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Årsberetning 2019
Øvre Eiker Idrettsråd
1. Styrets sammensetning
På årsmøtet i Øvre Eiker Idrettsråd 28.03.19 ble følgende styre valgt:
Leder Knut Olav Bakkene, valgt som leder for 1 år
o Kasserer Knut Olav Bakkene: ikke på valg, 1 år igjen
 Nestleder Ingunn Leander Letmolie, nyvalgt, 2 år igjen
 Sekretær Pål Woldstad Hanssen: ikke på valg, 1 år igjen
 Styremedlem Hanne Lyngaas, ikke på valg, 1 år igjen
 Styremedlem Tormod Brenden, nyvalgt, 2 år igjen
 Styremedlem Marit Skretteberg, ikke på valg, 1 år igjen
 1. varamedlem/ungdomsrepr., Younes Lasbaa Stengel, nyvalgt, 2 år igjen
 2. varamedlem Stian Berg: gjenvalgt, ikke på valg, 1 år igjen



Knut Håkon Berglia, Jørn Kvilhaug og Alexandra K. Flaathen ble alle valgt som revisorer
for 1 år

2. Valgkomite
Valgkomiteen ble valgt for 1 år.
Sammensetning:
Nina Murphy, leder
Cato Brekke
Liv Bruberg Hansen
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Det var 13 lag representert på årsmøtet.
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I tillegg møtte:
Ann Sire Fjerdingstad, ordfører, Øvre Eiker kommune
Gry N. Fredriksen, Idrettskonsulent, Øvre Eiker kommune
Knut Harald Sommerfeldt, Buskerud Idrettskrets

3. Styrets arbeid
Styremøter – medlemsmøter
Det har siden sist årsmøte vært avholdt 10 styremøter, 2 medlemsmøter, 1 ledermøte
og 1 ekstraordinært årsmøte.
Noen av de viktigste sakene
Fordeling av kommunale midler
Det har blitt etablert nye modeller for fordeling av kommunal driftsstøtte og
kommunal husleie, ut på idrettslagene som er med i Idrettsrådet.
Loesmoen Idrettspark
Anleggene har blitt ferdigstilt i tur og orden gjennom året. Det har blitt en idrettspark
med fremragende fasiliteter for mange idretter. Disse anleggene representerer det
største som har skjedd for idretten på Øvre Eiker, noensinne.
Ny samarbeidsavtale med Øvre Eiker kommune.
Samarbeidsavtalen ble signert på Rådskonferansen 13. mai 2019
Revisjon av kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet.
Plan arbeidet ble utsatt i et år, som følge av at idrettskonsulent Gry N. Fredriksen gikk
ut i barselpermisjon i august -19.
Hanna Thommessen kom inn som vikar for Gry, når hun gikk ut i permisjon.

Aktive lokalsamfunn
Vestfossen Idrettsforening har arbeidet målrettet med å få til et samspill mellom skole
og idrett, med klare likhetstrekk til Konnerudmodellen. Prosjektet har vært en del av
en forprosjekt samarbeid med Øvre Eiker kommune, NAV og Vestfossen
Idrettsforening i 2019. Dette krever et godt økonomisk samspill fra de involverte
parter, samt mulige økonomiske aktører som bringer inn oppstartskapital slik at
samarbeidsmodellen kan være bærekraftig innen 3 år.
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Kommunal leie av idrettsanlegg eid av klubbene
Idretten har utleieavtaler med kommunen flere steder i kommunen. Samarbeidet
mellom HIL og kommunen på Falkbanen, ble satt under press når kommunalsjef
oppvekst krevde gratis leie av anlegg som var anlagt på kommunal grunn. Idrettsrådet
anmodet om møte med ordfører og kommunedirektør. Disse stilte seg ikke bak kravet
til kommunalsjefen, men sa seg enig i kommunal bruk av idrettsanlegg burde belyses
nærmere. Dette blir tatt inn i arbeidet med revidering av kommunal plan for idrett og
fysisk aktivitet.
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Skolebehovsplan
Øvre Eiker kommune valgte å sette ned et innbyggerutvalg som skulle vurdere den
fremtidige skolestrukturen for Øvre Eiker. Idrettsrådet har hatt møte med
innbyggerutvalget ved et par anledninger. Inntrykket vi satt igjen med etter denne
kontakten, var at vi var nærmest en belastning, fremfor verdt å lytte til.
Samspillet Idrett/skole
Et av hovedbudskapene fra Idrettsrådets side, både inn mot Oppgaveutvalget og
andre kontaktflater med kommunen, er samspillet mellom idrett og skole. Dette
gjelder både i forhold til å optimalisere anleggsutviklingen, samt bruken av disse
anleggene, men også det å nå målene om økt fysisk aktivitet for barn og unge. Her
må skole og idretten spille på lag, i større grad enn det vi har fått til i dag.
Kunstgress
Det har gjennom arbeidsåret blitt fokusert på fyllmaterialer ved etablering av
kunstgressbaner. Gummigranulat har vært dominerende gjennom mange år, men
forurensingsulempene har blitt mer og mer fokusert og en ser på alternativer. Banen
på Ormåsen vil bli testet ut med korkbasert fyllmateriale. Temaet stod på dagsorden
på medlemsmøte yy.10.19. Der ble det trukket fram ulike tiltak som kan begrense
avrenning, samt erfaringsutveksling blant anleggseierne. Skal en unngå restriksjoner i
bruk av denne type baner, må rutiner i forhold til både brøyting og oppsamling av
granulat fra de som har vært i aktivitet på banene, komme på plass.
Møte med fagkomité 3
Dialogmøtet med fagkomiteen ble avholdt 12. mars 2019, der vi fokuserte på
rammevilkår for anleggsutvikling og arbeidet med å innføre ny fordelingsmodell av
kommunale midler til de frivillige.
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Eierskap for kommunale eiendommer og anlegg
Styret har fulgt opp de løfter som ble gitt i forbindelse med etablering av kommunalt
eiendomsselskap. Det er viktig at kommuneadministrasjonen styrer utleie av anlegg
og at det er politisk vedtak av aktuelle leiesatser.
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Tildeling av treningstider i kommunale haller.
Forslag til fordeling har blitt forelagt styret til uttalelse. Styret ga sine innspill basert
på gjeldende tildelingskriterier. Administrasjonen varslet at de vil se på samlet
aktivitet hos de ulike klubbene, som et vurderingskriterium når de tildeler treningstid.
Styret administrerer utleie av gymsalen ved Eiker videregående skole.
Elektronisk booking
Kommune har fått på plass et elektronisk system for booking av lokaler. Dette testes
ut i 2020.

Medlemsmøter, ledermøte og ekstraordinært årsmøte 2019
Det ble avholdt medlemsmøte 13. juni, der ulike modeller for fordeling av kommunale
midler ble diskutert. 16. oktober ble det avholdt et nytt medlemsmøte, der ny
fordelingsmodell av kommunale midler og erfaringsutveksling knyttet til drift av
kunstgressbaner, stod på dagsorden.
Ledermøte ble avholdt 31. oktober 2019 i Kantina på Rådhuset i Hokksund. Samme
kveld ble det avhold ekstraordinært årsmøte, der ny modell for fordeling av
kommunale midler, ble vedtatt.
Anleggsutvikling
- Nytt klubbhus og kunstgressbane ble åpnet på Eiker Kvikk 29.04.19.
- Loesmoen
o Turnhall, flerbrukshall og bordtennishall ble ferdigstilt på tampen av 2019,
med offisielle åpninger i 2020.
- Kunstgressbane i Ormåsen ble litt forsinket, slik at ferdigstillelse blir i løpet av
våren 2020.
- Myremoen, Eiker Ski planlegger et moderne skianlegg for ski, hopp, skicross og
skileik i området. Det er krevende å få dette finansiert, men det arbeides aktivt for
å finne gode løsninger.
Styret har hatt følgende gjester innom på sine styremøter
- Gunn Edvardsen, daglig leder, Øvre Eiker Kommunale Eiendom KF
- Leif-Arne Steingrimsen, kommunalsjef økonomi, Øvre Eiker kommune
- Knut Kvale, ordfører, Øvre Eiker kommune
- Trude Andresen, kommunedirektør, Øvre Eiker kommune
- Christer Best Gulbrandsen, kommunalsjef, Øvre Eiker kommune
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50 års markering
På årsmøte 28.03.19 ble vi gjort oppmerksom på at Idrettsrådet ble etablert
14.03.69 under navnet Idrettens kontaktutvalg i Øvre Eiker kommune. Styret tok det
til etterretning og har planlagt en 50 års markering i 2020, der alle rådets ledere i
disse årene vil bli invitert, i tillegg til dagens medlemsklubber.
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Anlegg
Følgende anlegg fikk spillemidler i 2019:
Ordinære anlegg:
 Eiker- Kvikk, Idrettshus, IF Eiker Kvikk
1.500.000, Røren idrettspark, friidrettsanlegg, IF Eiker Kvikk 668.000, Servicebygg strandhåndball, Hokksund IL
74.000, Hokksund fotballhall, Hokksund IL
1.600.000,Nærmiljøanlegg:
 Darbu skole, skateanlegg
 Ormåsen trimpark

299.000,243.000,-

Kommunen anmodes om fortsatt å stimulere til etablering av nærmiljøanlegg de
nærmeste årene.
Samarbeidet med kommunen.
Samarbeidet med kommunen har vært godt. Dette reguleres gjennom
samarbeidsavtalen mellom Idrettsrådet og kommunen. Idrettskonsulent Gry N.
Fredriksen gikk ut i permisjon i august 2019. Hanna Thommessen kom inn som vikar
og har gjort en eksemplarisk jobb for idretten, i sitt vikariat.

4. Representasjon, møter og kurs



Idrettsrådet var representert rådskonferanse og dialogmøter i regi av Øvre
Eiker kommune
Idrettsrådet var representert på Idrettsrådskonferansen i Ålesund
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5. Medlemstall
Medlemsregistreringen viser tall fra 2018:
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Idrettsrådet har 22 medlemslag/foreninger.
Ingen endringer i medlemsmassen i 2019

6. Arbeidsprogram 2019
Hovedoppgaver:
• Fordeling av LAM midler
• Fordeling av kommunale midler
• Prioritering av spillemidler
• Administrering av refusjonsordning knyttet til halleie
• Gjennomføre årsmøte, ledermøter, og møte med Fagkomité 3
• Delta i møter med kommune og idrettskrets, samt andre idrettspolitiske arenaer
• Oppfølging av plan for idrett og fysisk aktivitet
•
Spesielt 2019:

•
•
•
•

Følge arbeidet i oppgaveutvalget (utvikling av skolene på Øvre Eiker, i et 40 års
perspektiv)
Bistå initiativ til anleggsutvikling
Anleggsutvikling – Nedfelle en omforent strategi med kommunen i
kommunedelplan for fysisk aktivitet.
Ny ordning for fordeling av kommunale midler
Nytenkning, mange nye i styret – rom for å tenke nye tanker rundt rådets arbeid til
det beste for idretten i Øvre Eiker
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•
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7. Lokale anleggsmidler (LAM)

Øvre Eiker Idrettsråd
Fordeling av statlige midler til barne / ungdomsidrett 2019 (Lokale Aktivitets Midler)
SUM

Allidrettsgruppe

Klubb
Kr

Gruppe for funksjonshemmede
Kr

Bakke IF
Drammen Flyklubb
Eiker Bordtennisklubb
Eiker Cheerleading Team
Eiker O‐lag
Eiker Padleklubb
Eiker Ride og kjøreklubb
Eiker Skiklubb
Eiker Trialklubb
Eikeren Brettseilerklubb
Fiskum IL
Gevelt Ryttersportklubb
Hokksund IL
Hokksund Pistolklubb
Hokksund Slalomklubb
Hokksund Taekwonduklubb
Hokksund Turnforening
IF Eiker Kvikk
IL Ramm Eiker
Skotselv Volleyballklubb
Vestfossen IF
Øvre Eiker Svømmeklubb

69 954
9 662
35 557
92 756
18 165
15 846
4 638
33 238
7 343
‐
51 402
13 913
173 145
4 638
22 030
10 049
151 888
135 656
12 754
‐
288 704
90 051

Allidrett, 1 gruppe

14 000

Allidrett, 1 gruppe

14 000

Allidrett, 1 gruppe

14 000

‐
‐

Allidrett, 4 grupper

1 241 387
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8. Mottatte kommunale driftsmidler
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Kr

I 2019 ble vi tildelt:
Driftsmidler

kr. 1 388 131,68

Husleiestøtte

kr. 1 685 568,75

56 000
98 000

83 954
9 662
35 557
92 756
18 165
15 846
4 638
33 238
7 343
‐
65 402
13 913
187 145
4 638
22 030
10 049
151 888
135 656
12 754
‐
344 704
90 051
1 339 387

