets sesong ville jentelaget arrangere egen cup! 
Hele jente bandy Norge samlet seg for kamper på Øren Arena i desember. Og samtlige lag var invitert til 
mat og sosialt samvær på klubbhuset etterpå. Alt i ekte Skrede ånd, hvor Thomas selv kun var fasilitator. 
Her var det jentene selv som tok føringen både for planlegging og gjennomføring. Et klart eksempel på 
Thomas sin smitteeffekt av engasjement og glede over å skape opplever, liten som stor, for andre.  
Vi ønsker å nominere Thomas Skrede for «årets ildsjel 2020». Ikke bare gjør han som så mange andre 
frivillige, legger ned uante mengder timer i frivillig innsats for andre. Men også for hans inkluderende, 
positive og smittende engasjerte væremåte. « 
 
 
Arrangementer  
 
Jentercup 2019. 
Et arrangement av jenter for jenter hvor formålet er å øke samarbeidet mellom klubbene om 
jentesatsningen. En cup der omtrent samtlige aktive jenter spillere var samlet på et sted.  
DBK-jentene hadde oppgaver i planleggingsfasen, de møtte lørdag morgen for å rigge til cup, og de hadde 
oppgaver under selve arrangementet, i tillegg til at de spilte selv. 
Jentene hadde en durabelig god cuphelg på Øren isen.. Etter at 5 lag hadde spilt 10 kamper og 11 
gullballer var delt ut, gikk Solberg SK av med seieren etter en meget spennende siste og avgjørende kamp 
mellom Høvik og Ready. DBK Tigers spilte en ekstra kamp da Ready ble forsinket til kampstart. Og både 
DBK og Ullevål hjalp Høvik i siste kamp. Det kjennes som vi er kommet langt på vei mot målet om å få til 
god stemning og samarbeid på tvers av klubbene. Tusen takk til alle foreldre, dommere og iskjører for 
dugnadstimene! Ekstra takk til cupgeneral Thomas Skrede for et knirkefritt arrangement! 
 
DBKs Skøyte og bandyskole 2020: 
Bandygruppas Skøyte- og bandyskole er en ren glede 4 søndager i januar og februar.   
Ca 100 glade jenter og gutter i alder 5 – 10 deltok i strålende sol fra kl 10:30 til 13:00. De tradisjonelle DBK 
vaflene (blå i fargen) uteble, men det påvirket ikke skøytegleden og – ikke minst; mestringen av å gå på 
skøyter!  
Maskoten Pingu var en selvfølge å se på isen disse fire søndagene.  
Dette arrangementet er selve DUGNADEN for bandyspillernes foreldre – og den oppgaven utfører de med 
et enormt engasjement. En super innsats fra foreldrene!    
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Interncup 2020: 
Når Bandy sesongen er på hell, betyr det tid for DBK Interncup. Vi samler alle DBK spillerne for uhøytidlig 
morro på isen. De yngste og eldste spillerne på samme lag, show og full trøkk med lys og røykkanoner fra 
start. Kiosk og solide heiagjenger på sidelinja. I år var lagene ikledd navn fra Svenske topplag. Nok en 
prima tirsdag på Øren isen!  
 
 
Bandygalla 2020: 
En hel kveld skal våre spillerne bli hedret for deres strålende innsats gjennom hele bandysesongen. 
I skrivende stund er bandygalla i planleggingsfasen. Men vi lover full oppmerksom til alle våre flotte 
bandyspillere.  
 
Oppsummert har det vært en svært aktiv sesong for bandygruppa! 
 
 
Økonomi. 
 
Bandygruppa har en god økonomi. Underskuddet skyldes i hovedsak at vi har kostnader til drift av isen 
som vi forventer å få dekket av kommunen, men som ikke matches innenfor regnskapsåret. Dette legges 
ikke inn i budsjettet da det ideelt sett skal gå i 0. I tillegg har vi hatt større lønnskostnader enn budsjettert 
fordi vi måtte ansette en til å drifte isen på dagtid. Se vedlagt regnskap for utfyllende detaljer. 
  
Bandygruppa hadde 3 sponsorer til skøyte og bandyskolen: 
Strøm Gundersen as med kr 10 000,-  
Autoutstyr as med kr 5000,- 
Hurum dekk og Bilglass as med kr 5000,-  
 
 
Styret ønsker å sende en stor takk til alle foreldre som gjør en kjempeinnsats for bandygruppa gjennom 
hele året!  Vi vil takke Lasse og Islegger gjengen for den fantastiske isen de gir oss og vi vil takke De som 
sponset vår skøyte- og bandyskole 2020! 
 
 
Tone Skoglund   24.02.20 
Bandyleder / Dato 
 

 
Drammen Ski er et treningssamarbeid mellom skigruppene i Drammens Ballklubb, Drammen Strong og IF Sturla. 

 
 

Drammen Ski 
 

 

Årsmelding 2019 

 

2019 ble starten på den 15.sesongen for klubbsamarbeidet Drammen Ski, et treningssamarbeid mellom 
skigruppene i Drammens Ballklubb, Drammen Strong og IF Sturla.  Gruppa organiserer langrennstrening 
for barn og ungdom i Drammen, med fokus på rekruttering fra Bragernes-siden. 

 

Medlemmer og rekruttering: 

74 utøvere har betalt aktivitetskontingent i 2019. Fordelingen er hhv 1.-4. klasse 45 stk, 5.klasse og eldre 
29 stk. De respektive tall for 2018 viser totalt 85 betalende utøvere, med fordeling 1.-4.klasse 48 stk, 
5.klasse og eldre 37 stk. Det har med andre ord vært en liten nedgang. Tallene viser at etterveksten er 
relativt stabil, men at det er krevende å holde på barna / ungdommen når de blir eldre. Frafallet 
begynner allerede i 11-12-årsalderen.  

 

Drammen Ski har vedtatt at rekruttering/aktivitet skal finne sted fra 8-årsalderen (ski-alder), dvs 2. 
klasse. Aktivitet i yngre alder skal dekkes gjennom allidrettstilbud ved de respektive skoler, evt lokale 
initiativ. Dette ihht Skiforbundets utviklingstrapp. Hver februar arrangerer imidlertid Drammen Ski 
skiskole for allidretten, hvor barn i 1.klasse inviteres til en første smak av langrennstrening. I 2019 fant 
skiskolen sted på Konnerud 3 mandager i februar, med god oppslutning. Dette er en viktig 
rekrutteringsarena for nye utøvere.  

 

Aktivitet: 

Treninger: 

Treninger for langrennssesongen starter opp etter sommerferien. Ungdomsgruppa har sporadiske 
treninger fra skolestart, tilpasset sommeraktiviteter, som fortsatt har prioritet på den tiden for de fleste. 
Offisiell oppstart skjer etter høstferien: 
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avdeling  
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Drammen Ski er et treningssamarbeid mellom skigruppene i Drammens Ballklubb, Drammen Strong og IF Sturla. 

 
 

• Aldersgruppe 10 år og eldre trener rulleski mandager på Konnerud stadion. 
• Alle grupper trener barmark torsdager fra Spiraltoppen 

 

Ved vinterens ankomst trener alle gruppene to ganger i uka på ski: 

• Mandager trenes det skøyteteknikk, fortrinnsvis på Konnerud. skistadion 
• Torsdager trenes det klassisk teknikk, fortrinnsvis fra Spiraltoppen 

 

I 2019 har treningene i stor grad fulgt vanlig treningsplan; Snøen var på plass i januar (sesong 2018/19) 
og ga gode langrennsforhold både i Bragernesåsen og på Konnerud. Torsdagstreningene ble flere ganger 
flyttet til Konnerud og unntaksvis flyttet til Martinsløkka, Lier grunnet bedre snøforhold og 
prepareringskvalitet. 

 

Barmarks-sesongen som startet sesongen 2019/20 har også i stor grad fulgt vanlig plan med rulleski, og 
barmark.  Vinteren kom mot slutten av året som gjorde det mulig å gjennomføre treninger på ski inn 
mot jul. 

 

Drammen Ski etablerte egen Sportsplan i 2019. Denne skal skissere hovedtankene bak den aktiviteten 
man ønsker å skape. Planen er tenkt som et levende dokument som må revideres med jevne 
mellomrom. Planen bygger i stor grad på Skiforbundets utviklingstrapp for langrennsaktivitet. 

 

Samlinger: 

Drammen Ski har innarbeidet to treningssamlinger som har blitt tradisjon: 

 

Barmarks-samling på Ballklubbhytta i oktober: Dette er en to-dagers-samling for utøvere 11år og eldre, 
og en dagssamling for de yngste utøverne 

• Lørdag har to barmarks-økter ; 
o Første økt med fokus på spenst, hurtighet og balanse. 
o Andre økt er langtur/løping med hodelykt, etter mørkets frembrudd 
o Det er felles middag på kvelden. 

• Søndag har to økter: 
o Første økt deles gruppa i tre delgrupper på tvers av alder og alle delgruppene er innom 

tre poster, med stafetter og kanonball på aktivitetsplanen. 
o Andre økt er felles lek, «Fang flagget» hvor alle er med, barn, ungdom og foresatte. 
o Felles lunsj med grilling mellom øktene. 

 

 
Drammen Ski er et treningssamarbeid mellom skigruppene i Drammens Ballklubb, Drammen Strong og IF Sturla. 

 
 

I 2019 deltok 12 utøvere på 2-dagerssamling, og ytterligere 18 utøvere kom til på søndag. 

 

Snøsamling i november: Det er tre treningsøkter, to på lørdag og en på søndag. Felles måltider og 
sosiale aktiviteter gir samlingen en fin og viktig sosial ramme, i tillegg til at det er sesongens første gang 
på ski for mange. I 2019 var samlingen lagt til Oset Høyfjellshotell på Golsfjellet. Hotellet har 
kunstsnøanlegg, som sikret 2-3km med langrennsløyper rett utenfor døra. 

 

Ca 35 utøvere deltok på snøsamlingen på Oset, og ca 30 voksne/foresatte var med.  

 

Renndeltakelse: 

Det har vært ca 80 rennstarter for Drammen Ski i 2019. Disse har vært fordelt på ca 20 renn. Dette betyr 
i snitt ca en rennstart per betalende utøver. Det korrekte er  imidlertid at det er et lite antall utøvere 
som står for mange rennstarter, mens de fleste ikke er med på skirenn. Gledelig er det imidlertid at de 
yngste gruppene har lykkes med å samle flere utøvere til start på noen utvalgte lokale renn.  

 

Skirenn er en fin arena til å knytte bånd til utøvere fra andre lag/klubber, og en arena for å teste seg 
selv. Vi trener gjennom høsten og vinteren for å bli bedre på ski, teknisk og fysisk. Mestring gjør enhver 
øvelse mer moro. På skirenn får man prøvd seg. Men først og fremst er det en sosial arena. Selve rennet 
fyller bare en liten del av den tiden man er til stede på skiarenaen. Det sosiale rundt er en like stor 
drivkraft. 

 

Resultater: 

De fleste av Drammen Skis utøvere som har tatt del i renn er i yngre alder, hvor resultater er mindre 
vesentlig. Det er imidlertid stor grunn til å glede seg over noen av de eldre utøverne, som i dag trener 
utenfor Drammen Ski sin regi, men som begynte sine «karrierer» i gruppa; Sivert Leander Johansen 
kvalifiserte seg og deltok i junior-VM for Norge i finske Lahti, med en 16.plass som resultat. Sivert ble nr 
7 sammenlagt i Norgescup M19-20. Martin Kirkeberg Mørk kvalifiserte seg og deltok i EYOF (også kalt 
«ungdoms-OL), og vant konkurransen! Martin ble nr 3 sammenlagt i Norgescup M18 med 4 delseire. 
Emma Kirkeberg Mørk ble nr 2 sammenlagt i Norgescup K17, med 2 delseire.  

 

Anlegg: 

Drammen Ski trener i offentlige løyper som prepareres og tilrettelegges av hhv kommune og Konnerud 
IL. Drammen Ski bidrar med mannskap til snøproduksjon på Konnerud (organisert og drevet av 
Konnerud IL), men har ikke øvrige anleggsforpliktelser. 
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Drammen Ski er et treningssamarbeid mellom skigruppene i Drammens Ballklubb, Drammen Strong og IF Sturla. 

 
 

 

 

Utstyr: 

Drammen Ski er i besittelse av ca 12 par rulleski som benyttes til trening i barmarksesongen. Disse 
prioriteres utlånt til de yngre utøvere som en forsmak på hva langrennstrening er. Etter hvert forventes 
det at utøverne skaffer egne rulleski. Med vinterens ankomst trenes det i to stilarter. Erfaringen tilsier at 
det er hensiktsmessig med to par ski, kombistøvler og to par staver til treningen allerede i ganske ung 
alder (10 år - ). Drammen Ski tilrettelegger for formidling av brukt utstyr ved å ha en egen «brukt-kanal» 
på Facebook. Slik kan utstyr formidles internt og kostnadene holdes nede. Det forventes at utøverne 
står for eget utstyr til treningen.  

 

Eget arrangement / dugnader: 

Drammen Ski «eier» to tradisjonsrike kretsrenn på langrenns terminlista: Drammensrennet har vært 
arrangert fra Ballklubbhytta i en løype som går utenom vanlig løypenett i Drammensmarka. Grunnet 
variable snøforhold de senere årene har dette rennet blitt lagt på is. Spiralrennet arrangeres fra 
Stronghytta innenfor Spiraltoppen. I 2019 ble rennet flyttet til Martinsløkka i Lier, grunnet 
snøforholdene. Rennet samlet 130 deltakere. Telenorkarusellen er en serie interne renn som arrangeres 
for treningsgruppa. I 2019 ble flere av disse avlyst grunnet snøsituasjonen i eget løypenett i 
Bragernesåsen. Alle disse rennene er å betrakte som dugnad for foreldregruppen, hvor det å skape 
aktivitet for barna er hovedmålet. 

En mindre gjeng foresatte stilte dessuten til dugnad ifm gjennomføringen av Norgescup JR på Konnerud, 
arrangert av Konnerud IL. På tross av at arrangementet fikk større uventede kostnader, ble Drammen Ski 
tilgodesett et mindre økonomisk bidrag for innsatsen. 

Drammen Ski bidrar, som nevnt, til Snøproduksjon på Konnerud. Vi har en liten gjeng foresatte som 
bidrar døgnet rundt når været tillater snøproduksjon. Dette er en meget viktig innsats for å kunne 
opprettholde skiaktivitet i tider med svært variable vinterforhold. 

 

Trenere og styre: 

Drammen Ski er en foreldredrevet treningsgruppe.  

Trenere i 2019 har vært: 

• Are Hestvedt; 2012-gruppa 
• Hege Reine / Håkon Warloff; 2011-gruppa 
• Rune Kollerud; 2010-gruppa 
• Karsten Rønning / Stein Engevik; 2009-08-07-gruppa 
• Øystein Rognebakke / Tommy O Simonsen: 2006 - -gruppa 

 
Drammen Ski er et treningssamarbeid mellom skigruppene i Drammens Ballklubb, Drammen Strong og IF Sturla. 

 
 

 

Styret i Drammen Ski 2019 har bestått av: 

• Sissel Wirum Bøen 
• Katharina Havig Solnørdal 
• Øystein Rognebakke 
• Tommy Olanger Simonsen 
• Karsten Rønning 

 

I tillegg nevnes Torbjørn Steinshamn som har hatt koordineringsansvaret for snøproduksjonsvaktene, 
samt bistått kasserer rundt innkreving av aktivitetskontingent. 

 

Økonomi: 

Budsjettet for 2019 ble laget med en eksperimentell plan om å øke aktiviteten. Beslutningen om å dekke 
startkontingenter ble videreført, det ble besluttet å dekke kostnader knyttet til 2-dagerssamling på DBK-
hytta, samt subsidiere utøverne på snøsamling på Oset. Håpet var at dette skulle gi økt 
deltakelse/engasjement. På inntektssiden var det budsjettert med  sponsorinntekter samt inntekter 
knyttet til Spiralrennet, utover aktivitetskontingent. Budsjettet gav et overskudd på 21.000,-, i seg selv 
alt for høyt, men det gav rom for å ta evt kostnader av aktivitetsskapende aktivitet som evt dukket opp 
gjennom året. Regnskapet viser noen vesentlige avvik: Aktivitetskontingenter bidro litt under 
budsjettert, og startkontingenter kostet litt mer enn budsjettert. Det siste er positivt i form av å 
reflektere mer aktivitet. Det ble ikke gjort noen jobb mot sponsorer i 2019. Denne posten falt derfor fra. 
I tillegg var det mangelfull oppfølging rundt Spiralrennet og dens økonomi. Dette må anses som 
kritikkverdige forhold og pålegges rennledelse og styret. Resultatet er et underskudd pålydende 10.746,-
for 2019. 

Det er grunn til å vurdere hvorvidt den nevnte arbeidsbelastningen på få personer, hvor trenerrollen, 
rennledelse og styreverv innehas av samme nøkkelpersoner er hensiktsmessig i en frivillighetsdrevet 
gruppe, i forhold til å få alle oppgavene tilfredsstillende utført. Dette bør vurderes i forkant av videre 
organisering og arbeid. 
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Drammen Ski er et treningssamarbeid mellom skigruppene i Drammens Ballklubb, Drammen Strong og IF Sturla. 
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bidrar døgnet rundt når været tillater snøproduksjon. Dette er en meget viktig innsats for å kunne 
opprettholde skiaktivitet i tider med svært variable vinterforhold. 

 

Trenere og styre: 

Drammen Ski er en foreldredrevet treningsgruppe.  

Trenere i 2019 har vært: 

• Are Hestvedt; 2012-gruppa 
• Hege Reine / Håkon Warloff; 2011-gruppa 
• Rune Kollerud; 2010-gruppa 
• Karsten Rønning / Stein Engevik; 2009-08-07-gruppa 
• Øystein Rognebakke / Tommy O Simonsen: 2006 - -gruppa 

 
Drammen Ski er et treningssamarbeid mellom skigruppene i Drammens Ballklubb, Drammen Strong og IF Sturla. 

 
 

 

Styret i Drammen Ski 2019 har bestått av: 

• Sissel Wirum Bøen 
• Katharina Havig Solnørdal 
• Øystein Rognebakke 
• Tommy Olanger Simonsen 
• Karsten Rønning 

 

I tillegg nevnes Torbjørn Steinshamn som har hatt koordineringsansvaret for snøproduksjonsvaktene, 
samt bistått kasserer rundt innkreving av aktivitetskontingent. 

 

Økonomi: 

Budsjettet for 2019 ble laget med en eksperimentell plan om å øke aktiviteten. Beslutningen om å dekke 
startkontingenter ble videreført, det ble besluttet å dekke kostnader knyttet til 2-dagerssamling på DBK-
hytta, samt subsidiere utøverne på snøsamling på Oset. Håpet var at dette skulle gi økt 
deltakelse/engasjement. På inntektssiden var det budsjettert med  sponsorinntekter samt inntekter 
knyttet til Spiralrennet, utover aktivitetskontingent. Budsjettet gav et overskudd på 21.000,-, i seg selv 
alt for høyt, men det gav rom for å ta evt kostnader av aktivitetsskapende aktivitet som evt dukket opp 
gjennom året. Regnskapet viser noen vesentlige avvik: Aktivitetskontingenter bidro litt under 
budsjettert, og startkontingenter kostet litt mer enn budsjettert. Det siste er positivt i form av å 
reflektere mer aktivitet. Det ble ikke gjort noen jobb mot sponsorer i 2019. Denne posten falt derfor fra. 
I tillegg var det mangelfull oppfølging rundt Spiralrennet og dens økonomi. Dette må anses som 
kritikkverdige forhold og pålegges rennledelse og styret. Resultatet er et underskudd pålydende 10.746,-
for 2019. 

Det er grunn til å vurdere hvorvidt den nevnte arbeidsbelastningen på få personer, hvor trenerrollen, 
rennledelse og styreverv innehas av samme nøkkelpersoner er hensiktsmessig i en frivillighetsdrevet 
gruppe, i forhold til å få alle oppgavene tilfredsstillende utført. Dette bør vurderes i forkant av videre 
organisering og arbeid. 

 

 

 

 

 

 



26

 
Drammen Ski er et treningssamarbeid mellom skigruppene i Drammens Ballklubb, Drammen Strong og IF Sturla. 

 
 

Betraktninger rundt videre aktivitetsarbeid: 

 

Medlemmer / rekruttering: Tallene viser at rekrutteringen er relativt stabil, men frafallet blant de eldre 
øker. Kan/bør det gjøres grep for å addressere dette? Evt hva? 

 

Aktivitet / treninger / samlinger: Alle de tre deltakende klubbene i Drammen Ski er idrettslag som 
driver med flere idretter, men ingen av dem er fleridrettslag! Det er ingen samspill mellom de ulike 
aktivitetene innen samme idrettslag, med resultat at det er sammenfallende treningstidspunkt. Er dette 
noe som bør addresseres?  

Våre to samlinger har under 50% oppslutning blant de aktive. For 2019 forsøkte Drammen Ski å 
subsidiere utøverpris på snøsamling for å få opp deltakelsen. Er dette vel anvendte penger? Er det andre 
grep som bør gjøres for å få opp oppslutningen? 

 

Renndeltakelse: Rennene med størst deltakelse fra Drammen Ski i 2019 (bortsett fra eget arrangement 
Spiralrennet) samlet 12 utøvere (ca 15% av de som betaler aktivitetskontingent), men det normale er 2-
4 stk per renn. Bør vi oppfordre til skirenn? Hva kan evt vi gjøre for å gjøre det mer interessantfor flere å 
bli med? 

 

Trenere og styre: Flertallet av styret utgjør også trenergruppen. I tillegg innehar disse kjerneroller rundt 
avvikling av egne arrangement. Det er mange grunner til at det er ønskelig å «vanne ut» hver enkelt 
funksjon / fordele oppgavene bredere innen foreldregruppen. Hvordan kan vi favne flere i 
foreldregruppa, og inspirere til innsats for fellesskapet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Drammen Ski er et treningssamarbeid mellom skigruppene i Drammens Ballklubb, Drammen Strong og IF Sturla. 

 
 

Drammen Ski  
  Budsjett 2019 Regnskap 2019 Budsjett 2020 
     

Inntekter Aktivitetskontingenter 45000 39224 35000 
 Sponsorer 15000  15000 
 Dugnad  3350 10000 
 Inntekt Spiralrennet    
 Startkontingent 10000  12500 
 Kiosk 5000  5000 
 Sponsorer 5000  2500 
  80000 42574 80000 
     

Utgifter Startkontingenter 12000 17555 10000 
 Premier 7000   
 Rekvisita 2500  2500 
 Treningsutstyr    
 Skismøring    
 Utgift Spiralrennet    
    Deltakeravgift  2600 2500 
    Premier   7500 
    Div kostnader  1500 1500 
 Samlingskostnad 19000 17465 25000 
 Lagskontingent 3500 3000 3000 
 Rennkostnader 3500 5850 6000 
 FIS-avgift 2500 2450 2500 
 Løypelaug Konnerud 5000  5000 
 Trenerkostnader 2500 2400 2500 
 Bankgebyr 1500 500 1500 
  59000 53320 69500 
     

Resultat  21000 -10746 10500 

     
 Bank 9493.05.29650: 01.01.2019 76.929,59  
  31.12.2019 60.562,88  
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Drammen Ski er et treningssamarbeid mellom skigruppene i Drammens Ballklubb, Drammen Strong og IF Sturla. 
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Den du er, er bra nok for oss!            idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet 

Allidrettens Årsberetning 2019 
For barna født i 2012 har det vært tilbud om allidrett i vårhalvåret (1.klasse). Det har ikke vært 
tilstrekkelig interesse fra høsten 2019. 

For barna født i 2013 har det vært oppstart med allidrett fra høsthalvåret (1. klasse) i 2019. En mer 
solid foreldregruppe er blitt etablert slik at ansvaret for aktivitetene er fordelt på flere enn det som 
var tilfelle under knøttesprett-aktivitetene høsten 2018 og første halvår 2019. 

Knøttespretten (2014) er startet med en ivrig foreldregruppe og stor oppslutning høsten 2019.  

Styrets sammensetning i 2019 
 Leder: Knut-Erik Holmen 
 Nestleder:  
 Kasserer: Frode H Christoffersen 

  

Sportslig oppsummering av året 

Vårhalvåret: 

2012: 

Skøyter sto på programmet i januar, og mange kombinerte allidretten med deltagelse på DBK sin 
bandyskole. Deretter sto langrenn for tur, og allidretten deltok som tidligere år på Drammen Ski sin 
skiskole på Konnerud. Utover Allidrettens egne aktiviteter har både bandy og skigruppen hatt tilbud 
om deltagelse på aktiviteter i egen regi for 2012 barna. 

Etter skøyte og ski øktene fikk vi noen morsomme økter i dansesal og motorikkrom der også 
foreldrene fikk testet dansefoten. Vintersesongen ble avsluttet i Mars med aking og bålkos på 
Neperudjordet. 

Når april meldte seg og snøen var smeltet møttes man i byparken med skateboard, sparkesykkel og 
kost. Litt rydding og kosting måtte til før våryre barn og voksne boltret seg på 2 og 4 hjul. Vi rakk også 
2 økter med friidrett på Marienlyst, i samarbeid med Sturla, før fotballen overtok i mai. 

2013: 

Det har i stor grad vært base i motorikkrom og speilsal for 2013 barna. Fokus har vært lek og 
mestring som et sosialt møtepunkt. DBK IFO har bidratt ved et par anledninger som veiledere i bruk 
av rommene og som kreative krefter mot foreldre for å øke aktivitetsbanken. Isen ble også benyttet 
et par ganger i løpet av vinteren. 

 

Høsthalvåret: 

Første økt for 2013 kullet ble dratt i gang ved hjelp av IFO ressurs til å lede barna mens foreldrene ble 
samlet i garderoben for et planleggingsmøte. Takk til IFO og klubbkoordinator for god bistand! Etter 

 

Den du er, er bra nok for oss!            idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet 

en god prat om muligheter i klubben, forventninger til foreldre og avklaring av spørsmål, ble en plan 
for høsten etablert. Mange foreldre meldte seg som ansvarlige for ulike aktiviteter. 

Andre økt ble også holdt i motorikkrom/speilsal men denne gang av foreldregruppen selv. Neste økt 
ble avholdt, i strålende vær med masse barn og foreldre, i skolegården på Øren. Ulike aktiviteter med 
blant annet sykkel og sparkesykkel ble gjennomført og hinderløyper ble forsert. 

Deretter holdt Sturla 2 økter med Orientering. Første økt med teori og lek på Øren og andre økt med 
utgangspunkt på Sturlahuset. Oktober inneholdt også 2 friidrettsøkter på Marienlyst stadion, i regi av 
Sturla. Det er stor glede og mestringsopplevelse i møte med disse idrettene som ikke er like naturlig 
tilgjengelig i skole og nærmiljø for alle. Oktober ble avsluttet med sparkesykkel, skateboard eller 
rulleskøyter i Nøstedhallen. 

November inneholdt både basket i Ørenhallen, i regi av Drammen Rivers, og Kung Fu i speilsalen. 
Enda flere spennende møter med, for de fleste, nye idretter. 

 

Knøttesprett for 2014 ble raskt og effektivt dratt i gang av ivrige og initiativrike foreldre. Gruppen har 
i løpet av høsten vært samlet i nærområdet rundt skolen og skogen. De har benyttet 
speilsal/motorikkrom samt rukket flere økter på isen før juleferien. Knøttespretten er et viktig tilbud 
for barn og voksne som ikke kjenner andre skolestartere og det har også denne gang vist seg som et 
verdifullt tilbud for denne gruppen.  

 

For allidretten 2019 

 

Knut-Erik Holmen 
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Den du er, er bra nok for oss!            idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet 
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                                               DBK IFO årsberetning for 2019                                                                                
Ansatte :  Hans Einar Ødegård (leder ) Magnus J Styrmoe, Even L. Thiseth , Marius Dokka , Hamid 
Bahrami (deltid)  , Odd Arild Amundsen (deltid) Leder:                                                                                                                                             
Økonomi : Inger Løkkeberg                                                                                                                           

Visjon: DBK IFO er et tilbud som skal glede, utfordre og engasjere.                                                 
Målsetting: Gi barna gode basisferdigheter gjennom varierte og allsidige aktiviteter for både sommer 
og vinter. 

Antall barn som har deltatt på DBK IFO i 2019, har i gjennomsnitt vært 155. Av disse er det 35 barn 
som startet høsten 2019 som 2. klassinger. Fordi det var færre 2.klassinger på øren skole i 2019 enn 
de tidligere årene, er antall deltagere ved inngangen av 2020 færre enn året før (145 barn.)  

2019 har vært et år med supre forhold for barn og unge å vokse opp i på Øren med et innholdsrikt og 
kompakt nærmiljøanlegg. Disse forholdene har IFO også i 2019 kunnet benytte seg av til fulle. Med 
ustabile vintre har Øren kunstis kunnet levere flotte forhold i nesten fire måneder i strekk. Resultatet 
av det har vært mange barn som opplever mestring og aktivitetsglede på vår bane hele året. Når vi i 
tillegg kan variere vårt tilbud med aktiviteter i både hall, motorikk og dansesal og utendørs, så mener 
vi at DBK IFO kan leve opp til både sin visjon og målsetting.  Våre aktiviteter kan dermed deles opp i 
mindre grupper eller i større fellesaktiviteter. I tillegg til dette er IFO også mye på turer da vi har 
marka, skogen og flere parker i vårt nærmiljø.  

Elever fra Idrettslinja på Drammen videregående har også i år hatt aktivitetsledelse som fag , der 
barna på DBK IFO har blitt ledet i aktivitet . Dette har blitt gjennomført en gang i uken.                                                                                          
IFO har også i år ledet «fys-ak timene» på både Bragernes og Øren skole der vi aktiviserer alle skolens 
5.-6. og 7. klassinger en time hver uke.                                                                                                            
Våre avtaler Drammen kommune og private barnehager ble også videreført, der innholdet går på å 
aktivisere et stort antall med barnehagebarn av våre instruktører i hallens motorikksal eller ute på 
banen. Barnehageavtalene gir et meget spennende aktivitetstilbud til barn under skolealder fra hele 
Drammen.  Avtaler som gjelder aktiviteter på formiddagen, sikrer at vi kan tilby våre dyktige 
instruktører fulltidsstillinger.  

DBK BFFO (bandy og fotballfritidsordningen ) som startet opp høsten 2018 , har også blitt en godt 
etablert aktivitet  . Dette er et ekstra tilbud for klubbens yngre medlemmer med teknikktrening innen 
fotball og bandy med to treninger i uka for 5-6-7 klassinger. I 2019 har 25 gutter og jenter benyttet 
seg av tilbudet der de aller fleste har deltatt både på fotball og bandy. I bandy har vi i tillegg fått med 
deltagere fra Bragernes og Danvik skole.  

Sommercamp 2019 gikk av stabelen for sjette gang og med et innholdsrikt program deltok nesten 
110 ungdommer fra hele Drammen. Nok en gang takk til Eldres avd. og DBK’s junior og a-lag som 
med sine bidrag gjør at dette blir et godt gjennomført arrangement første uke i skolens sommerferie. 

For øvrig drift og økonomi se eget regnskap .Vi vet at det kommende kullet for nye førsteklassinger til 
Øren skole er færre enn tidligere og at dette også vil påvirke oss noe i forhold til antall nye søkere. 
Dette har vi tatt hensyn til i neste års budsjett.  

Hans Einar Ødegård                                                                                                                                           
Leder DBK IFO  

                                                         DBK UFO Årsberetning 2019 

 

  Ansvarlig for gjennomføring: DBK IFO 

Det har i løpet av 2019 blitt arrangert 9 U.F.O. kvelder på DBK’s klubbhus.                               
Aldersgruppen 9– 12 år får på disse «åpent klubbhus» kveldene muligheten til å spille på storskjerm i 
begge etasjer, høre musikk, danse, spille bordtennis, treffe venner og benytte seg av enkel kiosk. 
Barna kommer fra Øren og Bragernes skole, og er barn som senere skal gå sammen på Børresen 
ungdomsskole. Det at de får muligheten til å bli kjent allerede fra 5. trinn via UFO virker til å være 
utelukkende positivt.  

 Også i år har Ørenhallen blitt brukt til ulike aktiviteter på UFO. Her får de prøve seg med bl.a. 
hoppeputer, ulike ballspill, innebandy og airtrack , og har gjort at aktivitetsinnholdet har blitt enda 
bedre . Hoppeputen lånes av skattekammeret som er meget behjelpelig med utlån av utstyr, og som i 
tillegg både bringer og henter. 

Responsen disse kveldene er meget god og oppmøte har i år stort sett ligget et sted mellom 100-150 
barn. Ved rekorden i år (september)telte vi nærmere 180 personer i hallen og klubbhuset.  

Kveldene blir i tillegg til IFO ansatte også ledet av andre unge i klubben som har ønsket å bidra. Elever 
fra Børresen skole har også i år fått muligheten til å bidra som ledere. 15-20 elever har vært med så 
langt og har fått erfaring med ulike oppgaver med gaming, i kiosken eller i hallen. Spillere fra DBK’s  
ungdomsavdelingen har bidratt som instruktører i hallen , og via skolens F.A.U. har også foreldre til 
barn på øren skole i 5-7 trinn hjulpet til som utevakter.  

Samarbeidet med e-sportgruppen er godt og vi er veldig fornøyd med å kunne låne noe av deres 
utsyr til spilling på UFO kveldene. Spillingen foregår enten på storskjerm eller på større TV skjermer i 
salen og i peisestuen.  

UFO virker til å ha blitt et kjent begrep blant de fleste barna på øren, og mange utrykker glede over at 
vi arranger disse kveldene. Det virker som at interessen har økt ytterligere med åpent klubbhus i 
kombinasjonen med åpen hall.  

 

Hans Einar Ødegård 

Leder DBK IFO / UFO 
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                                               DBK IFO årsberetning for 2019                                                                                
Ansatte :  Hans Einar Ødegård (leder ) Magnus J Styrmoe, Even L. Thiseth , Marius Dokka , Hamid 
Bahrami (deltid)  , Odd Arild Amundsen (deltid) Leder:                                                                                                                                             
Økonomi : Inger Løkkeberg                                                                                                                           

Visjon: DBK IFO er et tilbud som skal glede, utfordre og engasjere.                                                 
Målsetting: Gi barna gode basisferdigheter gjennom varierte og allsidige aktiviteter for både sommer 
og vinter. 

Antall barn som har deltatt på DBK IFO i 2019, har i gjennomsnitt vært 155. Av disse er det 35 barn 
som startet høsten 2019 som 2. klassinger. Fordi det var færre 2.klassinger på øren skole i 2019 enn 
de tidligere årene, er antall deltagere ved inngangen av 2020 færre enn året før (145 barn.)  

2019 har vært et år med supre forhold for barn og unge å vokse opp i på Øren med et innholdsrikt og 
kompakt nærmiljøanlegg. Disse forholdene har IFO også i 2019 kunnet benytte seg av til fulle. Med 
ustabile vintre har Øren kunstis kunnet levere flotte forhold i nesten fire måneder i strekk. Resultatet 
av det har vært mange barn som opplever mestring og aktivitetsglede på vår bane hele året. Når vi i 
tillegg kan variere vårt tilbud med aktiviteter i både hall, motorikk og dansesal og utendørs, så mener 
vi at DBK IFO kan leve opp til både sin visjon og målsetting.  Våre aktiviteter kan dermed deles opp i 
mindre grupper eller i større fellesaktiviteter. I tillegg til dette er IFO også mye på turer da vi har 
marka, skogen og flere parker i vårt nærmiljø.  

Elever fra Idrettslinja på Drammen videregående har også i år hatt aktivitetsledelse som fag , der 
barna på DBK IFO har blitt ledet i aktivitet . Dette har blitt gjennomført en gang i uken.                                                                                          
IFO har også i år ledet «fys-ak timene» på både Bragernes og Øren skole der vi aktiviserer alle skolens 
5.-6. og 7. klassinger en time hver uke.                                                                                                            
Våre avtaler Drammen kommune og private barnehager ble også videreført, der innholdet går på å 
aktivisere et stort antall med barnehagebarn av våre instruktører i hallens motorikksal eller ute på 
banen. Barnehageavtalene gir et meget spennende aktivitetstilbud til barn under skolealder fra hele 
Drammen.  Avtaler som gjelder aktiviteter på formiddagen, sikrer at vi kan tilby våre dyktige 
instruktører fulltidsstillinger.  

DBK BFFO (bandy og fotballfritidsordningen ) som startet opp høsten 2018 , har også blitt en godt 
etablert aktivitet  . Dette er et ekstra tilbud for klubbens yngre medlemmer med teknikktrening innen 
fotball og bandy med to treninger i uka for 5-6-7 klassinger. I 2019 har 25 gutter og jenter benyttet 
seg av tilbudet der de aller fleste har deltatt både på fotball og bandy. I bandy har vi i tillegg fått med 
deltagere fra Bragernes og Danvik skole.  

Sommercamp 2019 gikk av stabelen for sjette gang og med et innholdsrikt program deltok nesten 
110 ungdommer fra hele Drammen. Nok en gang takk til Eldres avd. og DBK’s junior og a-lag som 
med sine bidrag gjør at dette blir et godt gjennomført arrangement første uke i skolens sommerferie. 

For øvrig drift og økonomi se eget regnskap .Vi vet at det kommende kullet for nye førsteklassinger til 
Øren skole er færre enn tidligere og at dette også vil påvirke oss noe i forhold til antall nye søkere. 
Dette har vi tatt hensyn til i neste års budsjett.  

Hans Einar Ødegård                                                                                                                                           
Leder DBK IFO  

                                                         DBK UFO Årsberetning 2019 

 

  Ansvarlig for gjennomføring: DBK IFO 

Det har i løpet av 2019 blitt arrangert 9 U.F.O. kvelder på DBK’s klubbhus.                               
Aldersgruppen 9– 12 år får på disse «åpent klubbhus» kveldene muligheten til å spille på storskjerm i 
begge etasjer, høre musikk, danse, spille bordtennis, treffe venner og benytte seg av enkel kiosk. 
Barna kommer fra Øren og Bragernes skole, og er barn som senere skal gå sammen på Børresen 
ungdomsskole. Det at de får muligheten til å bli kjent allerede fra 5. trinn via UFO virker til å være 
utelukkende positivt.  

 Også i år har Ørenhallen blitt brukt til ulike aktiviteter på UFO. Her får de prøve seg med bl.a. 
hoppeputer, ulike ballspill, innebandy og airtrack , og har gjort at aktivitetsinnholdet har blitt enda 
bedre . Hoppeputen lånes av skattekammeret som er meget behjelpelig med utlån av utstyr, og som i 
tillegg både bringer og henter. 

Responsen disse kveldene er meget god og oppmøte har i år stort sett ligget et sted mellom 100-150 
barn. Ved rekorden i år (september)telte vi nærmere 180 personer i hallen og klubbhuset.  

Kveldene blir i tillegg til IFO ansatte også ledet av andre unge i klubben som har ønsket å bidra. Elever 
fra Børresen skole har også i år fått muligheten til å bidra som ledere. 15-20 elever har vært med så 
langt og har fått erfaring med ulike oppgaver med gaming, i kiosken eller i hallen. Spillere fra DBK’s  
ungdomsavdelingen har bidratt som instruktører i hallen , og via skolens F.A.U. har også foreldre til 
barn på øren skole i 5-7 trinn hjulpet til som utevakter.  

Samarbeidet med e-sportgruppen er godt og vi er veldig fornøyd med å kunne låne noe av deres 
utsyr til spilling på UFO kveldene. Spillingen foregår enten på storskjerm eller på større TV skjermer i 
salen og i peisestuen.  

UFO virker til å ha blitt et kjent begrep blant de fleste barna på øren, og mange utrykker glede over at 
vi arranger disse kveldene. Det virker som at interessen har økt ytterligere med åpent klubbhus i 
kombinasjonen med åpen hall.  

 

Hans Einar Ødegård 

Leder DBK IFO / UFO 

 



32

 

 1 

 
Ballklubbhytta  - Årsrapport  2019 
 
Hytteutvalget har bestått av : 
 
 
Formann :        Eivind Sandli 
Kasserer:  Kjell Oddvar Røine 
Medlemmer:   Steinar Skistad 
   Bjørn Thoresen 
   Kjell Larsen 
                        Odd Bjørn Andersen 
                        Arve Skistad 
 
Utleie ;            Julie Nålby   
 
 
 
Det er også i år gjort mye dugnad på hytta. Vi har vært en gjeng på 16-20 stk. som hver 
onsdag har jobbet og hatt det hyggelig fra mai til og med oktober.                                              
Vinduer i peisestua og veslestua har blitt beiset ferdig. 
Peisestua har blitt fullført med vask. 
Hytta fremstår i dag som en perle i Drammensmarka. 
Området rundt hytta er ryddig. 
Vi har hatt mindre utleie dette året en vanlig. En takk til alle som bidrar. Det er en kjempe 
gjeng som er på hytta og bidrar med noe hver onsdag 
 
 
 
Hyttestyret 
 
 
 

1 
 

Årsberetning 2019, for Drammens BK E-sport   
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Årsberetning 2019, for Drammens BK E-sport   

1 Gruppe styrets sammensetning eSport 
 
Styreleder: Jørgen Kortvedt, 1år 
Nestleder: Jonathan Rønsholm Knive, 1år 
Styremedlem: Mikail Namal, 1år 
Styremedlem: Lasse Alexander, 1år 
Styremedlem: Matias Nordli, 1år  
Styremedlem: Christian Teigen, 1år  
Styremedlem: Kim Haug, 1år 
Styremedlem: Benjamin Simonsen, 1år   
Sekretær: Ola Ekeberg Apenes 
 
2 Oversikt over styrets arbeid 
 
Innledning 
DBK Esport er stadig i utvikling og 2019 er siste av tre prosjektår hvor klubben mottok BUFdir 
midler for arbeidet. Hovedmålet har vært å opprette et tilbud med en avdeling som er står 
på egne ben. Men arbeidet med DBK esport har ikke bare generert resultater lokalt, det er 
også blitt en referanse og kontaktpunkt for arbeidet med esport nasjonalt. 
 
Spesielle oppgaver 
2019 har vært et godt år administrativt. Tross et ungt styre, har oppgavene vokst på våre 
unge ledere. Gjennomføring av ukentlige oppgaver og større arrangementer har gått bedre  
Med ny trenerkoordinator (Christian Teigen) ombord, har vi kunne jobbe enda mer med 
systematisering av gruppens arbeide, så vel som bedre kontroll og vedlikehold av 
maskinparken.  
 
Det har vært og vil fortsatt være viktig for gruppen å skape mer engasjement rundt frivillig 
innsats. Fraværet av foreldreengasjement er fortsatt en utfordring for enda bedre og stabil 
drift. Dette er et arbeid vi må fortsette med i 2020 
 

Aktivitet 
Åpne spillkvelder har vært en stor suksess. 
Det er en god arena for inkludering og for de 
som ikke ønsker å spille fast på lag. Derfor 
avanserte vi fra annenhver til hver uke i 
2019. De åpne (gratis) spillkveldene holdes 
hver tirsdag fra 17.00 – 20.00 
 
5 faste lag i spillene Supermario Smash, 

CS:GO, League of Legends, Overwatch, Heartstone. Vi håper også å få på plass et lag i Rocket 
League.  
 

3 
 

Årsberetning 2019, for Drammens BK E-sport   

I tillegg til lagenes aktivitet, blir Esporten også benyttet som «alternativ læringsarena». Her 
har vi et godt samarbeid med Nøsted ungdomsskole og Øren barneskole som benytter 
tilbudet med veiledning av vår Trenerkoordinator ukentlig. 
 
Serie 
Flere av lagene har vært med i seriespill. Smash laget har vært med på jevnlige turneringer, 
og vil i 2020 arrangere månedlige «Smashorama» konkurranser på klubbhuset. CS:GO laget 
har hatt fokus på å riktig sammensetning av 
laget og har som mål delta på flere turneringer 
i 2020. Overwatch laget er i en 
nyetableringsfase, et veldig godt tilskudd til 
gruppen. LoL og Heartstone lagene har også 
deltatt på jevnlige konkurranser.   
 
Arrangementer  
The Hive - DrammensLANet er årets største 
arrangement for gruppa og klubben. 
Datapartyet varer over en hel helg i 
begynnelsen av november og avholdes i Øren 
Flerbrukshall. For 2019 hadde vi 300 
besøkende gjennom helgen. En del av 
arrangementet er mer uformelt hvor 
dataspillinteresserte har utstyret sitt på egen 
plass og spiller mer eller mindre organiserte 
konkurranser. Arrangementets andre del 
består av konkurranser på scenen. Denne 
delen minner mer om en CUP hvor lag melder seg på og spiller om 1. 2. og 3. plassen i 
respektive spill. I år fikk vi stort oppmøte fra Driv IL og Lier IL. To klubber vi jobber tett med 
ifht til å utvikle norsk esport i idrettslag. 
 
Vi arrangerer også mindre helge-LAN i Storsalen på klubbhuset. Dette er et mer uformelt og 
muligens enda mer sosialt orientert arrangement. Men også her arrangerer vi mindre 
konkurranser. Dette formatet kommer vi til å fortsette med i 2020 og øke antallet til 4 ilø 
året.   

          
Vurdering av aktivitet i forhold til mål 
Vi tar stadig nye steg for å sikre stabil drift av gruppen. Økonomisk går gruppen godt. Det er 
tilskudd søkbare midler som danner den største delen av vårt økonomiske grunnlag.  
 
Men vi må arbeide mer med å engasjere foreldre i gruppen. Vi ser at andre idrettsklubber 
med yngre deltakere har et mye større foreldreengasjement. Det er likevel ikke aktuelt for 
DBK å gi et utvidet tilbud for barn under 12/13 år. Vårt tilbud skal fortsatt ha fokus på 13 – 
18 år.  
 
Økonomi 
Se egen regnskapsoversikt. 
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Årsberetning 2019, for Drammens BK E-sport   

 
 
3 Oversikt over medlemstall 
 
 
For de åpne kveldene krever vi ikke betaling eller medlemskap. De er åpne for alle. Antall 
besøkende varierer i alt fra 10 – 35 
 
Medlemstall for 2019 (de som stiller i et lag). 
 12-19 år 20-25 år Totalt 
Kvinner 2  2 
Menn 29 5 34 
Totalt 31 5 36 

 
 
___________________________ 
Styreleder / Dato 
Signert styret 
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___________________________ 
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Signert styret 

Dette er en enkel orientering fra hverdagen som klubbkoordinator. Dokumentet er tenkt for å gi hovedstyret, som oppdragsgiver, et 
innblikk i hva slags oppgaver jeg jobber med. Både for å gi styret kunnskap om den daglige aktiviteten i klubben men også for at jeg 
skal kunne justere arbeidet etter hovedstyrets ønsker. 

Ola Ekeberg Apenes 
   Drammens ballklubb 
 

  
 

 

 

 
   

 

Feb 2020 
  Orientering fra klubbkoordinator for året 2019 

     
 Arbeidstimer 

sammenlagt 
Avvik  Kveldsoppdrag Helgeoppdrag 

2018 1711 +16 63 10 
2019 1699 +3 47 15 
Sum 3410 +19 110 25 

 
 
Generelt. 
Som klubbkoordinator jobber jeg fortsatt etter stillingsinstruksen som føring for arbeidet. 
 
Fokuset for året har bl.a vært å stabilisere driften av Esport gruppen og gjøre den mer robust. 
Gruppen er i stor grad selvberget, men har behov for oppfølging også i fremtiden, mye fordi den 
har et ungt styre. Det har også vært viktig å støtte gruppenes arbeid spesielt rundt 
arrangementer, prosjekt utvikling og søknader.  
 
Klubbkoordinator rollen har både for meg og klubbens medlemmer fått en mer tydelig definert 
rolle som støttefunksjon til gruppenes arbeide og klubben generelt. I løpet av året har jeg bidrat 
og/eller ledet arbeidet med 100 års markeringer, Drammens LANet,  
 
Erfaringer. 
Klubben fortsetter å spille en sentral rolle i utviklingen av «aktive lokalsamfunn» (AL) regionalt og 
nasjonalt. Vi blir brukt mye som referanse og har stadig besøk av lokale og nasjonale politikere så 
vel som andre idrettslag som ønsker å lære mer om hvordan vi driver. Tur til Bodø, «i samme båt» 
og presentasjon på NIF inkluderingskonferanse er noen av høydepunktene for klubbens AL 
«oppdrag»  
 
Vårt bidrag til AL er en god måte å gi klubben goodwill, ikke minst som referanse til søknader 
hvor referanser til klubbens arbeid er viktig. Min erfaring er at dette har positiv innvirkning på hva 
alle gruppene foretar seg. 
 
SoMe og web er et viktig element i synliggjøring av klubben og hva vi driver med. Dette gjør oss 
og vårt lokalmiljø mer attraktive og interessante for nyhetsmedier, eksisterende og kommende 
sponsorer/bidragsytere.  
 
Utfordringer. 
Klubben har generelt et høyt moment, mer i noen grupper enn andre.  
Med aktivitet på arenaen og i klubbhus fra morgen til kveld og veldig ofte samtidig bruk, er det 
behov for mer lokaler og kontorplass.  
 
Det er stadig også utfordring å engasjere folk til tillitsverv. Med tydeliggjøring av tillitsvervenes 
oppgave, vil dette forhåpentlig bli en enklere oppgave.  
 
Mål for 2020 
Tid til å skrive søknader opprettholdes, mens jeg håper å sette av mer tid til å implementere det 
nye medlemssystemet Rubic, Laget mitt, på en god måte. Ellers vil arbeidet med å skaffe midler 
og gå i gang med prosjektet for et påbygg på klubbhuset evnt alternative lokaler for 
administrasjon og Esport være viktig for å holde momentet oppe i klubbens positive utvikling.  

 
Årsmøtet 23. mars 2020
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SoMe og web er et viktig element i synliggjøring av klubben og hva vi driver med. Dette gjør oss 
og vårt lokalmiljø mer attraktive og interessante for nyhetsmedier, eksisterende og kommende 
sponsorer/bidragsytere.  
 
Utfordringer. 
Klubben har generelt et høyt moment, mer i noen grupper enn andre.  
Med aktivitet på arenaen og i klubbhus fra morgen til kveld og veldig ofte samtidig bruk, er det 
behov for mer lokaler og kontorplass.  
 
Det er stadig også utfordring å engasjere folk til tillitsverv. Med tydeliggjøring av tillitsvervenes 
oppgave, vil dette forhåpentlig bli en enklere oppgave.  
 
Mål for 2020 
Tid til å skrive søknader opprettholdes, mens jeg håper å sette av mer tid til å implementere det 
nye medlemssystemet Rubic, Laget mitt, på en god måte. Ellers vil arbeidet med å skaffe midler 
og gå i gang med prosjektet for et påbygg på klubbhuset evnt alternative lokaler for 
administrasjon og Esport være viktig for å holde momentet oppe i klubbens positive utvikling.  

 
Årsmøtet 23. mars 2020
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RAPPORT KONTROLLUTVALGET DRIFTSÅRET 2019 
 
Kontrollutvalget har i driftsåret hatt god  kontakt med regnskapsfører Inger H. Løkkeberg. 
Nødvendige regnskapsrapporter er mottatt. 
Har også deltatt på Hovedstyremøter   hvor ulike områder er tatt opp og/eller fulgt opp. 
 
Kontrollutvalget har i driftsåret søkt å påse at klubbvirksonheten drives i samsvar med 
idrettslagets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak. Dette innebærer fokus på 
forsvarlig forvaltning og økonomistyring. 
 
Siden klubbens omsetning medfører engasjert revisor, er det i mindre grad enn tidligere , 
gjennomgått gruppenes regnskaper og/eller gjennomført regnskapsrevisjon. Det er 
gjennomført møte med revisor med avklaring av oppgaver. 
 
Rutiner om bilagshåndtering, kioskdrift, materiell/utstyr, kontingent og aktivitetsavgift, 
trenerkontrakter og sponsoravtaler, er fulgt opp og virker forsvarlig framover. 
Budsjett, godkjent på årsmøtet, er og må være styrende for gruppene. 
 
Klubbens økonomi er under press hvor ikke minst drift av Huset og treningsarenaer tynger.  
Dette innebærer at alle grupper bidrar til  inntektsgivende prosjekter i klubbens regi. 
 
Kontrollutvalget skal orienteres om vedtak som fattes i klubbens grupper. Det er bare 
Hovedstyret som kan forplikte klubben i kontrakter og markedsavtaler. 
 
 
Kontrollutvalget vil berømme alle tillitsvalgte for engasjement og bidrag til klubbens mange 
aktiviteter. Klubbens omdømme er et godt eksempel på det. 
 
 
 
 
     Drammen, 26. februar 2020 
 
 
 
Kjell Oddvar Røine  Runar Bakken  Tore Nilsen  Tom Martinsen 
        leder         medlem   varamedlem  varamedlem 
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HOVEDSTYRETS FORSLAG TIL ENDRING AV KLUBBENS LOV 

Idrettsstyret vedtok 23.10.2019 ny lovnorm som skal gjelde fra 01.01.2020. Denne lovnormen 
er en minimums lov som alle klubber må følge. Klubbene kan i tillegg legge til egne 
paragrafer etter behov. 

Klubbens gamle lov har kun delvis fulgt de tidligere lovnormene ved at enkelte paragrafer var 
sløyfet.  

Hovedstyrets forslag til endring av klubbens lov følger den nye lovnormen slavisk. 

Fra klubbens gamle lov er § 4 om medlemskontingent fjernet da dette skal fastsettes særskilt 
på årsmøtet og skal ikke være en del av loven. 

Kontrollkomiteen har endret navn til kontrollutvalget og dette er rettet i §§ 5-2, 12, 15, 21| og 
27. 

Etter klubbens behov er det i §§ 16-16 og 23-4 tatt et punkt om Eldres Avdeling som er likt 
det som sto i den gamle loven. 

Lovnormen har blitt tilført to ekstra paragrafer. Dette gjelder § 26 Æresbevisninger og § 27 
Reservefondet som er likt med det som sto i den gamle loven. 

 

 

                                                                      

 

ØKOMOMISKE VEDTEKTER  

FOR DRAMMENS BALLKLUBB 
 

• Årsmøtet i DBK godkjenner budsjettet for klubben inkludert alle avdelingene, jfr. 
Lovens §12. 

• Det er idrettslaget styre som kan forplikte klubben økonomis, jfr. Lovens § 20. Kun 
klubbens styreleder har fullmakt til å forplikte klubben økonomisk utover godkjente 
budsjetter. Dette innebærer at avdelingene kun kan betale løpende utgifter knyttet til 
den daglig driften innenfor årsmøtets godkjente budsjettrammer. 

• Anskaffelser over kr 10 000 ut over budsjett må godkjennes på forhånd av klubbens 
styreleder. 

• Alle avtaler/kontrakter knyttet til godtgjørelse til trenere eller andre utøvere/personer 
skal inngås med klubben og avtalen/kontrakten undertegnes av klubbens styreleder. 

• Alle sponsorinntekter eller ytelser fra andre bidragsytere skal kanaliseres via klubben 
og innbetales til en av klubbens kontoer.  

• For sponsorinntekter eller ytelser fra andre bidragsytere som avdelingene fremskaffer 
og som overstiger kr 10 000 skal det avsettes 5 % til reservefondet, jfr. Lovens §27. 
Dette gjelder for alle inntekter som retter seg mot eksterne aktører. For interne 
inntekter som avdelingene får ved f. eks. interne dugnader for andre avdelinger og 
innbetalinger av egenandeler til cuper ol. omfattes ikke. 

• For prosjekter eller arrangementer som klubben/grupper arrangerer, og som bidrar 
med overskudd som overstiger kr 10 000 skal det avsettes 5 % som skal overføres til 
klubbens reservefond. 

• Gaver øremerket lag, avdelinger eller prosjekter går uavkortet til det formål de er 
øremerket. 
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LOVNORM FOR IDRETTSLAG 
Vedtatt av Idrettsstyret 23. oktober 2019. 
 
 
LOV FOR DRAMMENS BALLKLUBB 
Drammens Ballklubb stiftet 14.august 1909 og var en sammenslutning av de to 
gutteklubbene Spring og Idun. Loven opprinnelig vedtatt i 1911, med senere endringer, 
senest av Årsmøtet 18. mars 2013. Revidert lov er vedtatt på Årsmøte 23. mars 2020.  
 
 
I. INNLEDENDE BESTEMMELSER  
 
§ 1       Formål 
 
(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og 

paralympiske komité (NIF). 
 
(2)  Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet 

skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 
 
 
§ 2       Organisasjon 
 
(1)  Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.  
 
 Idrettslaget er medlem av de særforbund som årsmøte stemmer.  
 
(3)  Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Viken idrettskrets og er tilsluttet Drammen  

idrettsråd. 
 
(4)  Idrettslaget skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs 

regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.  
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§ 3       Medlemmer 
 
(1)       For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:   

a) Akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og 
vedtak. 

b) Ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre 
organisasjonsledd i NIF.  

 
(2) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, 

skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale 
seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket 
kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til 
idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, 
sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.  

 
(3)       Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt. 
 
(4)  Medlemmet plikter å overholde idrettslaget og overordnede organisasjonsledds regelverk 

og vedtak. 
 
(5)       Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. 
 
(6)  Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt 

medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt 
medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.  

 
(7) a) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode 

på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for 
saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet 
samt informere om klageadgang.  

 
b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av  
ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av 
saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må 
deretter avholdes innen én måned. 

 
c) Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen innen 
tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt 
kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, 
sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før 
klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.  

 
(8) Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i 

tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret. 
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II. TILLITSVALGTE  
 
§ 4       Kjønnsfordeling 
 
(1) Idrettslaget skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer 

mv. og representasjon til årsmøte/ting. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité 
mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge 
kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til 
kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre 
personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen 
gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med 
ved beregningen av kjønnsfordelingen.  
 

(2)  Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret 
innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg 
foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt 
styre, komité mv. er valgt/oppnevnt. 

  
(3)  Idrettsstyret kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt 

årsmøte eller foreta ny oppnevning. 
 
(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 

bestemmelsen for et valg/oppnevning.  
 
§ 5       Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 
 
(1)  For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne 

velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må 
man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og 
ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.  

 
(2)  Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i idrettslaget: medlem av 

styret, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger sanksjoner. 
    
(3)  Et medlem kan ikke ha styreverv i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. 

Tilsvarende gjelder andre tillitsverv som gir påvirkningsmulighet over den aktuelle 
konkurranseaktiveten, eller tilgang på informasjon som kan benyttes til ett av 
idrettslagenes fordel.  

 
(4)       Forslagsrett: 

a)  Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.  
b)  Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.   
c)  Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt    
arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor 
komiteens/utvalgets arbeidsområde.  
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(5) Møte- og talerett: 
a)  Representant fra overordnet organisasjonsledd har møte- og talerett på årsmøtet i 
idrettslaget. 
b) Revisor har møte- og talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.  

 
§ 6       Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker  
 
(1) Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:  

a) utfører lønnet arbeid for idrettslaget tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20 %, eller  
b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra idrettslaget i løpet av et kalenderår.       

 
(2) En arbeidstaker i idrettslaget har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte, og er ikke 

valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller overordnede organisasjonsledd. 
Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av 
stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt. 

(3)  En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til 
årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges 
eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen 
skjer.    

 
(4)  Bestemmelsen er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke 

ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre. 
 
(5)  En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller 

oppnevnt.  
 
(6)  Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et 

valg/oppnevning.  
 
  § 7  Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget 
 
(1)  Et medlem som har en økonomisk særinteresse i driften av idrettslaget som overstiger 1 G 

i løpet av kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller 
overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med 
vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik økonomisk særinteresse som nevnt i 
første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. 
Tillitsvalgt som får slik økonomisk særinteresse, styreverv, ansettelse eller eierandel, 
plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt. 

 
(2)  Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes 

som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan 
heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det 
organisasjonsledd representasjonen skjer.  

(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller 
oppnevnt. 
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II. TILLITSVALGTE  
 
§ 4       Kjønnsfordeling 
 
(1) Idrettslaget skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer 

mv. og representasjon til årsmøte/ting. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité 
mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge 
kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til 
kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre 
personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen 
gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med 
ved beregningen av kjønnsfordelingen.  
 

(2)  Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret 
innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg 
foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt 
styre, komité mv. er valgt/oppnevnt. 

  
(3)  Idrettsstyret kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt 

årsmøte eller foreta ny oppnevning. 
 
(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 

bestemmelsen for et valg/oppnevning.  
 
§ 5       Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 
 
(1)  For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne 

velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må 
man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og 
ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.  

 
(2)  Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i idrettslaget: medlem av 

styret, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger sanksjoner. 
    
(3)  Et medlem kan ikke ha styreverv i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. 

Tilsvarende gjelder andre tillitsverv som gir påvirkningsmulighet over den aktuelle 
konkurranseaktiveten, eller tilgang på informasjon som kan benyttes til ett av 
idrettslagenes fordel.  

 
(4)       Forslagsrett: 

a)  Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.  
b)  Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.   
c)  Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt    
arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor 
komiteens/utvalgets arbeidsområde.  
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(5) Møte- og talerett: 
a)  Representant fra overordnet organisasjonsledd har møte- og talerett på årsmøtet i 
idrettslaget. 
b) Revisor har møte- og talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.  

 
§ 6       Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker  
 
(1) Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:  

a) utfører lønnet arbeid for idrettslaget tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20 %, eller  
b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra idrettslaget i løpet av et kalenderår.       

 
(2) En arbeidstaker i idrettslaget har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte, og er ikke 

valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller overordnede organisasjonsledd. 
Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av 
stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt. 

(3)  En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til 
årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges 
eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen 
skjer.    

 
(4)  Bestemmelsen er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke 

ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre. 
 
(5)  En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller 

oppnevnt.  
 
(6)  Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et 

valg/oppnevning.  
 
  § 7  Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget 
 
(1)  Et medlem som har en økonomisk særinteresse i driften av idrettslaget som overstiger 1 G 

i løpet av kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller 
overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med 
vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik økonomisk særinteresse som nevnt i 
første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. 
Tillitsvalgt som får slik økonomisk særinteresse, styreverv, ansettelse eller eierandel, 
plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt. 

 
(2)  Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes 

som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan 
heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det 
organisasjonsledd representasjonen skjer.  

(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller 
oppnevnt. 
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(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et 

valg/oppnevning.  
 
§ 8       Inhabilitet 
 
(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å tilrettelegge 

grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:  
a)  når vedkommende selv er part i saken,  
b)  når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller 
nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,  
c)  når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,  
d)  når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et    

     organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.  
 
(2)  Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å 

svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om 
avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv 
eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt 
på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.     

 
(3)  Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i 

idrettslaget. 
 
(4)  Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, 

oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne 
påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende 
viker sete.  

        
(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en avgjørelse 

retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.  
 
(6)  I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende 

medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere 
medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems 
habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte 
tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold 
som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem 
eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan 
gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. 

 
(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part 

krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner 
grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede 
til avgjørelse. 
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(8)       Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.  
 
§ 9       Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 
 
(1) Styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til 

stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders 
stemme avgjørende.  

 
(2)  Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av 

medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens 
dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle 
møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre. 

 
(3)  Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for 

idrettslagets medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak. 
 
§ 10     Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse 
 
(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres 

vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet. 
 
(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.  
 
(3) Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. 
 
 
III. ØKONOMI 
 
§ 11     Regnskaps- og revisjonsplikt mv.  
 
(1)  Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som vedtas 

av årsmøtet. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom 
idrettslaget har daglig leder, skal også daglig leder undertegne. 

 
(2)       Idrettslag med en årlig omsetning på under kr 5 millioner skal følge NIF’s regnskaps og 
            revisjonsbestemmelser. Øvrige idrettslag skal følge regnskapsbestemmelsene i regnskaps- 
            loven og revisjonsbestemmelsene i revisorloven, og skal engasjere revisor og velge kontroll- 
            utvalg med minst 1 medlem. Kontrollutvalgets oppgaver følger av § 21, jfr. NIFs lov § 2-12. 
 
a)  Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret og skal 

omfatte hele idrettslagets aktivitet. Dersom idrettslaget er inndelt i flere grupper/avdelinger, 
skal de enkelte grupper/avdelingers aktiviteter også vises i regnskapet. 

b)  Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse.  
c)  Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og idrettslagets art og 

omfang tilsier.  
d)  Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal oppbevares på en 

trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt. 
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(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et 

valg/oppnevning.  
 
§ 8       Inhabilitet 
 
(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å tilrettelegge 

grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:  
a)  når vedkommende selv er part i saken,  
b)  når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller 
nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,  
c)  når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,  
d)  når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et    

     organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.  
 
(2)  Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å 

svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om 
avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv 
eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt 
på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.     

 
(3)  Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i 

idrettslaget. 
 
(4)  Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, 

oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne 
påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende 
viker sete.  

        
(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en avgjørelse 

retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.  
 
(6)  I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende 

medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere 
medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems 
habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte 
tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold 
som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem 
eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan 
gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. 

 
(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part 

krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner 
grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede 
til avgjørelse. 
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(8)       Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.  
 
§ 9       Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 
 
(1) Styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til 

stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders 
stemme avgjørende.  

 
(2)  Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av 

medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens 
dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle 
møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre. 

 
(3)  Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for 

idrettslagets medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak. 
 
§ 10     Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse 
 
(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres 

vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet. 
 
(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.  
 
(3) Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. 
 
 
III. ØKONOMI 
 
§ 11     Regnskaps- og revisjonsplikt mv.  
 
(1)  Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som vedtas 

av årsmøtet. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom 
idrettslaget har daglig leder, skal også daglig leder undertegne. 

 
(2)       Idrettslag med en årlig omsetning på under kr 5 millioner skal følge NIF’s regnskaps og 
            revisjonsbestemmelser. Øvrige idrettslag skal følge regnskapsbestemmelsene i regnskaps- 
            loven og revisjonsbestemmelsene i revisorloven, og skal engasjere revisor og velge kontroll- 
            utvalg med minst 1 medlem. Kontrollutvalgets oppgaver følger av § 21, jfr. NIFs lov § 2-12. 
 
a)  Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret og skal 

omfatte hele idrettslagets aktivitet. Dersom idrettslaget er inndelt i flere grupper/avdelinger, 
skal de enkelte grupper/avdelingers aktiviteter også vises i regnskapet. 

b)  Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse.  
c)  Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og idrettslagets art og 

omfang tilsier.  
d)  Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal oppbevares på en 

trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt. 
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e) Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget, og skal disponeres av minimum to personer i fellesskap. 
Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i fellesskap. 

 
(3)     Idrettslaget skal ha underslagsforsikring. 
 
§ 12     Budsjett  
(1)  På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i 

resultatregnskapet. Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres 
særskilt. 

(2)  Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det 
dekkes av positiv egenkapital. 

(3)  Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges. 

 
§ 13    Utlån og garanti 

Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er 
sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og 
garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.  

 
 
IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.  
 
§ 14     Årsmøtet 
 
(1) Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars 

måned. 
 
(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt 

på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets 
internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på 
idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at 
dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal 
behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig 
sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort 
tilgjengelig senest én uke før årsmøtet. 

 
(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av 

innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker 
som ikke kan behandles.  

 
(4)  Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre 

personer og/eller media kan være til stede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for 
medlemmer og andre med møterett. 
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(5)  Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som 
minst tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke 
er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. 

 
(6)  På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er 

oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles 
når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten. 

 
§ 15     Ledelse av årsmøtet 
 

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller protokollfører behøver å være 
medlem.  

 
§ 16     Årsmøtets oppgaver 
 

Årsmøtet skal: 
1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
2. Velge dirigent(er). 
3. Velge protokollfører(e). 
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 
5. Godkjenne innkallingen. 
6. Godkjenne saklisten. 
7. Godkjenne forretningsorden. 
8. Behandle idrettslagets årsberetning. 
9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning 

[og revisors beretning].  
10. Behandle forslag og saker.  
11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å 

fastsette treningsavgifter. 
12. Vedta idrettslagets budsjett. 
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 
14. Foreta følgende valg: 

a) Styre med leder, nestleder, 3 styremedlem og 2 varamedlemmer. 
b) Kontrollutvalg med to medlemmer og 2 varamedlemmer.  
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 
e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan. 

 
Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges 
varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. 
varamedlem, 2. varamedlem osv. 

 
15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap. 
 
16.       DBK Eldres har eget årsmøte hvor de selv velger sin leder. Leder i DBK Eldres møter i klubbstyret  
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e) Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget, og skal disponeres av minimum to personer i fellesskap. 
Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i fellesskap. 

 
(3)     Idrettslaget skal ha underslagsforsikring. 
 
§ 12     Budsjett  
(1)  På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i 

resultatregnskapet. Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres 
særskilt. 

(2)  Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det 
dekkes av positiv egenkapital. 

(3)  Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges. 

 
§ 13    Utlån og garanti 

Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er 
sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og 
garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.  

 
 
IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.  
 
§ 14     Årsmøtet 
 
(1) Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars 

måned. 
 
(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt 

på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets 
internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på 
idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at 
dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal 
behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig 
sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort 
tilgjengelig senest én uke før årsmøtet. 

 
(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av 

innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker 
som ikke kan behandles.  

 
(4)  Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre 

personer og/eller media kan være til stede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for 
medlemmer og andre med møterett. 
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(5)  Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som 
minst tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke 
er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. 

 
(6)  På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er 

oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles 
når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten. 

 
§ 15     Ledelse av årsmøtet 
 

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller protokollfører behøver å være 
medlem.  

 
§ 16     Årsmøtets oppgaver 
 

Årsmøtet skal: 
1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
2. Velge dirigent(er). 
3. Velge protokollfører(e). 
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 
5. Godkjenne innkallingen. 
6. Godkjenne saklisten. 
7. Godkjenne forretningsorden. 
8. Behandle idrettslagets årsberetning. 
9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning 

[og revisors beretning].  
10. Behandle forslag og saker.  
11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å 

fastsette treningsavgifter. 
12. Vedta idrettslagets budsjett. 
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 
14. Foreta følgende valg: 

a) Styre med leder, nestleder, 3 styremedlem og 2 varamedlemmer. 
b) Kontrollutvalg med to medlemmer og 2 varamedlemmer.  
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 
e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan. 

 
Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges 
varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. 
varamedlem, 2. varamedlem osv. 

 
15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap. 
 
16.       DBK Eldres har eget årsmøte hvor de selv velger sin leder. Leder i DBK Eldres møter i klubbstyret  
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            på lik linje med øvrige gruppeledere. 
 
§ 17 Stemmegivning på årsmøtet 
 
(1)  Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet 

med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme, 
og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.  

 
(2)  Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. 

Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder 
flere kandidater enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke 
avgitt.  

 
(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte 

stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det 
ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

 
(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn 

halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke 
tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har 
fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater 
og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg 
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

 
§ 18     Ekstraordinært årsmøte  
 
(1) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 2 ukers frist 

etter: 
a) vedtak av idrettslagets styre eller årsmøte,  
b)  vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, eller 
c) skriftlig krav fra 1/4 eller 50 av idrettslagets stemmeberettigede medlemmer. 

 
(2) Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort 

tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen.  
 
(3)  Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede 

medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det 
ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav 
til minimumsdeltakelse. 

 
(4) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket 

eller i kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.  
 
(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under 

godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er 
lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles. 
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§ 19 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang 

Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i 
forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet. 

 
§ 20     Idrettslagets styre 
 
(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret som representerer idrettslaget utad. Styret er 

idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.  
 
(2)       Styret skal blant annet: 

a)  Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 
b)  Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de 
vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnede organisasjonsledd, og sørge for at 
idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt 
en forsvarlig økonomistyring. 
c)  Oppnevne komiteer/utvalg, og utarbeide mandat/instruks for disse. 
d)  Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for barneidretten. 
e)  Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom 
årsmøtet ikke har valgt representanter. 
f)  Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettsstyret.  

 
(3)  Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer 

forlanger det. 
 
§ 21   Kontrollutvalg 
 
(1) Kontrollutvalget har følgende oppgaver:  

a) Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og overordnet   
     organisasjonsledds regelverk og vedtak.  

b)  Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, 
at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske 
rammer.  

c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en 
uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 

d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta 
regnskapsrevisjon, med mindre idrettslaget har engasjert revisor. I så fall skal 
utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for 
å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig. 

 
(2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som 

utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.  
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            på lik linje med øvrige gruppeledere. 
 
§ 17 Stemmegivning på årsmøtet 
 
(1)  Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet 

med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme, 
og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.  

 
(2)  Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. 

Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder 
flere kandidater enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke 
avgitt.  

 
(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte 

stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det 
ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

 
(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn 

halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke 
tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har 
fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater 
og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg 
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

 
§ 18     Ekstraordinært årsmøte  
 
(1) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 2 ukers frist 

etter: 
a) vedtak av idrettslagets styre eller årsmøte,  
b)  vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, eller 
c) skriftlig krav fra 1/4 eller 50 av idrettslagets stemmeberettigede medlemmer. 

 
(2) Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort 

tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen.  
 
(3)  Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede 

medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det 
ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav 
til minimumsdeltakelse. 

 
(4) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket 

eller i kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.  
 
(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under 

godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er 
lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles. 
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§ 19 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang 

Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i 
forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet. 

 
§ 20     Idrettslagets styre 
 
(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret som representerer idrettslaget utad. Styret er 

idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.  
 
(2)       Styret skal blant annet: 

a)  Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 
b)  Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de 
vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnede organisasjonsledd, og sørge for at 
idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt 
en forsvarlig økonomistyring. 
c)  Oppnevne komiteer/utvalg, og utarbeide mandat/instruks for disse. 
d)  Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for barneidretten. 
e)  Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom 
årsmøtet ikke har valgt representanter. 
f)  Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettsstyret.  

 
(3)  Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer 

forlanger det. 
 
§ 21   Kontrollutvalg 
 
(1) Kontrollutvalget har følgende oppgaver:  

a) Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og overordnet   
     organisasjonsledds regelverk og vedtak.  

b)  Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, 
at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske 
rammer.  

c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en 
uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 

d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta 
regnskapsrevisjon, med mindre idrettslaget har engasjert revisor. I så fall skal 
utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for 
å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig. 

 
(2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som 

utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.  
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§ 22 Valgkomité 
Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge 
frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. 
Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med 
mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende 
ikke er aktuell for vervet. 

 
§ 23 Grupper 
 
(1)  Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal 

organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets 
organisasjonsplan, jf. § 16 pkt. 13. 

 
(2) Dersom idrettslagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å 

opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:  
 
a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges 

på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. 
Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter 
forslag på kandidater fra gruppen.  

b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en 
siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med 
minst én ukes frist. Det årlige møtet skal behandle gruppens regnskap, og kan 
fremme innspill til hovedstyret om blant annet idrettslagets regnskap, årsberetning, 
treningsavgift, budsjett og årsplan.   

c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet. 
d) Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor rammen av fullmakt 

gitt av årsmøtet.  
 
(3) Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte 

forplikte idrettslaget uten fullmakt fra hovedstyret. 
 
(4)       DBK Eldres                                                                                                                                                 

DBK Eldres er en gruppe som virker blant lagets seniormedlemmer og har som hovedmål å skape et  
sosialt og utviklende miljø for disse. DBK Eldres skal også arbeide til beste for klubben i henhold til 
retningslinjer fastsatt på eget årsmøte. Medlem i DBK Eldres må også være medlem av DBK. DBK 
Eldres kan på eget årsmøte fastsette om det skal være egen kontingent (aktivitetskontingent) for 
medlemskapet 

 
V. ØVRIGE BESTEMMELSER 
 
§ 24     Lovendring 
 
(1) Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og 

gjøre endringene kjent for idrettslagets medlemmer så snart de er vedtatt av styret.  
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(2) Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget 
etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 
Endringene trer i kraft straks, med mindre årsmøtet vedtar noe annet. Dersom årsmøtet 
vedtar lovendringer, sendes protokollen til idrettskretsen. Ved eventuell motstrid mellom 
idrettslagets regelverk og NIFs regelverk, går NIFs regelverk foran. Idrettskretsen kan, 
som overordnet organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med 
NIFs regelverk. 

(3) Endringer i §§ 24 og 25 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre endringene følger 
av NIFs regelverk eller lovnorm. 

 
§ 25     Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør 
 
(1)  Forslag om oppløsning må vedtas med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det 

etterfølgende årsmøte må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere. 
Dersom idrettslagets årsmøte vedtar oppløsning ved enstemmighet, er idrettslaget oppløst 
uten påfølgende årsmøte. Idrettslaget skal skriftlig varsle idrettskrets og særforbund senest 
14 dager før idrettslagets årsmøte behandler forslag om oppløsning.  

 
(2)  Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av idrettslaget. Vedtak 

om sammenslutning eller utmelding fra særforbund og/eller NIF treffes i samsvar med 
bestemmelsene om lovendring, jf. § 24. 

 
(3)  Ved utmelding tilfaller idrettslagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret 

hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler. Ved oppløsning eller annet 
opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål 
godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal oppløses, skal sendes til 
idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte for behandling av 
saken.  

 
§ 26 Æresbevisninger 
 
Klubben har følgende æresbevisninger som oppnås og tildeles i den rekkefølge de  
Er nevnt: 
A Hedersmerke 
B Æresdiplom 
C Fortjenestemedalje i gull 
D Æresmedlemskap (Jfr. Vedtekter for utdeling av æresbevisninger) 
 
Det utarbeides eget reglement for utdeling av æresbevisninger. 
 
 
§ 27 Reservefondet 
 
§27.1    
DBK - fondet (Reservefond) er opprettet som et økonomisk reservefond for klubben for å spare opp til 
store og varige investeringer, å kunne yte lån til gruppene ved kortsiktige likviditetsbehov samt å ha en 
økonomisk buffer.  
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§ 22 Valgkomité 
Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge 
frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. 
Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med 
mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende 
ikke er aktuell for vervet. 

 
§ 23 Grupper 
 
(1)  Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal 

organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets 
organisasjonsplan, jf. § 16 pkt. 13. 

 
(2) Dersom idrettslagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å 

opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:  
 
a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges 

på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. 
Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter 
forslag på kandidater fra gruppen.  

b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en 
siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med 
minst én ukes frist. Det årlige møtet skal behandle gruppens regnskap, og kan 
fremme innspill til hovedstyret om blant annet idrettslagets regnskap, årsberetning, 
treningsavgift, budsjett og årsplan.   

c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet. 
d) Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor rammen av fullmakt 

gitt av årsmøtet.  
 
(3) Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte 

forplikte idrettslaget uten fullmakt fra hovedstyret. 
 
(4)       DBK Eldres                                                                                                                                                 

DBK Eldres er en gruppe som virker blant lagets seniormedlemmer og har som hovedmål å skape et  
sosialt og utviklende miljø for disse. DBK Eldres skal også arbeide til beste for klubben i henhold til 
retningslinjer fastsatt på eget årsmøte. Medlem i DBK Eldres må også være medlem av DBK. DBK 
Eldres kan på eget årsmøte fastsette om det skal være egen kontingent (aktivitetskontingent) for 
medlemskapet 

 
V. ØVRIGE BESTEMMELSER 
 
§ 24     Lovendring 
 
(1) Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og 

gjøre endringene kjent for idrettslagets medlemmer så snart de er vedtatt av styret.  
 

  Side 12 av 13 

(2) Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget 
etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 
Endringene trer i kraft straks, med mindre årsmøtet vedtar noe annet. Dersom årsmøtet 
vedtar lovendringer, sendes protokollen til idrettskretsen. Ved eventuell motstrid mellom 
idrettslagets regelverk og NIFs regelverk, går NIFs regelverk foran. Idrettskretsen kan, 
som overordnet organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med 
NIFs regelverk. 

(3) Endringer i §§ 24 og 25 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre endringene følger 
av NIFs regelverk eller lovnorm. 

 
§ 25     Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør 
 
(1)  Forslag om oppløsning må vedtas med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det 

etterfølgende årsmøte må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere. 
Dersom idrettslagets årsmøte vedtar oppløsning ved enstemmighet, er idrettslaget oppløst 
uten påfølgende årsmøte. Idrettslaget skal skriftlig varsle idrettskrets og særforbund senest 
14 dager før idrettslagets årsmøte behandler forslag om oppløsning.  

 
(2)  Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av idrettslaget. Vedtak 

om sammenslutning eller utmelding fra særforbund og/eller NIF treffes i samsvar med 
bestemmelsene om lovendring, jf. § 24. 

 
(3)  Ved utmelding tilfaller idrettslagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret 

hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler. Ved oppløsning eller annet 
opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål 
godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal oppløses, skal sendes til 
idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte for behandling av 
saken.  

 
§ 26 Æresbevisninger 
 
Klubben har følgende æresbevisninger som oppnås og tildeles i den rekkefølge de  
Er nevnt: 
A Hedersmerke 
B Æresdiplom 
C Fortjenestemedalje i gull 
D Æresmedlemskap (Jfr. Vedtekter for utdeling av æresbevisninger) 
 
Det utarbeides eget reglement for utdeling av æresbevisninger. 
 
 
§ 27 Reservefondet 
 
§27.1    
DBK - fondet (Reservefond) er opprettet som et økonomisk reservefond for klubben for å spare opp til 
store og varige investeringer, å kunne yte lån til gruppene ved kortsiktige likviditetsbehov samt å ha en 
økonomisk buffer.  
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§27.2  
Avsetning til fondet bestemmes av Hovedstyret eller Årsmøtet.  
 
§27.3  
Fondet forvaltes av Hovedstyret. Avgjørelse om disponering av fondets midler fattes med 2/3 flertall i 
hovedstyret.  
 
§27.4 
Reservefondets kontrollutvalg (velges av årsmøtet, se § 11.2) skal påse at Hovedstyrets forvaltning og 
disponering av midler fra fondet til investeringer eller lån til driften, og tilførsel av midler til fondet, er i 
samsvar med denne paragrafen. Hovedstyrets vedtak er kun gyldig når Kontrollutvalget har gitt sin 
godkjenning. 
Kontrollutvalget skal behandle Hovedstyrets vedtak i løpet av 14 dager. 
 
§27.5 
Fondets minimumskapital skal til enhver tid være på 0,5 MNOK.  
 
§27.6 
Når klubbens drift vanskeliggjøres på grunn av manglende driftskapital kan Hovedstyret låne, med 2/3 
flertall i Hovedstyret, av Reservefondet. Dette gjelder også om fondet er under minimumskapitalen på 0,5 
MNOK. Et slikt lån forrentes maksimalt med rente tilsvarende Norges Banks styringsrente. Det skal 
foreligge en tilbakebetalingsplan som Kontrollutvalget godkjenner. Nytt lån kan ikke opptas av samme 
gruppe før det gamle er innfridd.  
 
§27.7 
Er det behov for større og varige investeringer i klubben, har Hovedstyret anledning til, med 2/3 
flertallsvedtak i Hovedstyret, å benytte midler av reservefondet, når fondet er over 0,5 MNOK. 
 
§27.8 
Dersom størrelsen på fondet er under 0,5 MNOK ved regnskapsårets slutt, skal det avsettes 5% av 
overskudd ved enkeltarrangementer når overskuddet er på kr.5000,- eller mer, inntil fondet igjen er på 0,5 
MNOK ved utgangen av et regnskapsår. Med arrangementer menes et hvert tiltak som iverksettes i 
klubbens regi av økonomisk karakter. 
 
§27.9 
Reservefondets regnskap føres av hovedkasserer / forretningsfører og revideres av klubbens revisorer. 
Regnskapet legges frem på årsmøtet. 
 
§27.10 
Verdipapirer i forbindelse med fondet skal være registrert på DBKs VPS-konto og oppbevares i safe på 
klubbhuset. 
 
§27.11 
Hovedstyret er ansvarlig for å forvalte Reservefondets midler på en konservativ måte.  Kontrollutvalget 
skal godkjenne hovedstyrets forslag til forvaltning, dersom dette er annet enn høyrentekonto i bank. 
 
 

Forslag til årsmøte. 
Medlemskontingent ble sist endret på årsmøte i 2016 med gyldighet fra 2017. 

Klubben har fortsatt en god økonomi, men hovedstyret ser at dette vil kunne endre seg fremover 
samtidig som hovedstyret ønsker å ha et handlingsrom for å fortsette å utvikle klubben. 

Klubben ser et stort behov for å kunne beholde en klubbkoordinator, og vi har også et behov for å 
utvide huset. (utvidelse av huset vil også påvirke kostnaden for drift av huset) 

Forslag til medlemskontingenter gjeldende fra 2021. 

 

 

 
• Her ligger grupper som 60+, voksen bandy/fotball, nærmiljø grupper i styrkerommet eller 

andre faste aktiviteter hvor det benyttes DBK fasiliteter eller er i regi av klubben. Dette er da 
ikke støttemedlemmer, men aktive medlemmer uten aktivitetsavgift kun medlemsavgift. 
Trenere som ikke har tilknytning til klubben via barn, kan innmeldes som støttemedlem. 
I følge NIF skal også trenere være medlem i idrettslaget 

• Privat leie av huset til medlemspris, gjelder kun for medlemmer over 20 og voksne i ett 
familiemedlemskap. 

 

Drammens Ballklubb 

Gammel kontingent som 
er 

vedtatt Årsmøte 14/3-16 

Ny 

Kontingent gjeldende fra 

2021 

Familiemedlemskap         1100,- 1200,- 

Enkeltmedlem over 20 år 750,- 800,- 

Enkeltmedlem under 20 år (7-20) 650,- 700,- 

Støttemedlem enkeltmedlem 200,- 200,- 

Støttemedlem familie 300,- utgår 

Ved fylte 70 år Ingen kontingent 200,- 

Æresmedlemmer Ingen kontingent Ingen kontingent 

Aktiv i tilbudt gitt av DBK * 
 

Medlemskap som 
angitt i tabell. 

Barn - Allidrett  0 - 7 år   (forslag i 2018) 100,- 200,- 
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§27.2  
Avsetning til fondet bestemmes av Hovedstyret eller Årsmøtet.  
 
§27.3  
Fondet forvaltes av Hovedstyret. Avgjørelse om disponering av fondets midler fattes med 2/3 flertall i 
hovedstyret.  
 
§27.4 
Reservefondets kontrollutvalg (velges av årsmøtet, se § 11.2) skal påse at Hovedstyrets forvaltning og 
disponering av midler fra fondet til investeringer eller lån til driften, og tilførsel av midler til fondet, er i 
samsvar med denne paragrafen. Hovedstyrets vedtak er kun gyldig når Kontrollutvalget har gitt sin 
godkjenning. 
Kontrollutvalget skal behandle Hovedstyrets vedtak i løpet av 14 dager. 
 
§27.5 
Fondets minimumskapital skal til enhver tid være på 0,5 MNOK.  
 
§27.6 
Når klubbens drift vanskeliggjøres på grunn av manglende driftskapital kan Hovedstyret låne, med 2/3 
flertall i Hovedstyret, av Reservefondet. Dette gjelder også om fondet er under minimumskapitalen på 0,5 
MNOK. Et slikt lån forrentes maksimalt med rente tilsvarende Norges Banks styringsrente. Det skal 
foreligge en tilbakebetalingsplan som Kontrollutvalget godkjenner. Nytt lån kan ikke opptas av samme 
gruppe før det gamle er innfridd.  
 
§27.7 
Er det behov for større og varige investeringer i klubben, har Hovedstyret anledning til, med 2/3 
flertallsvedtak i Hovedstyret, å benytte midler av reservefondet, når fondet er over 0,5 MNOK. 
 
§27.8 
Dersom størrelsen på fondet er under 0,5 MNOK ved regnskapsårets slutt, skal det avsettes 5% av 
overskudd ved enkeltarrangementer når overskuddet er på kr.5000,- eller mer, inntil fondet igjen er på 0,5 
MNOK ved utgangen av et regnskapsår. Med arrangementer menes et hvert tiltak som iverksettes i 
klubbens regi av økonomisk karakter. 
 
§27.9 
Reservefondets regnskap føres av hovedkasserer / forretningsfører og revideres av klubbens revisorer. 
Regnskapet legges frem på årsmøtet. 
 
§27.10 
Verdipapirer i forbindelse med fondet skal være registrert på DBKs VPS-konto og oppbevares i safe på 
klubbhuset. 
 
§27.11 
Hovedstyret er ansvarlig for å forvalte Reservefondets midler på en konservativ måte.  Kontrollutvalget 
skal godkjenne hovedstyrets forslag til forvaltning, dersom dette er annet enn høyrentekonto i bank. 
 
 

Forslag til årsmøte. 
Medlemskontingent ble sist endret på årsmøte i 2016 med gyldighet fra 2017. 

Klubben har fortsatt en god økonomi, men hovedstyret ser at dette vil kunne endre seg fremover 
samtidig som hovedstyret ønsker å ha et handlingsrom for å fortsette å utvikle klubben. 

Klubben ser et stort behov for å kunne beholde en klubbkoordinator, og vi har også et behov for å 
utvide huset. (utvidelse av huset vil også påvirke kostnaden for drift av huset) 

Forslag til medlemskontingenter gjeldende fra 2021. 

 

 

 
• Her ligger grupper som 60+, voksen bandy/fotball, nærmiljø grupper i styrkerommet eller 

andre faste aktiviteter hvor det benyttes DBK fasiliteter eller er i regi av klubben. Dette er da 
ikke støttemedlemmer, men aktive medlemmer uten aktivitetsavgift kun medlemsavgift. 
Trenere som ikke har tilknytning til klubben via barn, kan innmeldes som støttemedlem. 
I følge NIF skal også trenere være medlem i idrettslaget 

• Privat leie av huset til medlemspris, gjelder kun for medlemmer over 20 og voksne i ett 
familiemedlemskap. 

 

Drammens Ballklubb 

Gammel kontingent som 
er 

vedtatt Årsmøte 14/3-16 

Ny 

Kontingent gjeldende fra 

2021 

Familiemedlemskap         1100,- 1200,- 

Enkeltmedlem over 20 år 750,- 800,- 

Enkeltmedlem under 20 år (7-20) 650,- 700,- 

Støttemedlem enkeltmedlem 200,- 200,- 

Støttemedlem familie 300,- utgår 

Ved fylte 70 år Ingen kontingent 200,- 

Æresmedlemmer Ingen kontingent Ingen kontingent 

Aktiv i tilbudt gitt av DBK * 
 

Medlemskap som 
angitt i tabell. 

Barn - Allidrett  0 - 7 år   (forslag i 2018) 100,- 200,- 
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