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HÅNDBOK FOR
TILLITSVALGTE
I DRAMMENS
BALLKLUBB

"Den du er. er

god nok for oss"



Kjære
idrettskollega!

Vi ønsker deg velkommen til ditt tillitsverv i Drammens

Ballklubb og håper du vil få en hyggelig og lærerik tid.

Klubben har mange tillitspersoner i alle ledd og totalt antall medlemmer på ca

1000 stk. Antall tillitsverv i klubben, inkludert trenere og lagledere er ca 150

personer.

Hovedstyret i Drammens Ballklubb har laget dette heftet for

å gi deg nyttig informasjon som vi håper vil være til hjelp under utførelsen av

ditt verv og dine oppgaver. Men også til deg som vurderer å ta et verv i klubben.

Har du info eller ideer som er til alles interesse og som burde stått i heftet, så send

også gjerne dette på post@dbk.no så gjør vi vårt beste for at også alle andre

tillitsvalgte i klubben kan få denne informasjonen.

For at alle skal kjenne litt av historien, har vi valgt å legge inn et kort tilbakeblikk.

Blant andre ting du vil finne informasjon om i dette heftet, er organisering av

klubben og litt om alle våre grupper og tilbud. 

Du vil også finne litt info om hva vi forventer av deg og hva du kan forvente av

klubben.

Lykke til med ditt arbeid i Drammens Ballklubb og tusen takk

for at du engasjerer deg og bidrar for et aktivt og trygt nærmiljø.
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Innhold

"Det er lov å

være god"



 
Drammen var en sjøfartsby, og det var fjorden og elva som satt sitt preg på
byen og ga sitt levebrød til innbyggerne.

Rundt omkring i byen og nærmeste omegn ble det dannet
gutteklubber. I tiden før DBK så dagens lys, var det omkring 60 idrettsklubber
i Drammen. 

På Landfalløya var det Spring, og i Rebbansbakken var det Idun. De pratet oftere
og oftere om å slå seg sammen for å kunne møte en stadig hardere konkurranse.
En dag gjorde de alvor av planene, og slik ble Drammens Ballklubb stiftet.

Siden, i alle disse årene, har Drammens Ballklubb, om ikke alltid med like stort
hell, gjort det som sto i dens makt for å holde byens navn i ære på
idrettsbanen.

Tilbakeblikk

Historien om
DBK
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Hvor Drammenselven iler

Frem mot jordens brede fang

Se vår by så vakkert smiler

Den vi vie vil vår sang

Her vi føler vi har hjemme

Her hvor far og mor har stridt

Her vi skal vårt virke fremme

Her vårt hjerte banker fritt

Drammenssangen har siden stiftelsen av DBK hatt en egen klang

og betydning for klubben – og det første verset lyder slik:



14. august 1909 ble Drammens Ballklubb stiftet, Carl Hedemark ble klubbens
første formann. Formålet var å fremme fotballsporten og medlemmenes
kameratskap. 

DBK ble ganske raskt en av distriktes ledende klubber med mange seire over
gode lag som Ørn Horten, Mjøndalen osv. Etter som årene gikk, ble klubben bedre
og bedre. I 1930 spilte klubben finale i Norgesmesterskapet mot Ørn
Horten og tapte 2-4 etter en jevn og god kamp.

Etter hvert som årene gikk, viste DBK seg fram lokalt og også nasjonalt. Ikke
minst i Norgesmesterskapet hvor de ofte var høyt oppe i rundene. Den siste
store begivenheten i Norgesmesterskapet var i 1959 hvor de tapte i 5. runde mot
Skeid som samme året ble Norgesmester. 

I en periode lå vi litt i en bølgedal før A-laget rykket opp i 4. divisjon i 1979, og
etter to sesonger rykket laget opp i 3. divisjon. Laget ble nummer fem i denne
divisjonen i 1981 og hadde seks sammenhengende sesonger i 3. divisjon.
Dette er fotballens beste periode i nyere tid, og med så attraktiv fotball at det
kom flere tilskuere på kampene her enn i høyere divisjoner.
Dessverre ga flere ledere seg samtidig, interessen ble noe laber og klubben rykket
dessverre ned. Nå har vi etablert oss godt i den øverste delen i 4. divisjon.
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Men DBK er mer en fotball, og særlig på ski har de fostret mange gode
langrennsløpere, hoppere og kombinertløpere. Det må nevnes at DBK for tiden
har flere gode løpere på ski som ligger helt øverst i norgestoppen i sine
aldersklasser.  Skigruppa har et samarbeid med Drammen Strong og Sturla under
paraplyen Drammen Ski, men alle utøvere stiller til start under egen klubb.

Ishockey var også en stund populært, og etter hvert avanserte laget til 1. divisjon. 
Det er imidlertid over 50 år siden denne idrettsgrenen ble nedlagt i klubben. 

I bandy varierte de ofte spillet fra det gode til det middelmådige, men laget var i
flere år med i de høyeste divisjonene. I dag er tilbudet hos DBK kun for de yngste
(barneskolealder) og hvor vi har valgt et samarbeid med Drammen Bandy hvor
spillerne fortsatt har et tilbud etter at de går over i ungdomsbandy.

3. september 1959 var en milepæl i klubbens historie. Da ble det nye klubbhuset
innviet. Etter datidens standard var det kanskje Norges flotteste klubbhus hvor
folk kom langveisfra for å beskue det. Huset ble pusset opp igjen til klubbens 100-
årsjubileum i 2009.
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Det er også hyggelig å konstatere at DBK har hatt flere spillere som har akslet
landslagstrøya. Den mest kjente er vel Willy Aronsen som hadde flere A – B – U –
Jr. landskamper og Emil Kvanlid som vant flere NM-titler, damenes pokal og
kongepokaler i kombinert.

De senere år har klubben utvidet innsatsen og tilbudet for et bedre lokalmiljø. 
Idretts Fritidsordningen (IFO) var i 2006 starten på et utvidet samfunnsansvar
klubben har påtatt seg.  Arbeidet har hatt fokus på å inkludere og ivareta  de som
faller utenfor tradisjonell idrett. Dette var en del av starten på det som etterhvert
har blitt "Aktive lokalsamfunn". En plattform for samarbeid mellom frivillige,
offentlige og private aktører.

Klubben har 6 ansatte, pluss vikarer. De fleste jobber i IFO ordningen som på
mange måter fungerer som "motor" i mye av klubbens alternative tilbud og arbeid
med "aktive lokalsamfunn". Klubbkoordinator har bl.a i oppgave å koordinere
gruppenes og klubbens overordnede aktivitet,  bistå gruppene direkte rundt
arrangement og planlegging. Koordinere søknader fra klubben, samt fungere som
klubbens punkt for kontakt mot skole, kommune og bidragsytere/næringsliv. 
 
I idrettsmeldingen fra 2020 blir DBK nevnt spesielt som eksempel på arbeidet
med "aktive lokalsamfunn". Idrettsmeldingen er den politiske plattformen for
norsk idrett og kulturdepartementet. 

Esport , 60 pluss og para er blandt våre nyeste tilbud. Som første idrettsklubb i
Norge, var DBK den som opprettet Esport som egen gruppe og har vært
toneangivende for satsningen på nasjonalt nivå. Siden har mange klubber fulgt
etter, og nå er det også etablert eget forbund for Esport og breddesattsning.  

Aktiviteten som ikke sorterer under egen gruppe, kaller vi "Øren Aktiv".  Under
denne fanen sorteres alt av klubbens samfunnsarbeid.  Dette er altså ikke en egen
gruppe, snarere en paraply for å synligjøre annet arbeid enn kjerneidrettene. Her
inngår bl.a. "Voksen bandy", "voksen futsal", Curling osv "DBK aktiv"
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Klubben er i dag organisert med et hovedstyre bestående av fem medlemmer

samt to varamedlemmer.

Det er også et klubbstyre bestående av hovedstyret pluss ledere av alle

avdelinger.

Klubben består av følgende styrer/grupper:
·       Hovedstyret
·       Husstyret
·       Hyttestyret
·       Fotball senioravdeling
·       Fotball junioravdeling
·       Bandyavdeling
·       Skiavdeling
·       Allidrett / knøttesprett (foreldredrevet)
·       IFO avd.
·       E-sport avdeling
·       Eldres avdeling (35+)

Organisering 

av klubben
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I tillegg til de nevnte avdelingene har vi komiteer som DBK-fondet,
Æresbevisninger, kontrollutvalg, WEB-ansvarlig, valgkomite, IFO/UFO/BFFO, 60
pluss og hyttegjengen.

Klubbens øverste organ er årsmøte. Årsmøte finner sted på klubbhuset hvert år i
mars måned.

Hovedstyret virker som en paraply for alle avdelinger i klubben. Det skal virke
som et samlende forum for alle avdelinger samt å vedta viktige finansielle og
strategiske beslutninger.

Alle avdelinger skal i utgangspunktet være selvfinansierende, og det er pr. i dag
bare klubbhuset og fotball senior som har litt problemer med å skaffe nok
inntekter i forhold til utgiftene.

Klubbhuset er gjeldfritt - det samme er DBK-hytta. Klubben har i tillegg noe
midler som  sikkerhet plassert i et fond. DBK har ordnet økonomi- tillitsvalgte på
alle plasser og er en velorganisert klubb.

Alle tillitsvalgte til styrer/utvalg velges på årsmøtet og innehar sin rolle til de er
på valg ved neste årsmøte. Unntaket er hovedstyret hvor man velges for to år av
gangen. 

Navn og kontaktinfo på alle i hovedstyret samt leder av hver avdeling skal til
enhver tid være oppdatert og finnes på vår hjemmeside. www.dbk.no
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Protokoll fra årsmøtet legges ut på vår hjemmeside i etterkant, og her fremgår
det hvem som innehar den enkelte posisjon samt andre saker vedtatt på
årsmøtet.

Klubben disponerer Øren kunst -gress og -isbane. Her foregår det aktiviteter for
aktive fotball- og bandyspillere sommer som vinter. Klubben har i tillegg tilgang til
gressbane på Berskaug, og vi leier timer på Gulskogen arena.

I den nye flerbrukshallen har vi muligheter til å leie plass i selve hallen. I tillegg er
en motorikk- og en dansesal tilgjengelig i kjelleretasjen. Klubben disponerer også
et styrkerom i hallen.
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Drammens Ballklubb har i dag orden i alle ledd i klubben og med mange dyktige
tillitsvalgte som har som mål å heve det sportslige nivået og skape en trygg sosial
arena.

Drammens Ballklubb skal være et sted hvor alle er velkomne, og et sted de kan
finne trygghet og kameratskap.

Klubben har valgt å holde en sosial profil ved å holde kontingenter og avgifter

nede. Det er også opprettet et solidaritetsfond hvor de som sliter økonomisk kan

søke om økonomisk støtte.

I juni hvert år arrangerer klubben en sommercamp for alle barn i Drammen. Her
er det mulig å være med gratis eller man kan velge å betale et lite bidrag.

Drammens Ballklubb har fulgt opp idrettens (NIFs) intensjoner om allsidig lek og
læring i tidlig alder og har i dag både allidrett og knøttesprett som et tilbud til de
yngste.

Dette er grupper som i utgangspunktet er foreldredrevet, men hvor klubben
bidrar med å veilede og legge til rette for at det skal være enklest mulig å
gjennomføre.

DBK har i tillegg et samarbeid med Drammens Turnforening som har partier for
de aller minste barna i våre lokaler i hallen.

Klubbens
målsetninger

 www.dbk.no                                                                                                                                                www.aktivelokalsamfunn.no

3



Bestemmelsene om barneidrett er retningsgivende for vår virksomhet. Dette gir

et godt grunnlag for fortsatt aktivitet og spesialisering i klubben.

Klubben ønsker også å være enda mer aktiv i aldersbestemte klasser, både i ski,

fotball og bandy. Dette for å holde på klubbens utøvere og gi dem et tilbud både

sommer og vinter.

Vårt nyeste tilbud til våre unge er E-sport hvor målet er å nå barn og ungdom som

ikke primært trekker mot noen idrett, men som heller har sine ferdigheter i

dataspill. Her ønsker DBK å gi dem en tilhørighet, en sosial

arena hvor de kan drive med sin sport på lik linje med våre øvrige idretter. Her

er det etter hvert blitt en god gjeng ungdom som spiller seriespill i sine

spill og samtidig har en klubbtilhørighet og en god sosial arena. Hver tirsdag

er det åpen dag for E-sport på klubbhuset.
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Drammens Ballklubb ønsker å gi deg muligheten for å være med å utvikle vår
klubb og å gjøre en forskjell for alle våre aktive barn og unge.

Vil du være med å påvirke klubbens retning, så er det store muligheter til det om
du engasjerer deg og tar et verv eller en oppgave i en kortere eller lengre periode.
Klubben drives av frivillighet, og vi trenger derfor mange typer mennesker og har
mange spennende oppgaver.

Alle lag og gruppestyrer kan fritt benytte huset til møter og samlinger (må bookes
via leder i husstyret, men koster ingenting). Garderober er også tilgjengelig for
alle våre lag og også våre gjester ved kamper.

Alle lag/grupper i klubben kan gratis benytte DBK-hytta for treningssamlinger
eller andre sosiale tilstelninger.

Det vil være mange muligheter for å ta diverse kurs dekket av klubben, noe som
vil være med å utvikle deg personlig. 

Du vil treffe mange hyggelige mennesker med samme motivasjon om å gjøre en
forskjell for våre barn og unge og for vårt nærmiljø.

Å inneha et verv i DBK på din CV vitner om engasjement og vilje til å ta ansvar.

Hva kan DBK
tilby deg?
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Drammens Ballklubb forventer at du følger klubbens verdier og klubbens
sportsplan.  Klubben forventer at du er lojal til klubbens lover og vedtak og at du
viser alle den samme respekt.

Når du er i en situasjon hvor du representerer klubben, enten internt eller
eksternt, så er det forventet at du opptrer på en god måte i samsvar med
klubbens retningslinjer og verdier.

Det forventes at du utøver dine oppgaver etter beste evne, at du er positiv,
engasjert og viser gode holdninger. Husk at som tillitsvalgt er du også et
forbilde for våre barn og unge.

Hva forventer 

DBK av deg?
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Klubben ønsker å være en viktig bidragsyter i nærmiljøet med tilbud til alle
fra de yngste til eldste.

Vi ønsker at de aktive skal få utøve sine aktiviteter på en
trygg arena, hvor utvikling, mestring og sosial samhørighet står sterkt.  Klubben
ønsker å bidra til et trygt og sosialt
miljø slik at vi igjen bidrar til at medlemmene får en bedre hverdag. Vi skal
bestrebe oss for å tilrettelegge for at «alle skal med», men også for at de som er
gode skal få
mulighet til å utvikle seg.

Klubben ønsker og kunne utvikle seg videre samtidig som vi
skal ta vare på det som er bra. Vi skal tørre å fortsette og være en annerledes
klubb, og vi skal
fortsette å være god på aktive lokalsamfunn. 

Men oppi alt dette må vi ikke glemme bredden i klubben, og vi må legge til
rette på best mulig måte
for at også våre tradisjonelle grupper kan få utvikle seg.  

For å sikre både drift og utvikling, trenger klubben
inntekter. Klubben har store forpliktelser med drift av hus, baner, garderober
og en klubbkoordinator som er til hjelp for både tillitsvalgte og medlemmer. I
tillegg til kontingenter, sponsorer og offentlige midler, så er klubben også
avhengig av dugnader.

Dugnader er et viktig og nødvendig innslag i klubben
som hovedsakelig drives av frivillighet. Klubben skal bestrebe seg til å velge
få, men økonomisk
gode dugnader.

DBK's visjoner
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Samhold:
Er å støtte, inspirere og glede seg sammen med hverandre. Være lojal til
felleskapet, men også å respektere og støtte de som skiller seg ut.

Mestring: 
Er å gi alle muligheten på sitt nivå til å bli sett og skape gode følelser av mestring
og utvikling på individuelt nivå.

Individ: 
 Å se hver enkelt og tilrettelegge for individuell utvikling 
både sportslig og sosialt

Lek og glede:
Er å ha det gøy med idretten. Begeistring, opplevelse og mestring så vel sportslig
som sosialt. Individuelt og sammen med andre.

Engasjere: 
Er å skape et miljø rundt klubben og laget, hvor alle inkluderes, aktiviseres og
hvor samhold og identitet skapes. Skape et høyt aktivitetsnivå på og rundt banen
og klubbhuset.

Respekt: 
Er å erkjenne og ta hensyn til ulike behov, særpreg, 
ambisjonsnivå, kultur eller religion. Trygghet i nærmiljø.
 

DBK's verdier
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DEN DU ER, ER GOD NOK FOR OSS....
men det er lov å være god!

"SMILER"


