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Hovedstyrets beretning for 2020
Styrets sammensetning har i perioden vært:
Leder
Nestleder
Sekretær
Styremedlem
Styremedlem
1. Vararepresentant
2. Vararepresentant

Jorunn Tveten
Roar Hansen
Tone Skoglund
Ole Bjørnstad
Tom Helgesen
Erik Wilhelmsen

2020 har vært ett helt spesielt år i klubbens historie. Året startet som normalt, og vi planla
både årsmøte og andre ting vi ønsket å få til gjennom året. Men 12. mars ble det satt full stopp
på alt da Covid-19 kom til Norge, og det meste ble stengt ned. Vi var også nødt til å stenge
ned både vår frivillig aktivitet, men også IFO og gå til permitteringer av ansatte. Hele året har
svingt frem og tilbake mellom optimisme for gjenåpning til nye skuffelser om nedstenging.
Verst har det kanskje gått utover aktive over 20 år som ikke har kunnet gjennomført hverken
normale treningsøkter eller kamper gjennom hele året.
Klubben hadde ved årsskiftet 886 medlemmer, noe som er en liten nedgang fra året før. Noe
skyldes enda en vasking av medlemslister og noen har valgt å avslutte sitt medlemskap.
Årsmøtet i 2020 ble utsatt til 4. juni, hvor vi for første gang også gjennomførte årsmøtet både
på huset og digitalt for de som ikke ønsket/hadde mulighet til å stille på huset. Vi var også
nødt til å sette grensen på 30 deltakere i møte fysisk på huset.
Klubben har i 2020 byttet revisor og har også forberedt seg for bytte til ny regnskapsfører fra
01.01.2021. Ny revisor er: Revisorkollegiet AS
Klubbens klubbkoordinator gjør fortsatt en uvurderlig jobb for klubben vår, og har en tydelig
definert rolle som støttefunksjon til gruppenes arbeide og klubben generelt.
Tiden til klubbkoordinator i 2020, har i tillegg til å støtte opp om alle utfordringer knyttet til
covid 19, blitt brukt på søknader om støtte for tapte inntekter, etablering av E-sport
breddesamarbeid og å skaffe midler og få i gang prosjektet for et påbygg på klubbhuset.
Husstyret:
Huset krever stadig vedlikehold. I løpet av 2020 har man montert nye tørkerull- og
såpedispensere som vi har fått av NorEngros. Flotte bilder er hengt opp både i salen og i
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garderoben. Vegger har fått et strøk maling og peisestua er pusset opp med nye hyller og
benker. Det er også montert flere lydplater.
Det er utført noen utbedringer på klubbhuset som naturlig følge av bruk og slitasje.
Potensialet for utbedringer er økende i takt med økt bruk.
Utleie 2020 har som alle vet vært et spesielt år p.g.a korona. Det har derfor vært minimalt av
utleie.
Fotball Sr / A-laget:
Ikke mottatt noen beretning for 2020
Fotball junior:
2020 ble et år i pandemiens tegn. Mye mindre aktivitet (trening, cuper, kamper) enn ønsket
for våre barn og unge. Det ble dog en del arbeid for støtteapparatet med å legge til rette for
den aktiviteten vi faktisk fikk ha i de periodene dette var tillatt, lese og forstå de reglene vi ble
pålagt å følge og å finne gode måter å innrette oss etter disse. Det har vært liten tvil om at
ønsket om aktivitet er stort og viljen til å få dette til om mulig enda større. Stor takk til alle!
Vi har fortsatt en utfordrende situasjon med treningsflater både sommer og vinter, og arbeidet
med å løse dette har gått for fullt. Junioravdelingen (og DBK totalt sett) har mistet mange
timer til andre klubber på treningsflater vinterstid, har fått noen mindre gode tider på
treningsflater vi er med å disponere, og har sett seg nødt til å kjøpe dyre timer i den nye
Åssidenhallen.
Driftsresultatet for junioravdelingen er bra, pandemien til tross, og dette skyldes i noe grad
støtteordningene vi har kunnet ta del i for å dekke opp bortfall av inntekter og blant annet
langt færre utgifter enn budsjettert.
Bandy:
Styret har i 2020/2021 valgt å ikke ha styreleder eller varaleder, men derimot organisert oss
med et solidarisk hovedansvar og likeverdig medlemskap.
Bandy er en vinterlagidrett og Drammens Ballklubb skal tilby bandy til gutter og jenter i
nærmiljøet. I tillegg skal klubben tilby et uorganisert aktivitetstilbud på is for alle i bydelen.
DBK er en breddeklubb med et tilbud til alle - dette er vi kjent for. Alle som ønsker å spille
bandy er velkomne i DBK - uansett nivå – og alle skal oppleve et tilbud preget av trygghet,
mestring og trivsel gjennom både trening og kamp.
Serie for alle lag bortsett fra krets lillejenter og G2008 ble avlyst. De fleste lag har arrangert
treningskamper og/eller deltatt i internkamper.
Vi har i 2020/2021 hatt 133 medlemmer inkludert både aktive og støtteapparat.
Ski:
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Ikke mottatt noen beretning for 2020
Allidrett:
For barna født i 2013 har det vært tilbud om allidrett i vårhalvåret (1.klasse). Naturlig
amputert av C-19 nedstenging i mars og april, men god overgang til fotball gjennom sommer
og høst. For barna født i 2014 har det vært knøttesprett gjennom vårhalvåret og allidrett
gjennom høsten. Det er få ildsjeler som har stått for aktivitet og utfordringer med å engasjere
bredt blant foreldre og derigjennom bredde i aktiviteter. Knøttespretten (2015) er startet
høsten 2020.
E-sport:
Første året uten BUFdir midler for avdelingen skulle vise seg å bli et annerledes år på flere
måter. Mange av våre «veteraner fra oppstarten» har reist videre til høyere utdanning, og det
var duket for et større behov for nyrekruttering
Men så godt som samtlige planlagte arrangementer avlyst, fikk vi prøve oss på mange nye
«øvelser» for organisering. Av oppgaver med spesiell karakter for vårt øvrige virke, var
bidraget til oppstarten av Bredde-e-sport alliansens for å få i gang aktivitet for våre
medlemmer i engasjement med gode samarbeidsklubber. Resultatet av det fortsatt pågående
arbeidet ble et nasjonalt initiativ med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB på 2,5 mill.
De faste åpne spillekveldene utgikk etter hvert, vi har håp om at de kommer i gang igjen i
2021. Gruppen har funnet en bedre og mer stabil form på trenere og lagleder. Selv om vi har
færre lag, er stabiliteten og gjennomføringen stadig vekk bedre ettersom vi lærer mer om
hvordan vi bør drive.
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 alle
årets årstider.
DBK IFO har i 2020 hatt i snitt 127 barn, og av disse var det 34 nye andreklassinger.
Gjennom 2020 har antall barn vært synkende, blant annet som følge av et lavt andreklassekull
på Øren skole.
Før oppstart for nytt skoleår inngikk vi en ny og utvidet avtale med Øren skole der IFO skulle
stå ansvarlig for ukentlige aktiviteter for 1. til 7.trinn.
2020 har som for alle andre, også vært et utfordrende år for IFO. Da pandemien slo ut i mars
2020, valgte vi tidlig å holde en tett dialog med Øren skole slik at vi hadde felles «faste
grupper» og felles smittetiltak. Full lockdown f.o.m. mars innebar en periode med alle ansatte
i permisjon.
Avtalene med både Drammen VGS (idrettslinja) og barnehagene har også blitt fornyet etter
gode erfaringer de senere år
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UFO: (ungdoms- fritidsordningen) har i inneværende år blitt gjennomført to ganger. Begge
gangene med godt over 100 besøkende fra Øren og Bragernes skole. Med dagens
smittehensyn er det usikkert når dette tilbudet vil åpne opp for nye arrangement.
DBK BFFO (bandy- og fotballfritidsordningen ) har virkelig funnet sin form med sitt
spissede tilbud etter skoletid to ganger i uka. Her deltar de fleste barna både på fotball og
bandy (helårstilbud). Antall deltagere har variert fra 15 - 25 barn, og den største økningen har
vært andelen jenter i fotball.
Sommercamp 2020 ble gledelig nok gjennomført også i år. Den syvende camp’en i rekken
ble begrenset til 40 deltagere og satte store krav til kohorter og smittevern. Med stor innsats
av mange instruktører ble årets camp allikevel en suksess over fem dager med mange flotte
opplevelser. Et variert og allsidig program der frivillige fra DBK Eldres avd. også i år var
godt representert som medhjelpere.
60+. Hver tirsdag formiddag, er planen å samle folk fra nærmiljøet på klubbhuset, først til
styrketrening i Ørenhallen, deretter hyggelig kaffeprat på huset. Det har dessverre vært lite
aktivitet i 2020 grunnet covid 19
Hyttegjengen:
Året 2020 ble også et annerledes år for Ballklubbhytta og hyttegjengen. Dette på grunn av
Covid 19 og nedstengning av landet.
Vi startet året med møter på Ballklubbhuset. Oppstart var onsdag 8. januar. I år ble det lagt
planer for en tur. Turen gikk til Stortinget. Onsdag 19.02.20 stod det 18 spente deltakere av
hyttegjengen klare på Drammen jernbanestasjon for tur til Stortinget. Det ble en flott tur med
omvisning på Stortinget og en god porsjon med historie om landet vårt. Turen ble avsluttet
med lunsj og godt drikke på Egon`s i Oslo.
Siste møte på Ballklubbhuset ble onsdag 11. mars, på grunn av Covid 19.
20 mai var hyttegjengen klare for å ta turen inn på Ballklubbhytta igjen. Her inne på skauen
kunne vi holde avstand og gjøre en innsats med dugnad igjen.
I år ble det satt opp ny vedbod inntil det gamle vedskjulet
Oppsummering
DBK er fortsatt en klubb med sunn og god økonomi, og de fleste avdelinger er selvfinansierte.
Det jobbes bra, og vi får gode tilbake meldinger på orden og ryddighet knyttet til vår
økonomioppfølging.
Hovedstyret ser imidlertid at vi fremover kan få noe mer utfordringer med økonomien og at
inntekter og utgifter ikke helt samstemmer. Året 2020 gikk klubben totalt med et overskudd
på 512 000,- hvorav HK sitt overskudd var på kr. 100 000,- Grunnen til årets overskudd
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skyldtes mye gave/støttemidler. Dette er ikke midler vi kan forvente å få i årene fremover, og
vi må derfor se på alternative måter å øke inntektene. Alternativet om vi ikke klarer å øke
inntektssiden betyr selvfølgelig at vi må finne måter å minske utgiftssiden. Større oppslutning
fra medlemmene og foreldre om Grasrotandel vil være en enkel måte og bedre klubbens
økonomi på og ville kanskje erstatte dugnader som ellers vil tvinge seg frem.
Vi har i mange år hatt mange øyne rettet mot klubben for jobben som vi gjør for nærmiljøet
og folkehelse. Og vi fortsetter og få henvendelser fra flere som gjerne vil lære av det vi gjør.
Hovedstyret har også en liten gjeng i gang for å se på muligheter for å bygge på klubbhuset.
Tanken er å tette hullet mellom huset og hallen, og dette vil også gi hele klubben og alle
avdelinger, 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. Vi håper inderlig dette endrer seg, for det er ikke mulig å drifte en klubb uten
nok frivillige og fungerende styrer. Blir det for få personer, så vil dette også gå utover
kvaliteten på det som gjøres. Hovedstyret har laget et lite hefte med info for alle som er eller
ønsker å bli tillitsvalgt i klubben og håper alle har fått med seg dette og at det kan gjøre det
noe enklere å ta ett verv.
Hovedstyret ønsker å takke dere alle, både frivillige i styrer, utvalg og støtteapparat samt alle
ansatte på måten dere har håndtert og løst alle utfordringer og raske endringer vi alle har
måttet forholde oss til i dette spesielle året. Vi er både imponert og stolt av jobben dere alle
har gjort for å holde hjulene i gang i 2020. Tusen takk
DBK ønsker også å takke Odd Arild Amundsen for jobben han har lagt ned gjennom mange
år som ansatt i klubben. Odd Arild valgte å gå av med pensjon i 2020 selv om han fortsatt har
bidratt både i IFO-styret og i 60 pluss.

Jorunn Tveten
Leder DBK
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Årsberetning DBK Senior avdeling sesongen 2020
Sesongen 2020 har vært en «annerledes sesong». I utgangspunktet var vi påmeldt med A-lag, B-lag
og et Jr-lag. Vi startet friskt opp med 2 til 3 treninger i uken, gjennomførte 2 treningskamper med
spillere fra A og B lag i januar og februar 2020.
Så kom pandemien i mars og alle kamper ble stoppet og vi begynte med «corona» treninger.
I stikkord betyr dette: 1meter avstand, desinfisering/vasking av utstyr (baller, keiler ol.),
håndhygiene, antibakk, stengte garderober, kohorter mm.
Lars Erik Kortgaard fortsatte som hovedtrener i 2020, han hadde med seg Magnus Styrmoe som
hjelpetrener.
Jonas Krüger Solheim har vært trener for 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

Følgende sportslige mål ble satt for 2020
- A-lag skal kjempe i tropp av 4 div. skal spille NM kvalik 2020
- B-lag holde plassen i 5 div.
-Jr.-laget meldes på til vinterenserien, og 1 div i seriespill
-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 den vanskelige sesongen 2020.
Ingen kamper spilt. Men vi klarte å holde treningene i gang, 3 - 2 ganger pr. uke fram til november.
Dette som en av de få klubbene på vårt nivå her i distriktet. Vi snittet på ca. 20 spillere pr. trening.
Vi tror noe av grunnen for at vi klarte dette ligger i setningen over og som vi har jobbet med i mange
sesonger, hva vi i DBK senior ønsker å være.

Jr. lag
For Jr-laget gjorde Jonas og Henning en flott jobb. Vi vitse at det kom til å bli en tung sesong med
mange unge jr. spillere.
Laget fikk spilt 2 kamper av 3 i vintersesong, begge ente med tap.
I 1 div ente jr-laget på 10 plass av 13 lag påmeldt. To lag valgte å trekke seg i løpet av sesongen (MIF
og Slemmestad), lage vi fikk bak oss på tabellen var Åssiden, samme poeng, men med 9 mål
dårligere.
Totalt hadde vi ca. 20 -25 spiller i 2020, flere spillere kom tilbake fra andre klubber.

Oppsummert 2020:
-

Pandemi, covid19
Ingen kamper spilt i sesongen 2020 for A og B-lag
Bra oppmøte på treninger helt fram til november 2020
Corona har ført til at ca. 6 spillere har sluttet, håper noen kommer tilbake når dette er over
Jr-lag god stemning bra oppmøte selv om resultatene ikke gikk vår vei
Et godt og trykt miljø for ungdom på vei over i de voksnes verden

Vi i senior avdelingen er slitne og lei etter en «annerledes» sesong, vi har lært mye om hygiene. Tror
aktiviteten vi driver blir enda mer viktig for mange i slike vanskelige tider.
Vi føler at bredde idretten på mange måter har blitt ofret til fordel for topp!
Vi gleder oss til 2021! håper denne sesongen blir mer normal enn 2020.
Sportslig hilsen
Tom Styrmoe Leder DBK - Senior
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Fotball Junioravdeling – årsberetning 2020
Sammendrag av årsberetningen
2020 ble et år i pandemiens tegn. Mye mindre aktivitet (trening, cuper, kamper) enn ønsket for våre
barn og unge. Det ble dog en del arbeid for støtteapparatet med å legge til rette for den aktiviteten vi
faktisk fikk ha i de periodene dette var tillatt, lese og forstå de reglene vi ble pålagt å følge og å finne
gode måter å innrette oss disse. Det har vært liten tvil om at ønsket om aktivitet er stort og viljen til å
få dette til om mulig enda større. Stor takk til alle!
Vi har fortsatt en utfordrende situasjon med treningsflater både sommer og vinter, og arbeidet med
å løse dette har gått for fullt. Junioravdelingen (og DBK totaltsett) har mistet mange timer til andre
klubber på treningsflater vinterstid, har fått noen mindre gode tider på treningsflater vi er med å
disponere, og har sett seg nødt til å kjøpe dyre timer i den nye Åssidenhallen.
Driftsresultatet for Junioravdelingen er bra, pandemien til tross, og dette skyldes i noe grad
støtteordningene vi har kunnet ta del i for å dekke opp bortfall av inntekter og blant annet langt
færre utgifter enn budsjettert.

Styrets sammensetning
Leder

Tone Mette H. Pytte

Fra juni 2020

Nestleder

Jon Opsand

Konstituert leder fra aug. 2019 – juni
2020.

Medlem / Økonomi

Frode Hegstad Christoffersen

Medlem / Sekretær

Tora Langseth

Medlem / Jenter / FairPlay / Dommere
Medlem / Kiosk
Medlem / Materiell

Atle Rasmussen

Konst. medlem/materiell sept. 2019 –
fast fra juni 2020.

Styret har bestått at totalt 5 personer i perioden. I tillegg til styrets medlemmer har også 1 person
vært knyttet til arbeidet med treningssamlinger/sportslig aktivitet. Arbeidsomfanget har variert både
i og utenfor sesong, og for å holde nødvendig kontinuitet.

Møtevirksomhet/kurs/strategisamling
Det ble i 2020 avholdt 9 styremøter i styret og ledelsens representant(er) deltok også på
Klubbstyremøter. Junioravdelingen gjennomførte sin årlige dugnad med loddsalg.
Videre gjennomførte junioravdelingen 3 trener- og lagledermøter i 2020: 1 møte i forkant av
vårsesongen, 1 møte i begynnelsen av høstsesongen og 1 etter høstserien var ferdigstilt. Juniorstyret
har som mål å avholde minst 1 trener- og lagledermøte før- og etter seriestart, for å sikre at vi mottar
tilbakemeldinger, fanger opp ønsker og eventuelle endringer som har betydning for vår aktivitet og
prioriteringer og ikke minst for å sikre god og reell dialog. Samtlige av de avholdte møtene oppfattes
som konstruktive – dette er også tilbakemeldingen vi har mottatt fra deltakerne når vi har spurt.
Grunnet covid-19 ble det ikke gjennomført klubbdommerkurs. Junior må fortsette å jobbe med å
ivareta dommere, slik at det faktisk er mulig å kombinere trening, kamp og dømming. Ikke minst er
det viktig å jobbe inn en god dommerkultur i junioravdelingen – og å sikre gode arbeidsforhold for
våre dommere ute på feltet. Vi har hatt 1 tilfelle av sjikane/trakassering av en klubbdommer i 2020.
Saken ble meldt til kretsen og ført videre derfra.
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Fotball junioravdeling – årsberetning 2020

Godsetakademiet
2020 var det første året på lenge uten GA gitt at Strømsgodset valgte å legge ned
tilbudet i 2019.

Samarbeid med Drammen Strong i barnefotballen
Dette samarbeidet var tuftet på GA, og falt fra hverandre etter GA ble avviklet. Pr 2020 er det kun
J2009 som har et samarbeidslag med Drammen Strong. Det er ingen treningssamarbeid mellom
andre lag.

Nytt årskull: 2013
Dette kullet fikk en treg start pga covid-19, men på høsten fikk vi dratt i gang en liten gruppe. Det er
dessverre ikke noe jentelag – en utfordring juniorstyret tar tak i 2021. Vi ønsker ikke et brudd i den
fine rekken med jentelag som klubben har klart å ivareta.

Sportslig oppsummering
Junioravdelingen forsøkte etter beste evne å ha sportslig aktivitet under pandemien. Vi hadde
påmeldt mange lag i serien, og alle fikk anledning til å spille noen kamper da samfunnet så vidt åpnet
opp etter sommeren. Før sommeren var det lite eller ingen aktivitet, og fra november 2020 og ut året
var igjen samfunnet helt eller delvis nedstengt med de konsekvensene dette ga for aktiviteten i
gruppene.
Styret i Junioravdeling er spent på hvilke konsekvenser pandemien har på aktiviteten i gruppene –
om vi kommer til å se frafall eller om vi klarer å holde et stabilt antall aktive.
Futsalsesongen 2019/2020 ble avsluttet med avlyst avslutningshelg i mars 2020, og futsalsesongen
2020/2021 ble dessverre avlyst i sin helhet.
Junior hadde 21 lag påmeldt i serien totalt. Dette var 8 lag færre enn i 2019. Hovedgrunnen var
utfordringer med rekruttering til det nye årskullet (2013) og at dette ikke spilte seriespill høsten
2020. Antall spillere ble redusert fra ca. 260 i 2019 til ca. 200 høsten 2020. Gledelig er det derfor at vi
har opprettholdt den veldig høye jenteandelen. Den var 43,6 %, med en fordeling på 42,3 % i
barnefotballen og 45,9 % i ungdomsfotballen.
På trenersiden har det vært litt utfordrende. Vi har flere særdeles gode foreldre som driver lagene –
mange godt inn i ungdomsfotballen. Det er uttalt mål fra junioravdelingen at lagene i
ungdomsfotballen ikke trenes av foreldre da vi tror dette er til det beste for både utviklingen hos de
aktive, men også forholdet mellom de aktive og treneren(e). Å finne kvalifiserte trenere som ønsker å
stå i rollen over tid er en utfordring. Junioravdelingen er i gang med å se på litt andre metoder for å
tiltrekke oss og beholde trenere.

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.

Arrangementer
Grunnet covid-19 har det ikke vært noen arrangementer i regi av junioravdelingen i 2020.
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Utstyr
Torshov har vært en stødig og trygg leverandør så langt – tross utfordringer med
leveranse av noe utstyr grunnet covid-19. Foreløpig er tilbakemeldingene positive på
dette samarbeidet.

Drift og økonomi
Aktivitetskontingent har i 2020 vært på kr. 1550,- i barnefotballen og kr. 2900,- i ungdomsfotballen.
Fotball jr. hadde sponsoravtaler med Andreassen Elektro AS og Viken Fiber som strakk seg ut 2020sesongen. Avtale med Viken Fiber er videreført for 2 nye år, og styret er i dialog med Andreassen
Elektro AS om forlengelse.
Junioravdelingen driftes meget godt og endte opp med et positivt resultat for 2020.

Lotteriet
Styret i junior sørget selv i 2020 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. Tilbakemeldingene er gode. Takk til alle som bidro. Det totale
loddsalget beløp seg til kr. 98.625, -.

Baner/anlegg
Trykket på Ørenbanen er stort når covid-relaterte tiltak ikke forhindrer aktivitet. Noen lag valgte å
benytte Brakerøya som fast treningsarena, og på kampdager valgte også noen lag å benytte Berskog
slik mulighetene åpner for.
Vi har gjennom 2020 hatt noen utfordringer med Drammen kommune; kjente utfordringer som
vedlikehold av utstyr på banen (mål), men også utfordringer med tildeling av tider til treninger på/i
anlegg vi deler med andre klubber. Vi har forsøkt å være ryddige og tydelige i vår kommunikasjon og
våre forventninger og vi har benyttet Drammen Idrettsråd som klageinstans – uten hell. Dette skaper
mye frustrasjon både blant klubbens aktive, støtteapparatet og i styret i Junioravdelingen.
Som et resultat av både færre tildelte timer på eksisterende treningsflater og «dårligere» timer på
treningsflater vi er brukere av, så Junioravdelingen seg nødt til å gå tungt inn i Åssidenhallen som
stod klar i desember. Denne hallen har en betydelig høyere pris enn andre haller og det var i
desember usikkert om den ble underlagt refusjonsordningen i kommunen. Når denne årsberetningen
skrives ser det ikke ut til å bli tilfellet og Junioravdelingen må evt si fra seg timer her av økonomiske
grunner.
De få seriekampene vi fikk avviklet ble i all hovedsak spilt på Ørenbanen. Trykket på tilgjengelige
spilleflater er stort når aktiviteten er på topp.

Avslutning
Pandemien har satt sine spor også på oss. De negative sporene har vi alle kjent på, med nedstengning
og frustrasjon. Men, vi har også fått noen svært gode erfaringer knyttet til våre aktive og
støtteapparatet: deres ukuelige optimisme og vilje til å stå på, akseptere usikkerhet og
omrokkeringer, ta imot instrukser (og justerte instrukser), finne praktiske og gjennomførbare
løsninger, være positive og ikke minst - holde ut, og holde ut enda litt til. Vår takk til denne
fantastiske gjengen kan ikke skrives med store nok bokstaver eller ropes høyt nok. Mange, mange
tusen takk.
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Fotball junioravdeling – årsberetning 2020

Vi tar sats inn i 2021 og håper at verden snart er tilbake på hengslene slik at vi kan ha
normal aktivitet – som for oss betyr masse glade barn og ungdommer i utfoldelse på
banen; treninger, kamper, fysisk kontakt, svette drakter og skitne markeringsvester.
Herregud som vi gleder oss!

Tone Mette H. Pytte
Leder DBK Fotball Jr.
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Husstyrets Årsberetning 2020
Husstyrets sammensetning i 2020:
Leder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Julie Nålby
Torgeir Kvernstuen
Jan Michalsen
Tormod Hansen
Anne Lise Svendsen

Vedlikehold
Huset krever stadig vedlikehold. I løpet av 2020 har man montert nye tørkerull og såpedispensere
som vi har fått av norengros. Flotte bilder er hengt opp både i salen og i garderoben. Vegger har fått
et maling strøk og peisestua er pusset opp med nye hyller og benker. Det er også montert flere
lydplater.
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.
Det er foretatt 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.
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. Det legges fortsatt planer for flere prosjekter som man vil
ta fatt på i 2021. Blant annet oppgradering av garderobene. Kostnader for dette kan bli større enn
hva inntektene til husstyret er. Det søkes derfor hovedstyret om støtte til tiltakene.
Hustyret følger med spenning med på den gode jobben som gjøres av en egen prosjektgruppe som
jobber med tilbygget, og involveres når det er nødvendig.
Utleie
2020 har som alle vet vært et spesielt år pga korona. Det har derfor vært minimalt av utleie.
Drift og økonomi
Se egen regnskapsoversikt.
Husstyret vil med dette takke alle som har bidratt i en eller annen form i 2020.

For avdelingen
Julie Nålby
Leder
1
16
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Oversikt over klubbens organer

Gruppe styrets sammensetning
Styremedlem: Tove Berg Gundersen 1 år
Styremedlem: Henrik Ornum 1 år
Styremedlem: Kari-Anne Eskerud 1 år
Styremedlem: Helga Falch Johannessen 1 år
Styremedlem: Kjetil Westeng 1 år
Styret har i 2020/2021 valgt å ikke ha styreleder eller varaleder, men derimot organisert oss
med et solidarisk hovedansvar og likeverdig medlemskap. Dette har fungert fint internt og vi
har fordelt oppgaver effektivt. Et nytt styre må vurdere om de ønsker å fortsette på denne
formen.

Grupperepresentant i valkomiteen
Tove Berg Gundersen 1 år

2

Oversikt over styrets arbeid

Styremøter
Det er jevnlig avholdt styremøter.
Innledning
Bandy er en vinterlagidrett og Drammens Ballklub skal tilby bandy til gutter og jenter i
nærmiljøet. I tillegg skal klubben tilby et uorganisert aktivitetstilbud på is for alle i bydelen.
DBK er en breddeklubb med et tilbud til alle - dette er vi kjent for. Alle som ønsker å spille
bandy er velkomne i DBK - uansett nivå – og alle skal oppleve et tilbud preget av trygghet,
mestring og trivsel gjennom både trening og kamp.
Serie
Vi var påmeldt serie for:
Jenter (interkrets)
Lillejenter (interkrets og krets)
G2008 (samarbeidslag med Skiold)
G2009
G2010
G2011
G2012
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Serie for alle lag bortsett fra krets lillejenter og G2008 ble avlyst. De fleste lag har arrangert
treningskamper og eller deltatt i internkamper.

Arrangementer
Vi har i år hverken hatt mulighet til å arrangere bandyskole, jentecup, klubbtur til Sverige
eller interncup pga. coronasituasjonen. Vi har gjennomført en lagvis, men felles avslutning
over to dager på Ørenbanen hvor vi år gjorde fortjent stas på isleggerne våre.

Vurdering av aktivitet i forhold til mål
Faste treningstider som er forutsigbare er motiverende for spillere. Fraværet av kamper og
cuper har nok ført til noe ekstra frafall. Faste treningstider og jevnlige kamper har vært
forutsigbart og motiverende for spillerne. Vi jobber med å ha kontinuerlige lag for alle årskull
i aktuelle aldersgrupper uten hull i årskull for både gutter og jenter.
Det er styrets vurdering at aktiviteten har vært så høy som situasjonen har tillatt.
Dugnad
Øren kunstisbane sto klar i slutten av november 2020 etter stor dugnadsinnsats fra
medlemmenes foresatte. Gjennom sesongen 20/21 has isen blitt vedlikeholdt av en person
ansatt på dagtid samt isleggere blant spillernes foresatte og andre tilknyttet bondegruppa.
Medlemmer
Vi har i 2020/2021 hatt 133 medlemmer inkludert både aktive og støtteapparat.
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Økonomi
Styret i DBK bandy ønsker fortsatt å bruke pengene slik at de kommer utøverne og lagene
tilgode. Et eventuelt overskudd vil fungere som buffer til senere år. Hoved inntekter til
bandygruppa stammer fra drift av is og aktivitetskontingent. Hoved utgifter er serieavgifter,
cuper, trenerutgifter og utstyr samt eventuelle utgifter knyttet til drift av is.
Se vedlagt Årsregnskap 2020

Kjetil Westeng / 28 feb 2021______
Styremedlem / Dato
Signert styret
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Allidrettens Årsberetning 2020
For barna født i 2013 har det vært tilbud om allidrett i vårhalvåret (1.klasse). Naturlig amputert av C19 nedstenging i Mars og April men god overgang til fotball Jr gjennom sommer og høst. For barna
født i 2014 har det vært knøttesprett gjennom vårhalvåret og allidrett gjennom høsten. Det er få
ildsjeler som har stått for aktivitet og utfordringer med å engasjere bredt blant foreldre og
derigjennom bredde i aktiviteter. Knøttespretten (2015) er startet høsten 2020.
Styrets sammensetning i 2020: Leder: Knut-Erik Holmen
Sportslig oppsummering av året
Vårhalvåret:
2013:
Skøyter sto på programmet gjennom januar og deretter sto langrenn for tur og allidretten deltok
som tidligere år på Drammen Ski sin skiskole på Konnerud. Dessverre opplevde man litt utfordrende
forhold slik at deler av skiskolen ble avlyst.
Man rakk så vidt en økt fotball i hallen for nedstengning av aktivitet. Fotball ble tatt opp igjen i mai
når reglene tillot dette.
2014:
Det har i januar og februar vært base i motorikkrom og speilsal for 2014 barna. Fokus har vært lek og
mestring i speilsal og motorikkrom. Noen skøyteøkter har man fått til men været har vært
utfordrende også her. Da er hallen et kjærkomment alternativ for de minste.
Høsthalvåret:
Første økt for 2014 kullet ble dratt i gang parallelt med foreldremøte og informasjon fra klubben.
Målet var å informere om hvordan DBK legger opp til foreldrestyrt aktivitet samt inspirere til
hvordan gjennomføre ved hjelp av blant annet aktivitetsbanken.
Det har blitt en del økter med fotball, som kan oppleves ensidig i denne aldersgruppen, men det er
naturlig å følge det aktive foreldre er kjent med. Det oppleves utfordrende å engasjere bredt i
foreldregruppen og det har medført flere avlyste økter gjennom høsten.
Knøttesprett for 2015 ble dratt i gang på høsten. Aktiviteten har blitt gjennomført på fotball banen, i
kjelleren og på is. Noen kjepper i hjulene med avlysninger grunnet C-19, men alt i alt en bra start
med engasjerte barn og foreldre.

For allidretten 2020

Knut-Erik Holmen

Den du er, er bra nok for oss!

idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet
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DBK IFO Beretning 2020

Ansatte: Hans Einar Ødegård, Magnus J Styrmoe , Even L. Thiseth , Marius Dokka , Hamid Bahrami
Økonomi : Inger Løkkeberg
Vikarer : Mikkel E Skrede , Hedda Wilhelmsen.
Visjon: DBK IFO er et tilbud som skal glede, utfordre og engasjere.
Målsetting: Gi barna gode basisferdigheter gjennom varierte og allsidige aktiviteter for alle årets
årstider.
DBK IFO har i 2020 hatt i snitt 127 barn, og av disse var det 34 nye andreklassinger. Gjennom 2020
har antall barn vært synkende, blant annet som følge av et lavt andreklassekull på Øren skole.
Før oppstart for nytt skoleår inngikk vi en ny og utvidet avtale med Øren skole der IFO skulle stå
ansvarlig for ukentlige aktiviteter for 1. til 7.trinn.
For 1. og 2. klasse skulle dette være sansemotorikk med gjennomføring i motorikkrommet,
fys-ak for 3. og 4. klasse og videreføring av tidligere avtaler med fys-ak for 5.-7. trinn.
I samarbeid med ny rektor og skoleledelse fikk vi på plass en meget spennende avtale der vi nå har
fått mulighet til å aktivisere samtlige barn på Øren barneskole. Dette har vært en fin erfaring for oss
og har vært et stort løft i vårt skole/klubb-samarbeidet.
2020 har som for alle andre, også vært et utfordrende år for IFO. Da pandemien slo ut i mars 2020,
valgte vi tidlig å holde en tett dialog med Øren skole slik at vi hadde felles kohorter og felles
smittetiltak. Full lockdown f.o.m. mars innebar en periode med alle ansatte i permisjon.
Etter gjenåpning i mai kunne vi holde åpent med strenge restriksjoner i både rød og gul beredskap.
I den forbindelse ønsker vi å rette en ekstra honnør til både foreldre, barn og alle ansatte som har
gjort en betydelig innsats for å kunne gi et best mulig IFO-tilbud i en krevende periode. At vi kunne
drive videre under pandemien har utvilsomt vært utfordrende, men også lærerikt med tanke på å
finne gode løsninger som er til det beste for ordningen og barna. At vi ennå ikke har opplevd et
eneste tilfelle med smitte er vel også en bekreftelse på at rutiner og smittevern har fungert som vi
har håpet. Og at vi har vært heldige at ingen har tatt med seg smitte inn til IFO.
Avtalene med både Drammen VGS (idrettslinja) og barnehagene har også blitt fornyet etter gode
erfaringer de senere år. Dette har blitt gjennomført i perioder hvor det har vært forsvarlig (gul
beredskap). I en periode med strenge tiltak har det også latt seg gjøre at våre instruktører har besøkt
enkelte barnehager for aktivitet. Responsen på disse besøkene har vært utelukkende positive.
U.F.O. (ungdoms- fritidsordningen) har i inneværende år blitt gjennomført 2 ganger. Begge gangene
med godt over 100 besøkende fra Øren og Bragernes skole. Med dagens smittehensyn er det usikkert
når dette tilbudet vil åpne opp for nye arrangement.
BFFO (bandy og fotballfritidsordningen) har virkelig funnet sin form med sitt spissede tilbud etter
skoletid to ganger i uka. Her deltar de fleste barna både på fotball og bandy (helårstilbud). Antall
deltagere har variert fra 15 - 25 barn, og den største økningen har vært andelen jenter i fotball.
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Sommercamp 2020 ble gledelig nok gjennomført også i år. Den syvende camp’en i rekken ble
begrenset til 40 deltagere og satte store krav til kohorter og smittevern. Med stor innsats av mange
instruktører ble årets camp allikevel en suksess over fem dager med mange flotte opplevelser.
Et variert og allsidig program der frivillige fra DBK Eldres avd. også i år var godt representert som
medhjelpere.
I tillegg til de Eldres avd. vil vi også å rette en stor takk til vår klubbkoordinator Ola Apenes, som vi
jobber tett og godt sammen med i det daglige. Ola har vært en viktig bidragsyter til gode løsninger i
et utfordrende år.
En pandemi med lockdown har dessverre også preget vår økonomi på en negativ måte. Året har
likevel inneholdt en stor og stabil gruppe med barn, en ny og god skoleavtale og en meget sterk
innsats av alle ansatte. Selv om det har vært manglende inntekter har iverksatte tiltak sammen med
økonomiske støttepakker (C-19), likevel gitt et regnskap med positive tall. For øvrig drift og økonomi;
se eget regnskap.

Hans Einar Ødegård
Leder DBK IFO.
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Gruppe styrets sammensetning eSport

Styreleder: Jørgen Kortvedt, 1år
Nestleder: Jonathan Rønsholm Knive, 1år
Styremedlem: Mikail Namal, 1år
Styremedlem: Matias Nordli, 1år
Styremedlem: Christian Teigen, 1år
Styremedlem: Kim Haug, 1år
Styremedlem: Cathrine Finnebraaten, 1år
Sekretær: Ola Ekeberg Apenes

2

Oversikt over styrets arbeid

Innledning
Første året uten BUFdir midler for avdelingen skulle vise seg å bli et annerledes år på flere
måter. Mange av våre «veteraner fra oppstarten» har reist videre til høyere utdanning og
det var duket for et større behov for nyrekruttering. Nye samarbeid og en rekke avlyste
arrangementer og et tungt bidrag i et nasjonalt samarbeid med oppstart av Bredde-e-sport
alliansen ble essensen for vår avdeling.
Spesielle oppgaver
Men så godt som samtlige planlagte arrangementer avlyst, fikk vi prøve oss på mange nye
«øvelser» for organisering. Av oppgaver med spesiell karakter for vårt øvrige virke, var
bidraget til oppstarten av Bredde-e-sport alliansens for å få i gang aktivitet for våre
medlemmer i engasjement med gode
samarbeidsklubber. Resultatet av det fortsatt
pågående arbeidet ble et nasjonalt initiativ med
støtte fra Sparebankstiftelsen DNB på 2,5 mill.
Klubben har nok en gang spilt en sentral rolle i et
nasjonalt prosjekt med Viken IK på laget.
www.esportalliansen.no
Aktivitet
De faste åpne spillkveldene utgikk etter hvert, vi har håp om at de kommer i gang igjen i
2021. Gruppen har funnet en bedre og mer stabil form på trenere og lagleder. Selv om vi har
færre lag, er stabiliteten og gjennomføringen stadig vekk bedre ettersom vi lærer mer om
hvordan vi bør drive.
Avdelingen er klubbens eneste som har klart å holde aktiviteten opp gjennom hele
pandemien. Treninger online hjemmefra har vært redningen for mange av våre medlemmer,
men selv E-sporten har opplevd frafall som følge av situasjonen som har vært.
Avd. hadde gjennom året 4 faste lag i spillene Supermario Smash og Overwatch. Vi håper
også å få på plass et lag i Rocket League og FIFA.
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Et nytt og spennende samarbeid med Drammen
Sanitetsforening og deres konsept Sisterhood Drammen
var en berikelse for oss. Sammen lagde vi en hel uke for
jenter og gaming. Dette resulterte i et rent jentelag, det
første av sitt slag i Norge.
Arrangementet som ga en kjærkommen dugnadsinntekt
til gruppa fikk også regional oppmerksomhet.
Gruppen blir
ukentlig
kontaktet for å dele av sine erfaringer og flere ønsker
et samarbeid om aktivitet. Drammen VGS og
Akademiet Ypsilon VGS som ønsker å knytte et tetter
bånd til vår virksomhet.
Serie
Smash laget vårt har slitt med å holde engasjementet
opp. Det er stadigvekk tydelig at det er vanskelig å
motivere uten ukentlige høydepunkt å se frem til i
seriespill. Det håper vi å få gjort noe med i 2021.
Overwatch har vært i en nyetableringsfase og virkelig
skutt fart med seriespill i breddeserien i regi av Lier IL
og Bredde-e-esport alliansen.
Arrangementer
The Hive – DrammensLANet utgikk til tross for
multiple forsøk på alternative løsninger, det samme gjaldt alle små LANene våre.
Vurdering av aktivitet i forhold til mål
Selv om medlemsantall varierer, holder gruppe god stand, har opparbeidet seg mye erfaring
og kompetanse innenfor drift av e-sporten. Det er stadig en utfordring å ikke ha et dedikert
rom for e-sporten, noe vi har løst midlertidig i et samarbeid med Akademiet Ypsilon VGS.
Medlemmene gir likevel utrykk for at de ønsker seg til klubbhuset der de finner seg mer til
rette i et samlende miljø rundt klubben generelt.
Driften stabiliserer seg stadig og den generelle kompetansen på området øker også etter
som flere klubber kommer til med samme satsning.
Økonomi
Se egen regnskapsoversikt.
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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
25+
Kvinner
6
2
Menn
17
5
Totalt
23
5
2

___________________________
Styreleder / Dato
Signert styret
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Totalt
8
22
30

Mars 2021

Orientering fra klubbkoordinator for året 2020

Årsmøtet 22. mars 2021

2018
2019
2020
Sum

Arbeidstimer sammenlagt
1711
1699
1659 (+165 C19 for dager)
3410

Avvik
+16
+3
+40
+19

Kveldsoppdrag
63
47
36
110

Helgeoppdrag
10
15
14
25

Generelt.
Annerledes året har byd på nye og til dels ukjente oppgaver for klubben. En konstant øvelse i
planlegging, finne alternative løsninger, nye endringer for så å avlyse arrangementer og
begivenheter har vært gjengangeren i mye av arbeidet.
Men året har også vært svært positivt ifht. økonomisk støtte for klubben. Utenom krisepakke
midler, har klubben vært tilgodesett med ca 900.000,- i tillegg til 2 mill. i gavemidler for
tilbygget. Klubben var også svært sentral i arbeidet og søknaden om et nasjonalt tiltak for bredde
e-sport, i det som har fått navnet Bredde e-sport alliansen. Alliansen fikk tildelt hele 2,5 millioner
over 3 år fra Sparebankstiftelsen DNB.
Erfaringer.
Aktive lokalsamfunn er blitt en viktig del av klubbens identitet. Det har også med at klubben er
god på å dele av sine ærlige erfaringer i arbeidet med inkluderende tiltak. Dette gjør at vi stadig
blir benyttet som referanse på regionalt og nasjonalt nivå. Viken idrettskrets er en stor årsak til
denne interessen for DBKs arbeide. Den eksterne interessen smitter over til annet arbeid i
klubben og kommuniseringen av dette og andre prosjekter i de spesifikke gruppene blir også
lettere. Klubben har, mye pga AL, en sterk posisjon i NIF og samarbeid med andre aktører og
samarbeidspartnere.
Det har lenge vært etterspurt aktivitet som er samlende for klubben. Det er en stadig utfordring
at gruppene, naturligvis, har sterkest fokus på eget virke og hverdag. Derfor må samlende
aktivitet være noe som faller naturlig for samtlige grupper å deres medlemmer å delta i. Kurset
«Mitt valg» i regi av Lions, er et forsøk på å finne denne aktiviteten. Kurset handler om «sosial
emosjonell læring» og gir deltakerne nyttige verktøy som kan brukes «i» og ikke «i tillegg til» i
treningssituasjonen med laget.
Ellers er det et godt moment fra flere frivillige ifht. inntektsbringende arbeid som sponsorer,
bidragsytere og oppfølging av denne aktiviteten. Det er svært motiverende for meg som kko å ha
frivillige med godt pågangsmot å støtte seg til.

Ola Ekeberg Apenes

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.

Drammens ballklubb
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Utfordringer.
Klubbens moment har vært høy til tross for at det har vært et spesielt år. Selv om aktiviteten i seg
selv har vært lavere, har medlemmene vært løsningsorienterte og utholdende etter å finne andre
og gode løsninger for å kunne gjennomføre aktivitet.
DBK har for 20/21 sesongen fått utrolig dårlig med halltid i Øren flerbrukshall. Åssiden fotballhall
er kommet i drift, et svært positivt tilskudd, men er dyrt og ikke subsidiert. Klubben kommer til å
ta grep for 21/22 sesongens mer tildeling av tid til DBK i Øren flerbrukshall.
Mål for 2021
Arbeidet med Øren bydelshus vil være svært sentralt. Klubben har byttet regnskapsfører og
system, dette ser ut til å ikke trenge ekstra oppfølging. E-sporten vil, som klubbens
ungdomstiltak, fortsette å være viktig. Klubbens rolle i Bredde e-sport alliansen er med på å
synligjøre klubben og fortsette å gjøre den aktuell i en regional og nasjonal sammenheng.
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Kontrollutvalgets beretning for 2020
I henhold til NIFs lov § 2-12 avgir herved Kontrollutvalget i
beretning.

Drammens Ballklubb sin

Uttalelse om årsregnskapet og idrettslagets anliggender for øvrig
Kontrollutvalget skal påse at organisasjonsleddets virksomhet drives i samsvar med

organisasjonsleddets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak, og ha et særlig
fokus på at organisasjonsleddet har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler
benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.
Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøte/ting,
og avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
Vi har utført følgende handlinger:
Rutiner om bilagshåndtering materiell/utstyr, kioskdrift, kontingent , aktivitetsavgift, og
trenerkontrakter , er fulgt opp og virker forsvarlig framover. Godkjent budsjett er styrende for
gruppenes virksomhet.
Vi har gjennomgått protokoll for årsmøtet, styrets protokoller, samt andre dokumenter utvalget har
funnet det nødvendig å gjennomgå. Vi har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra idrettslagets
styre . Vi har gjennomgått styrets årsberetning for 2020 og det styrebehandlede årsregnskapet for
2020.
Klubbens omsetning medfører engasjert revisor. Dette innebærer for Kontrollutvalget, mindre
gjennomgang av gruppenes regnskaper og/eller gjennomført regnskapsrevisjon. For
regnskapsrevisjon vises til revisjonsberetning.
Vi har gjennomført telefonmøte med engasjert revisor for avklaring av oppgaver og gjennomgått
revisors beretning.
Kontrollutvalget har følgende merknader til forvaltningen av idrettslaget:
Styret har fulgt opp årsmøtets vedtak og den generelle forvaltningen av idrettslaget.
Basert på det materialet vi har fått oss forelagt, er det ikke grunnlag for ytterligere merknader ut
over det som fremgår av årsberetningen
Konklusjon
Kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og idrettslagets årsregnskap for 2020 godkjennes av
årsmøtet.
Drammen, 10. mars 2021
Kjell Oddvar Røine
leder

Tore Nilsen

Runar Bakken

Tom Martinsen

medlem

varamedlem

varamedlem
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Innspill til årsmøte ang. kontingent for trenere og lagledere
Forslag:
1. Årsmøtet fatter vedtak om at trenere og lagledere skal være
medlemmer av klubben.
2. Det opprettes egen kontingentsats for trenere/ lagledere som følger
NIF’s til enhver tid gjeldende minstesats, pt pålydende kr. 50.
Begrunnelse:

U.t. har vært i kontakt med Norges Idrettsforbund vedr. lover og regler rundt dette med
kontingenter. I følge NIFs lov er det ikke et krav at trenere og lagledere skal være medlem av
idrettslaget. Idrettslaget kan selv vedta at alle skal være medlem, og idrettslaget fastsetter selv
kontingenten. Minstesatsen for medlemmer er kr. 50. Idrettslaget kan operere med differensiert
medlemskontingenter. Kontingentene skal vedtas av årsmøtet. Idrettsforbundet anbefaler lave
medlemskontingenter.
DBK skriver på sine hjemmesider at NIF krever at trenere skal være medlemmer. Dette er altså ikke
riktig.

Det er altså slik at det må to vedtak til for å kunne fakturere trenere og lagledere for
medlemskontingent. Det er også slik at alle med verv for klubben skal registreres, og sånn sett er
kanskje det enkleste og mest ryddige å være medlem. U.t. finner det svært urimelig at de som er
villige til å gjøre en frivillig innsats i tillegg skal betale som et ordinært medlem. Man er altså med for
å hjelpe klubben å kunne gi aktivitetstilbud, ikke fordi man nødvendigvis «trenger» medlemskapet
for egen del.
DBK kategoriserer som et fleridrettslag. I realiteten sliter de fleste fleridrettslagene med å kunne tilby
et bredt tilbud for alle aldersklasser, og det er nok en annen mobilitet blant medlemmene enn det
var tidligere. DBK må regne med, og forhåpentligvis ønske, at barn og ungdommer fra andre bydeler
ønsker å benytte tilbudet på Øren. En idrett som bandy vil kanskje være spesielt i denne
sammenhengen da det er få klubber som tilbyr dette sammenlignet med f.eks. fotball. Det vil si at
man får inn en del medlemmer og foreldre som kanskje ikke har lokal tilhørighet, og som ikke har
noe spesielt forhold til DBK fremfor andre klubber.
DBK fremstår som et godt eksempel på hvordan et idrettslag kan være en viktig aktør og bidragsyter i
et lokalsamfunn. DBK ønsker å være en inkluderende bydelsklubb, og ha med seg så mange som
mulig, lengst mulig. Å få til dette i praksis, krever bl.a. god balanse mellom driftsmodell og økonomi
på den ene siden, og den menneskelige kapital på den andre. Foresatte og andre som påtar seg verv,
og følgelig yter en god porsjon frivillig innsats er helt essensielt for klubbens levedyktighet. Klubben
bør se seg for god til å gjøre de frivillige til en viktig økonomisk inntektskilde i budsjettet.
U.t. har vært lagleder for jentelaget DBK Tigers de siste sesongene. Laget har hele veien hatt
engasjerte trenere og foreldre, og vi har i økende grad sammen med jentene fått til både
treningstilbud, sosial aktivitet og nettverksbygging på tvers av klubber.
U.t. har ikke betalt kontingenten for inneværende år. Det er flere årsaker til det. Det første er av
prinsipiell karakter. U.t. har de siste årene brukt utallige timer for laget, og sånn sett for klubben, og

64

det synes underlig at man skal betale for å bidra med frivillig innsats. U.t. mener at innsatsen bør
være klubbens gevinst, og at kontingenten som ordinært medlem kompromitterer frivillighet som
konsept. Dette er et verdispørsmål.
Den neste årsaken er av organisatorisk og juridisk karakter. Dette er beskrevet i første avsnitt. U.t.
har i flere mailer (18.1, 19.1 og 22.2) til bl.a. medlemsansvarlig etterspurt dokumentasjon på at det
foreligger årsmøtevedtak på a) at trenere og lagledere i DBK skal være medlemmer av DBK, og ikke
bare være registrert og b) hvis så, hva kontingentsatsen i så fall skal være. U.t. har ikke mottatt svar
på akkurat disse spørsmålene, og tar selvfølgelig forbehold om at slike vedtak finnes.
Kontingenten på 800,- reiser også en økonomisk problemstilling: Har jeg råd til å være medlem? For
at u.t’s familie (éninntektshusholdning) skal kunne være aktive i ønskede idretter i de lokale
idrettsklubbene, betaler u.t. kr. 10.000 i kontingenter og avgifter/ lisenser i året fordelt på fire
klubber. Dette er før utstyr, egenandeler til turer o.l. og transportutgifter er betalt. U.t. bruker tid på
alle klubber, men desidert mest i DBK. Det fremstår totalt ulogisk at det skal koste full
medlemskontingent. DBK og andre idrettslag driftes i dag på en måte hvor man beveger seg lenger
og lenger bort fra ideen om lav-terskel aktivitets- og folkehelsetilbud som er åpen og mulig for alle.
Dette handler selvfølgelig litt om at det er dyrt å drifte treningsanlegg, men det er kanskje også verdt
å kikke egen økonomi- og driftsmodell i kortene med jevne mellomrom hvis man ønsker å omsette
klubbens verdier i praksis.
Jo, det er selvsagt mulig å betale de 800,- kronene, men i dette tilfellet veier de prinsipielle og
verdimessige argumentene tyngst. U.t. stiller med glede opp som lagleder for jentelaget og DBK. U.t.
stiller gjerne opp uansett. Det får bli opp til DBK å avgjøre om det blir med verv eller ikke.
U.t er innforstått med at forslaget kan avvises på bakgrunn av manglende kontingentinnbetaling,
men er da altså også foresatt til betalende medlem. Klubben oppfordres sekundært til å rydde opp i
det som evt. er lovstridig.
Vedlagt ligger screenshot fra DBK’s hjemmeside som u.t. har referert til i teksten:
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Innspill til årsmøte ang. kontingent for trenere og lagledere
Forslag:
1. Årsmøtet fatter vedtak om at trenere og lagledere skal være
medlemmer av klubben.
2. Det opprettes egen kontingentsats for trenere/ lagledere som følger
NIF’s til enhver tid gjeldende minstesats, pt pålydende kr. 50.

Kontrollutvalgets uttalelse:
1. Anbefaler at forslaget tas tilfølge i det dette samsvarer med det som har vært klubbens
forutsetning og innarbeidet praksis i alle år. Som trener/lagleder er man tillitsvalgt og representerer
klubben i ulike sammenheng.

2. Anbefaler ikke forslaget. Også andre tillitsvalgte vil kunne omfattes av et slikt forslag og gi
vidtrekkende økonomiske konsekvenser for klubben. Frivillig/dugnadsmessig arbeid bør ikke
lønnskompenseres.
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Forslag:
•

«Medlemskontingent faktureres medlemmer fra og med det året de fyller 6 år. Barn under
6 år faktureres ikke medlemskontingent.»

Kontrollutvalgets uttalelse:
Anbefaler at forslaget tas tilfølge i samsvar med klubbens retningslinjer for drift av Allidretten.

For Kontrollutvalget
Kjell Oddvar Røine
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Forslag:
- Vi ønsker at medlemsavgiften i Drammens Ballklubb for trenere/lagledere og andre verv
settes til 100 kr

Kontrollutvalgets uttalelse:
Anbefaler at forslaget ikke tas tilfølge da det vil omfatte alle tillitsverv og får vidtrekkende
økonomiske konsekvenser for klubben.
For Kontrollutvalget
Kjell Oddvar Røine
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Forslag til årsmøte.
Hovedstyret ønsker å få Årsmøtes godkjennelse til igangsettelse av tilbygg på
klubbhuset basert på følgende kriterier.
• Klubbhuset mangler HC fasiliteter, tilbygget får HC inngang, HC toalett og HC

heis mellom 1. og 2. etg.
• Kontorer for ansatte og tillitsvalgte.
• Møterom for avdelingene.
• Plass for E-sport.
• Møteplass for bydelen.
• Møteplass for hjemmekamper fotball og bandy.

Kostnadsramme: kr. 11.500.000,- Prisforhandling pågår
Finansiering via støtteordninger og lån.
Max budsjettert låneopptak: 2.500.000,Byggestart: 3. kvartal 2021.
Byggetid: 9 mnd.
Vedlegg: Tegninger
Kontrollutvalgets uttalelse:
Anbefaler Hovedstyrets forslag

For Kontrollutvalget
Kjell Oddvar Røine
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