
  

Årsberetning 2021  

Øvre Eiker Idrettsråd  
 

1.Styrets sammensetning   
På årsmøtet i Øvre Eiker Idrettsråd 22.03.21 ble følgende styre valgt:  

  

▪ Leder Hanne Lyngaas: 1 år som leder  

▪ Nestleder Kristine Sylling: 2 år   

▪ Sekretær Tormod Brenden: 2 år  

▪ Kasserer Cecilie Westheim: etter mandat  på årsmøtet, ikke på valg  

▪ Styremedlem Cato Brekke: 2 år  

▪ Styremedlem Hildegunn Teigen, ikke på valg  

▪ Styremedlem: Ståle Guneriussen: 2 år  

▪ 1. varamedlem Per Harald Hobbelstad, ikke på valg  

  

Knut Håkon Berglia, Jørn Kvilhaug og Alexsandra Flaathen ble gjenvalgt som kontrollkomite 

for 1 år.  

  

2.Valgkomite  
Valgkomiteen ble gjenvalgt for 1 år. Årsmøtet gav mandat til Øvre Eiker idrettsråd å   

finne et tilleggsmedlem til valgkomiteen før neste årsmøtet.  

  

Sammensetning:  

Nina Murphy  - leder  

Christian Tetlie – nytt medlem satt inn av Øvre Eiker idrettsråd etter oppdrag fra årsmøtet.  
  
  

3. Årsmøtet    
Årsmøte ble arrangert på Teams 23.03.2021.  

Årsmøtet ble ledet av Marit Skretteberg og Tormod Brenden førte protokoll.  

   

Følgende lag var representert; ECT Eagles, Eikern Brettseilerklubb, Vestfossen IF, 

Hokksund Turnforening, Hokksund IL, Eiker O‐lag, Bakke IF, Øvre Eiker Svømmeklubb, 

Eiker Padleklubb, Eiker Kvikk, Fiskum IL, Hokksund Pistolklubb, Eiker Ski, Eiker Trail 

klubb.   

  

Følgende møtte fra styret: Knut Olav Bakkene, Marit Skretteberg, Hanne Lyngaas, Tormod 

Brenden, Kristine Sylling, Hildegunn Teigen, Per Harald Hobbelstad, Ingunn L Letmolie   

  

Gjester: representanter fra Øvre Eiker Kommune og Viken Idrettskrets.   

  

I tillegg til gjennomgang av obligatoriske punkter, ble det holdt innlegg fra Pål Thomassen 

ved Viken idrettskrets og Gry Fredriksen ved Øvre Eiker Kommune.  

  

Knut Olav Bakkene, Marit Skretteberg og Ingunn Letmolie stilte ikke til gjenvalg. Hanne 

Lyngaas ble valgt som ny leder av idrettsrådet. For øvrig ble Ståle Guneriussen og Cato 

Brekke valgt inn som nye styremedlemmer.  



Styret fikk mandat av årsmøtet å finne et ekstra styremedlem som kan fylle rollen som 

kasserer. Styret ble bedt av årsmøtet å finne en ekstra kandidat til valgkomiteen.  
  

4. Styrets arbeid  
  

Styremøter – medlemsmøter - politiske utvalgsmøter  
  

Det har siden sist årsmøte vært avholdt 11 ordinære styremøter, et ledermøte og et   

møte med politisk utvalg 3 Næring og kultur. Rådet har i tillegg hatt et utvalg av 

representasjoner og møter i forbindelse med tildelinger eller spesifikke ansvarsområder.  

  

Noen av de viktigste sakene  

  

Loesmoen  “Nye” Hokksund Barneskole   

 

• Rådet har dedikert et medlem i rådet med stor kompetanse på anlegg og utvikling  

som holder i dette i tillegg til leder.   

• Rådet har sittet tett på kontaktperson for idrettsrådet i kommuneadministrasjonen 

for å oppnå gode dialoger inn mot stakeholdere i prosjektet fra kommune og KF..  

• Rådet har representant i utenomhus gruppen   

• Rådet har gjennomført politisk dialogmøte med innledere fra Viken Idrettskrets.  

• Rådet har vært representert ved åpent høringsmøte i regi av Øvre Eiker kommune  

• Rådet har gitt 3 hørings uttalelser i løpet av perioden.   

• Rådet har gitt informasjon om sine tiltak til rådets medlemmer med etablert 

aktivitet på Loesmoen idrettspark 

 
 

Rullering av kommunedelplan.  

Rådet har hatt gode dialoger med kommuneadministrasjonen.  

Rådet er godt fornøyd med at planen nå er ute kort- og fullversjon.  

  
  

Møte med politisk utvalg 2 Rådet for oppvekst og  utvalg 3 Næring og kultur  

Rådet har forankret med kommuneadministrasjonen at de blir invitert inn i utvalg  

2 på første halvdel  og utvalg 3 andre halvdel av kalenderåret.  
  

Rådet har gjennomført et utvalgsmøte med utvalg 3 Næring og kultur. Her har vi    

vektlagt rentefrie lån og samarbeid skole/idrett. I tillegg fokusert på idrettsrådets   

totale medlemsmasse  og tilgang til ekstra søknadsmidler. Rådets leder stilte seg   

inhabil og fra tredde det politiske møtet og deltok ikke i presentasjonen fra  

idrettsrådet.  
  

Møtet med utvalg 2 Utvalg for Oppvekst har ikke latt seg gjennomføre grunnet Covid   

19 restriksjoner.  

.   
  

Tildeling av treningstider i  kommunale haller.  

Forslag til fordeling har blitt forelagt styret til uttalelse. Styret har hatt diskusjoner rundt 

forslagene og kommet med innspill til tildelingene til halltid.  

 



Ledermøte 2021   

Rådet gjennomførte 27. Oktober i Hokksund Turnhall. 12 medlemmer var representert på 

ledermøtet.   

Rådet hadde invitert Odd Arild Amundsen fra Drammen Ballklubb som gjesteforeleser  og 

inspirasjon til utvikling av aktive lokalsamfunn og utvidet samfunnsansvar  til ledermøtet.  
  

Samarbeidet med Øvre Eiker kommune.   

Samarbeidet med kommuneadministrasjonen  har vært jevnt god gjennom året.  Rådet 

har utfordret til tider sterkt  på saker som gjelder idretten og aktivitet og det gitte 

mandatet idrettsrådet har. Dette har vært tatt ut i media uttalelser, hørings uttalelser, 

direkte planlagte dialogsamtaler med kommunedirektør og ordfører.  Videre har 

idrettsrådet blitt invitert inn av kommuneadministrasjonen som ressurs og 

sparringspartner når det gjelder strømstøtteordningen, strukturell sammenstilling av 

sommerskolen og andre relevante områder som hvor kommunen ser at  idrettsrådet kan 

vær en viktig samarbeidspartner.   

Samarbeidet reguleres gjennom samarbeidsavtalen mellom Idrettsrådet og kommunen 

og oppleves å ha hatt en god flyt og i 2021.  
  

     Representasjon, møter og kurs   

• Idrettsrådet var representert på åtte møter med kommune administrasjonen 

gjennom  

• Idrettsrådet har vært representert på møter i forbindelse med “Nye” Hokksund 

Barneskole, Loesmoen  

• Møter med kommuneadministrasjonen rundt tilbud om Fallteknikk kurs.  

• Anleggskonferanse,  Viken idrettskrets  
  

5.Medlemstall   
Medlemsregistreringen viser tall fra  31.12.2020 at Øvre Eiker idrettsråds 

medlemsforeninger hadde totalt 4587 medlemmer hvorav 2728 av disse var 

medlemmer under 19 år. Idrettsrådet har  pr 31.12.2021 23 medlemsforeninger/lag 

med aktivitet i Øvre Eiker kommune.  

Idrettsrådet har fått 1 nytt medlem dette året. Ormåsen Frisbeegolf klubb  

 
 

6.Arbeidsprogram 2021   

 Øvre Eiker idrettsråd har jobbet grundig  og etter beste evne med  punktene innenfor 

vedtatte arbeidsprogram for denne perioden.  
 

• Skistadion, Idrettsrådet tar en mer aktiv rolle når reguleringsplan foreligger, i nært 

samarbeid med Eiker Ski – ligger hos kommunen til reguleringsbehandling  

• Kommunaldelplan – ferdigstilt arbeid hos kommuneadministrasjonen  

• Fordeling av LAM midler - gjennomført etter vedtatte fordelingsregler  
• Fordeling av kommunale midler - gjennomført etter vedtatte fordelingsregler  

• Prioritering av spillemidler – innspill til kommuneadministrasjonen som avtalt 

høsten 2021  
• Gjennomføre årsmøte, ledermøter, møte med Utvalg for næring og kultur, samt 

Utvalg for oppvekst - gjennomført utenom utvalg for oppvekst grunnet covid 19  

• Delta i møter med kommune og idrettskrets, samt andre idrettspolitiske arenaer - 

utført og pågående arbeid  

• Fortsette å utvikle samspillet mellom skole og idrett - pågående arbeid  



• Være aktiv søker etter 3. parts finansiering, i samarbeid med aktuelle klubber og 

kommunen - gjennomført og innvilget samt påbegynt løpende arbeid  

• Aktivitetskort, oppfølging av søknad hos Bufdir. - ordningen bortfalt  med ny 

regjering. Utgår  
• Stimulere til økt aktivitet etter pandemien «Bring back better» - gjennomført med 

aktivitet i høstferien. Kampanjenavnet ble lagt på is da det var økende smitte i 

kommunen på kampanje tidspunktet  
  

  

7. Lokale anleggsmidler (LAM)   
Øvre Eiker idrettsråd har totalt delt 1 716 924 kroner fordelt ut på en hoved tildeling og 

en ekstra ordinær tildeling høsten 2021 etter vedtatte måltall.  

Idrettsrådet har foretatt stikkprøver under tildelingen og et av medlemmene har ikke fått 

utbetalt støtte dette året grunnet manglende dokumentasjon og registrerte medlemmer i 

Norges idrettsforbund. Disse midlene ble fordelt ut på de andre medlemmene i 

forbindelse med utbetalingen av midlene.  

Nytt medlem Ormåsen Frisbeegolf er ikke med i utbetalingen av LAM midler for årets 

tildeling da de ble opprettet høsten 2021 og har medlemsgrunnlag og annen gyldig 

dokumentasjon tilgjengelig i 2022.  

 
 

8.Mottatte kommunale driftsmidler  
Øvre Eiker kommune har bevilget 3 079 277 kroner til drift- og husleiestøtte august 

2021. Rådet har fordelt midlene etter vedtatte fordelingsnøkkel.  

Nytt medlem Ormåsen Frisbeegolf klubb har ikke vært delaktig i denne fordelingen da de 

ble opprettet høsten 2021 og har gyldig medlemsgrunnlag og annen gyldig 

dokumentasjon på drift tilgjengelig i 2022.  

  

9. Økonomi  
Rådet har hatt stor aktivitet gjennom hele 2021. Rådet fikk mandat på årsmøte å 

for   kasserer og har denne rollen godt besatt i dag.  Rådet har ønsket å kunne sikre gode 

regnskapsrutiner og  grunnet den økende aktiviteten og utviklingen  rådet har hatt. Rådet 

har tilført kasserer ekstra  ressurser gjennom året til å øke egen.  og rådet kompetanse til 

blant annet  kjøring av lønn, prosjektregnskap og sette opp digital føring av 

regnskapet  med eget regnskapsprogram.  

Rådet har i dag god kontroll på økonomien og de ulike kontantstrømmene som rådet har 

ansvaret for. Rådet har besluttet å vedta at 5 %  av tildelte midler fra eksterne søknads 

kilder utenom ordinære tildelinger tilfaller rådet som administrasjon  midler som rådet 

selv disponerer som de finner best til enhver tid for å møte den økende arbeidsmengden 

disse midlene medfører.  

Rådet vil til enhver tid disponere andre tildelte midler som bingoinntekter og andre frie 

inntekter til Øvre Eiker idrettsråd til aktivitet ut fra gjeldene vedtatte program og prioritere 

aktivitet ut i lagene.  
  

10. Drift av rådet   
Pandemien har medført utfordringer for å møtes fysisk. Styremøtene har derfor vært 

gjennomført på Teams med unntak av et fysisk møte utenom ledermøtet i oktober.  

Rådet har klarlagt intern ulike ansvarsområder basert på kompetanse, motivasjon og 

arbeidskapasitet. Dette har fungert godt gjennom 2021.  



Øvre Eiker Idrettsråd har etablert en teams plattform i samarbeid med Norges 

Idrettsforbund og Viken Idrettskrets. Rådet lagrer nå alle referat, saksdokumenter og 

annen korspondanse i teams. Det opprettes også egne temas for ulike prosjekter.   

Rådet har blitt medlem i utlånsordningen BUA. Medlemskapet gir idrettsrådet økt tilgang 

til kompetanse. Samtidig øker det rådets muligheter for å søke eksterne midler. 

Medlemskapet er opprettet i dialog med Øvre Eiker kommune og er ikke i konflikt med 

deres BUA ordningen.  

Rådet har blitt forespurt av Viken idrettskrets om å bli med i en mulig 2 årig pilotprosess 

om å få utvidet mandat som et aktivitetsråd i tillegg til eksisterende oppgaver som er 

tillagt idrettsrådet. Prosessen er foreløpig uavklart fra Viken idrettskrets og er til utredning 

som en av fem muligheter hos Øvre Eiker kommune.  
  

11. Tildelte prosjektmidler 2021 
 

Sommerskole : Sommerkvikk 2021  

Rådet gjennomførte sommerskole med tildelte midler fra Gjensidige stiftelsen og 

kommunale midler fra Øvre Eiker kommune. Sommerskolen ble gjennomført  i samarbeid 

IF Eiker Kvikk, som startet konseptet i 2020,  Vestfossen Idrettsforening og Bakke IF. 

Rådet opplevde godt samarbeid på tvers av klubbene og idrettsrådet.   
  

Rådet tildelte restmidler fra Sommerskolen til Hokksund idrettsforening, Hokksund 

Pistolklubb, Vestfossen idrettsforening, IF Eikerkvikk, Eiker E-sport og Øvre Eiker 

svømmeklubb til gjennomføring av aktiviteter  i høstferien.  
  

Idrettsrådet aktiverte totalt 3250 gratis dagplasser med barn til en snittpris på 304 

kroner. Sommerskolen gav 48 ungdommer sommerjobber og 35 av disse gjennomførte 

Aktivitetsleder kurs i regi av Viken idrettskrets.  Prosjektet har høstet anerkjennelse 

lokalkommunalt og  politisk positiv forankring  samt nasjonal oppmerksomhet  hos 

Gjensidige stiftelsen.  

  

Allidrett 60+  

Rådet søkte i samarbeid med Vestfossen Idrettsforening DAM stiftelsen om støtte til 

etablering av tilbud til eldre kalt allidrett 60+.   

Oppstart av tilbudet var februar 2022. Treningene forgår med base på VIF klubbhus, men 

vil også forgå på andre lokasjoner avhengig av aktivitet.  

  

Fallteknikk for eldre  

Rådet har søkt stiftelsen DAM og fått tilsa på oppstarts midler til fallteknikk for eldre  i 

Øvre Eiker og Drammen.  

Dette er 2. gang dette tilbudet gis i Norge. Arrangør vil være Vestfossen Idrettsforening 

med et nært samarbeid med Norges Judoforbund og Lier Judoklubb  

Bakgrunn for prosjektet er at Idrettsrådet ønsker møte behovet for aktivitet og 

forebygging av en god helse for tidlig pensjonister og eldre målgrupper. Bakgrunnen for 

prosjektet er hentet fra storings reformen «Lenge leve livet» Idrettsrådet ønsker å gjøre 

eldre bedre i stand til å redusere sjansen for skade når et fall inntreffer, samt gjøre dem i 

stand til å være mer aktive i hverdagen.   

Kurset starter 19. april i Hokksundhallen   

  

Online Aktiv Øvre Eiker  

Rådet har fått tilsagn på midler fra Gjensidige stiftelsen. Hokksund idrettslag og Bakke IF 

( Øvre Eiker E- Sport). Prosjektet vil øke det totale E- sport tilbudet i kommunen og bidra 



til at denne sporten får etablerte satsningslag og rekruttlag med medlemmer på tvers av 

geografi og ordinær klubbtilhørighet. Prosjektet har en digital komponent, Strava, som 

bidrar til at deltakere belønnes for aktivitet utenom ordinære treninger.  
  

Kanohus og mobil utlånsentral.   

Rådet har fått tilsagn på midler fra Sparebankstiftelsen DNB. Rådet har  dialog med Øvre 

Eiker Kommune om å etablere mobil utlånsentral for kanoer i nærheten av 

idrettsanlegget i Vestfossen Idrettsforening. Rådet har også fått midler til mobil 

utlånsentral med idrettsutstyr. Prosjektet vil økte muligheter for kano padling i Vestfossen 

Elven og fra Vestfossen Sentrum. Tilbudet er en del av den totale utviklingen av 

sentrumsplanen for Vestfossen Sentrum. Rådet gir kanohuset til kommunen i gave og det 

opprettes en driftsavtale med Vestfossen idrettsforening for å ivareta tilbudet. Videre vil 

den mobile utlånsentralen være et tilskudd og tilbud om nærhet til sesongaktuelt 

idrettsutstyr i nærheten av dere aktiviteten foregår. Deet jobbes med å etablere en 

driftsavtale på den mobile sentralen. Den mobile utlånsentralen vil være tilgjengelig for 

utlån til klubber som ønsker fiksekvelder av ski, skøyter og sykler i nærområdet.  
  

Åpen hall og Åpen svømmehall:   

Øvre Eiker idrettsråd har vært medsøker i sammen med Øvre Eiker kommune og fikk 

tildelt midler fra Viken Fylkeskommune. Prosjektmidlene styres av Øvre Eiker kommune, 

avdeling kultur og livskraft gjennom idrettskonsulten. Prosjektmidlene bidrar til økte 

midler og aktivitet sammen med Øvre Eiker svømmehall og IF Eiker Kvikk i forbindelse 

med leie av aktivitets utstyr. Kommunen bidro også inn til støtte om Åpen hall i 

vinterferien til Vestfossen idrettsforening og deres  tilbud Åpen hall i vinterferien.  
  

  

12. Eksterne midler /søknader  
 

Rådet har gjennom året fått eksterne midler eller vært medsøkere på tildelinger fra :  
 

• Viken idrettskrets- Pandefri og drifts midler  
• Viken fylkeskommune – i samarbeid med Øvre Eiker kommune  
• Gjensidige stiftelsen DNB  
• Sparebankstiftelsen DNB  
• Skjønnsbasert tilskudd - Øvre Eiker kommune  
• Partum Eiendom : Ruslebuss Sommerskolen  
• Øvre Eiker nett / strømstøtte jul og nyttår til klubber med uteanlegg  
• Corona midler: Øvre Eiker kommune  
• DAM Stiftelsen   
 

 
Rådet har søkt midler de venter på tildelinger fra :  
 

• Gjensidige stiftelsen – Sommerskole   
• Bufdir – Sommerjobber for ungdom gjennom tre år  
• Øvre Eiker kommune - Sommerskolemidler  

• DAM stiftelsen - økt bevilgning til drift og inventar  
 
 

Hokksund 16. mars 2022  

Vennlig hilsen styret i Øvre Eiker idrettsråd   



  

  
 


