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På årsmøte i Øvre Eiker Idrettsråd 24.03.15 ble følgende styre valgt 

• Leder Grethe K. Lande: gjenvalgt for 1år 
• Nestleder Bjørn Gjerstad: gjenvalgt som nestleder for 2 år 
• Sekretær Pål Woldstad Hanssen: Ikke på valg, 1 år igjen 
• Kasserer Knut Olav Bakkene: Ikke på valg, 1 år igjen 
• Styremedlem Torild G. Hals: Ikke på valg, 1 år igjen 
• Styremedlem Amund Lundteigen: gjenvalgt for 2 år 
• 1. varamedlem Anders Dalby Paulsen: valgt for 2 år 
• 2. varamedlem Stian Berg: valgt for 2 år 

Knut Håkon Berglia og Jørn Kvilhaug ble gjenvalgt som revisorer for 1 år 
Valgkomiteen ble gjenvalgt for 1 år: 
Håvard Lind, leder 
Nina Murphy 
Per Anton Rakkestad 
Bente Tandberg, varamedlem 

 
Det var 12 lag representert på årsmøtet. 

 
 

I tillegg møtte: 
Ann Sire Fjerdingstad, ordfører 
Gry Fredriksen, idrettskonsulent 
Jorunn Horgen, daglig leder Buskerud Idrettskrets 
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Styrets arbeid 
 
Det har siden sist årsmøte vært avholdt 10 styremøter, et ledermøte og et 
møte med fagkomite 3. 
 
Noen av de viktigste sakene: 
Tildeling av treningstid i kommunale haller. 
Idrettskonsulenten har i samarbeide med idrettsrådet tildelt treningstider til de 
aktuelle søkere. De fleste av søknadene ble innvilget. Vi har ikke registrert noen 
kommentarer hverken på dette eller tidspunktet for tildelingen, utover at det 
gjennomgående er ønske om mer halltid vinterstid enn det som tilbys. Hallene 
er utnyttet maksimalt vinterstid. Øvre Eiker kommune har vært 
imøtekommende og åpnet hallene for treningsaktivitet, tidligere på 
ettermiddagene, enn hva som har vært vanlig tidligere sesonger. Kommunen 
har også åpnet for treningsaktivitet i helgene. 
 
Revisjon av kommunedelplan. 
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2015 – 2019 er kommunens 
styringsredskap for å oppnå mål innenfor nevnte område. Det ble nedsatt en 
arbeidsgruppe med deltakere fra Skole- og barnehageseksjonen, Helse- og 
omsorgsseksjonen, Seksjon for samfunnsutvikling, Kommunelege, Aktiv Eiker, 
Kulturseksjon og Øvre Eiker Idrettsråd. Fra idrettsrådet deltok nestleder Bjørn 
Gjerstad og leder Grethe K. Lande. 
Alle idrettslag ble utfordret til å komme med innspill. Responsen var ikke 
overveldende. 
Arbeidet med planen ble ledet av idrettskonsulent Gry Fredriksen. 
Den gir føringer for hva som bør prioriteres i planperioden og vil derfor være et 
nyttig redskap både for kommunen og for deltakerne i planarbeidet for 
utviklingen av idrett og fysisk aktivitet i kommunen. 
Planen skal opp i Idrettsrådet for vurdering av måloppnåelse en gang pr. år og 
revideres hvert 4. år. 
Planen er godkjent av kommunestyret. 
Den er sendt til lagene, men ligger også på hjemmesidene til kommunen.  
Et av målene var å klargjøre samarbeidet mellom Øvre Eiker kommune og 
idrettsrådet. Det ble utarbeidet en avtale av idrettsrådet og denne er vedtatt i 
kommunestyret. Samarbeidsavtalen ble også presentert på ledermøte. 
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Reklame i kommunale haller. 
Idrettsrådet har etter oppfordringer fra flere klubber arbeidet med at det kan 
settes opp reklame på kommunale idrettsarenaer. Det ble kjørt en 
internprosess blant klubbene som er tilsluttet Øvre Eiker Idrettsråd, der 
resultatet av denne ble presentert på ledermøte 14. oktober -15. Ledermøtet 
sluttet seg til konklusjonene og saken ble oversendt Øvre Eiker kommune for 
behandling. Den har fått tilslutning i formannskapet og kommunestyret, med 
det tillegg at det skal utarbeides retningslinjer for reklamens innhold (etter 
forslag fra Rådmann). Disse skal utformes i henhold til veileder fra 
Utdanningsdirektoratet og vedtas i kommunestyret. Det arbeides med å 
utforme disse retningslinjene, og det tas sikte på behandling i kommunestyret, 
innen utgangen av juni -16. 
Refusjon av hall-leie. 
På årsmøtet i -15 ble det vedtatt at utjevningsordningen også skal omfatte 
idrettshaller utenfor kommunens grenser, herunder fotballhaller og Eiker 
Bordtennisklubb. Denne ordningen betyr svært mye for mange idrettslag i 
kommunen og vi gir honnør til Øvre Eiker kommune for dette og øvrige 
bevilgninger til idretten. Se vedlegg 
 
Samarbeidet med kommunen. 
Idrettskonsulent Gry Fredriksen har på alle styremøtene orienter om aktuelle 
politiske saker. Hun bidrar også til at saksgang klargjøres og hun sørger for 
avklaringer av spørsmål fra Idrettsrådet til seksjoner/saksbehandlere i 
kommunen. Dersom Idrettsrådet har hatt ønske om at noen fra 
administrasjonen skal delta på møter i forbindelse med enkeltsaker, har dette 
latt seg gjøre. 
Dette har vært svært nyttig og gjør at idrettsrådet oppfatter samarbeidet med 
kommuneadministrasjonen og spesielt idrettskonsulenten som svært godt. 
Samarbeidet med politikerne er nedfelt i samarbeidsavtalen som det ble 
informert om på ledermøte 
Møte med fagkomite 3. ble avholdt 18.11-15. Her møtte alle medlemmene og 
varamedlemmene fra Idrettsrådet bortsett fra Grethe K. Lande og Anders D 
Paulsen. I tillegg møtte idrettskonsulent Gry Fredriksen og konstituert 
seksjonsleder for kultur Liva Aronsen. 
Det mest sentrale som ble berørt: 
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Pr. dags dato er det 6000 medlemmer fordelt på 20 idrettslag tilknyttet Øvre 
Eiker Idrettsråd. Ramm-Eiker IL har opphørt, mens Hokksund Turnforening og 
Hokksund troppsturn har slått seg sammen. I tillegg er Drammen Flyklubb og 
ECT Eagles nye tilskudd til Idrettsrådet. 
Det ble også orientert om andre saker som også er omhandlet her i 
årsmeldinga. 
Det var flere nye medlemmer i fagkomiteen denne gangen, slik at det kom flere 
kommentarer/spørsmål til vårt arbeide. 
De var tilfredse med den ordningen som var etablert. Idrettsrådet høstet 
anerkjennelse for jobben som blir gjort, samt at innholdet i samarbeidsavtalen 
ble understreket. Fagkomiteen uttrykte at det var viktig at saker av 
idrettspolitisk karakter, var behandlet i Idrettsrådet, før det kom til politisk 
behandling. 
 
Ny lovnorm for Idrettsråd. 
Idrettsrådet har også gått gjennom den nye lovformen som er vedtatt av 
NIF.Det er meget nyttig å bruke tid på en grundig gjennomgang av denne. 
Forslaget fra oss vil bli behandlet på årsmøtet. 
 
Idrettsrådet har også utarbeidet arbeidsprogram for kommende år og anlegg 
og aktivitetsutvikling. 
 
 
Anlegg. 
Eiker Kvikk har fått nyttklubbhus. Fiskum IL har tatt i bruk sin nye hytte: 
Fiskumhytta som er bygd nær opp til Hall hytta. Videre er det bygd et 
nærmiljøanlegg som består av gapahuk og skileikområde. 
Drammen Flyklubb er på det nærmeste ferdig med sitt nye klubbhus. 
Eiker ski har lagt ned et stort arbeide i forbindelse med sitt planlagte ski- og 
skiskytteranlegg, samt snøproduksjonsanlegg, men fortsatt gjenstår en del 
spørsmål som må avklares før endelig plan foreligger. 
Både politisk og administrativt har kommunen bidratt i arbeidet.  
 
Fiskum IL er i gang med bygging av sin 11er bane. Den er planlagt å være ferdig 
til august-16. 
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Bjørn Gjerstad og Amund Lundteigen er valgt inn i anleggsutvalget i Buskerud 
Idrettskrets 
 
Møter/kurs medlemmer av Idrettsrådet har deltatt i 
 

• Idrettsrådskonferanse: Grethe Lande  

• Åpning av 9er bane på Eiker Kvikk 

• Grethe Lande har deltatt på Idrettens festaften i Drammen teater 

• Grethe Lande og Bjørn Gjerstad har deltatt i arbeidet med planen for 

idrett og fysisk aktivitet 

• Grethe Lande har deltatt i noen av «frokostmøtene» som Eiker ski har 

hatt med idrettskonsulenten og fagperson fra 

kommuneadministrasjonen 

• Amund Lundteigen deltok på dialogkonferanse på Flå 

• Amund Lundteigen deltok som observatør i forbindelse med skoleløpet 

på Furumo i regi av BIK. 
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