
Drammensidretten 2010

Redaksjonelt ansvar-
lig for den avisa du 
nå holder i hånda er 
Drammen Idrettsråd 
(DIR), som presenterer 
denne i samarbeid med 
Tema:Extra.

DIR er paraplyorganisasjo-
nen for all idrett i byen som 
er organisert innunder NIF 
– Norges Idrettsforbund, det 

Velkommen til ny idrettsavis for Drammen!
vil si for 84 ordinære idrettslag og 
110 bedriftsidrettslag. Idretten i 
Drammen er med sine ca. 25.000 
medlemmer den desidert største 
organisasjonen i byen. DIR ledes 
av et styre på 8 + 2 varamedlem-
mer som velges av byens idrettslag 
på DIR’s årsmøte i mars hvert år, 
se side 3. 

 Hovedtema i denne første  
idrettsavisa for Drammen er

idrettsanlegg som er et av 
DIR’s hovedfokus og viktigste 
ansvarsområder. Anlegg er 
omtalt på side 9 samt sidene 
15-19.

Et annet hovedfokus for DIR i 
2010 og 2011 er idrettens om-
fattende tiltak og tilbud under 
byens 200 års-jubileum i 2011, 
se sidene 12-14.

Drammen er beriket med 
mange solide idrettslag, og flere 
av disse har lang fartstid. På 
sidene 4-6 og 18, kan du lese 
om byens eldste klubber. Her 
finner du også en presentasjon 
av de ferskeste 100-åringene 
DBK i 2009,  Skiold 7. juni og 
Drafn 15. september.

DIR har sitt hovedfokus på 
breddeidretten, men påstanden 

om at Topp og Bredde er 
avhengig av hverandre, synlig-
gjøres godt i artikler på sidene 
7-9, fra toppklubbene DHK, 
Konnerud IL og SIF Toppfot-
ball. 

GOD LESING – og gi oss 
gjerne ros og ris tilbake via 
mail eller telefon.

 

Informasjonsavis juni

Tlf: 32 26 58 90   
www.reiselyst.no

Reiselyst AS i Drammen er Norwegian Cruise Lines (NCL) serviceagent i Norge  
og kan friste med familievennlige 5-stjerners Freestyle cruise. Glem fast bordsetting, 
på et NCL skip spiser du når du vil, med hvem du vil og i flere forskjellige  
restauranter, all mat og aktiviteter er selvfølgelig inkludert i prisen. NCL har verdens 
mest moderne flåte av skip og seiler i Middelhavet, Karibien, Hawaii og Alaska.

HØSTCRUISE I

MIDDEL-
HAVET

3990,-
fra kun kr.
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Alle føtter er unike, ingen løper helt 
likt. Noen trenger mye støtdemping, 
noen trenger mye støtte, noen trenger 
begge deler. Noen løper på asfalt, noen i 
marka, noen er mosjonister og noen skal 
konkurrere. Uansett hva slags løper du 
er trenger du sko som passer dine føtter 
og ditt behov. 

Vi tester alle våre kunder på speilkasse 
og tredemølle og finner den skoen som 
passer best. Det forebygger belastnings
skader og tar vare på trenings gleden. 
Testen er gratis for alle som kjøper sko, 
og du trenger ikke bestille time.

Start joggeturen hos spesialisten, midt i byen!

Øvre Storgate 11   loplabbet.no/drammen

Idretten er den desidert største 
frivillige organisasjonen i byen. 
Med sine 25.000 medlem-
mer er idretten omtrent like 
stor som alle andre frivillige 
organisasjoner til sammen. 
Et medlemstall som tilsvarer 
40 % av byens befolkning. Jo 
flere vi klarer å få med i sunn 
fysisk aktivitet gjennom byens 
IL, jo bedre får vi det i denne 
byen! Folkehelse er et viktig 
tema og satsingsområde for 
myndigheter på alle nivåer, 
og idretten er et svært viktig 
verktøy for å bedre folkehelsa. 
Et annet aspekt er at når byens 
to alpinanlegg åpner om høsten 
så går småkriminaliteten ned. 
Sunne og gode fritidstilbud for 
ungdommen er svært viktig for 
en stor by som Drammen.
DIR har ansvar for å koordi-

nere idrettens dialog og kontakt 
med Drammen kommune, med 
idrettskretsen og andre organ-
isasjonsledd samt jobber for 
å fremme samarbeid mellom 
byens IL. Gode eksempler 
på nytteverdien av samarbeid 
som har ført til viktige og mye 
brukte idrettsanlegg er;
1)Isfolket (uformelt samarbeid) 
som var avgjørende for å få til 
den flotte kombinerte kom-
munale kunstis- og kunstgress-
banen på Marienlyst (åpnet i 
jula 2001).
2)Drammensfotballen AS (eies 
av kommunen og en håndfull 
av byens IL) som bygde byens 
første kunstgressbane med 
undervarme – på Gulskogen i 
2005.
3)Bergskaughallen AS (eies av 
DIR samt Åssiden IF, Dram-

men Innebandy og Buskerud 
Bedriftsidrettskrets) som har 
bygd den nye store flerbruk-
shallen på Berskaug som åpnet 
i januar i år og er et flott tilbud 
både for idretten og for fylkets 
største videregående skole. Se 
omtale på side 16.
4)Det nye flotte badet i byen 
ville ikke blitt bygd med det 
for kapasiteten så viktige 50 
meters-bassenget hvis det ikke 
hadde vært for omfattende 
arbeid og lobby-virksomhet 
fra Drammen Svømmeklubb 
og Drammen IR i godt samar-
beid med Rådet for Funksjon-
shemmede. Disse klarte som 
de eneste i forrige bystyreperi-
ode å få mellompartiene KrF, 
Bylista og Venstre til å stemme 
sammen med mindretallet Ap 
og SV, og således sikret de et så 

flott bad som det Drammen til 
slutt fikk!
Denne avisa er et forsøkspros-
jekt som især ønsker å sette 
søkelyset på breddeidretten 
som er det DIR har fokus på. 
Blir den godt mottatt – av 
både dere lesere og distriktets 
annonsører – så vil vi fortsette 
å gi den ut 2-3 ganger pr år 
framover, som en erstatning for 
det interne DISKO-nytt som 
har vært distribuert 2-4 ganger 
pr år fra 1999.
Lykke til med lesinga – håper 
dere får ny informasjon og litt 
bredere innsikt i byens idrett! 

For Drammensidretten
Oddvar H Moen
Daglig leder DIR

Idretten betyr mye for Drammen!

Drammensidretten   
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Drammen Idrettsråd 
(DIR) er et fellesorgan for 
all idrett i Drammen kom-
mune som er organisert 
under Norges Idrettsfor-
bund.

Formål.
DIR skal arbeide for best 
mulige forhold for idretten i 
kommunen. DIR skal være en 
arena for samarbeide mellom 
lagene, mellom lagene og de 
kommunale myndigheter, og 
mellom lagene og Buskerud 
Idrettskrets (BIK)

Idrettsanlegg – løpende opp-
gaver og årlig prioritering.

- Arbeide for å få kommunen 
til å sette av midler i budsjet-
tene for å følge opp den nye 
politisk vedtatte kommunale 
Hovedplanen for idrett og 
fysisk aktivitet. DIR vil ved 
de framtidige rulleringer av de 
kommunale budsjetter og av 
Hovedplanen søke å påvirke 
beslutningsprosessen slik at de 
politiske vedtak blir mest mulig 
i samsvar med DIRs prioriter-
inger til enhver tid. 

- Påvirke kommunen til å 
utarbeide handlingsplan for 
rehabilitering av eksisterende 
anlegg.  

- Bidra til å utvikle allsidige 
anlegg. 
 
- Arbeide for mest mulig like 
vilkår for drift av idrettslag-
seide og kommunale anlegg.

Drammen Idrettsråd (DIR)  
– Handlingsplan 2010/2011

Kreve universell utforming av 
alle eksisterende anlegg. 

Rammevilkår og samarbeid.
- Arbeide for å sikre en god 
kommunal støtte til idrettslig 
aktivitet og anlegg.

- Arbeide for gratis trening for 
barn/unge under 20 år.  

- Samarbeide aktivt med 
både politisk og administrativ 

Styret i Drammen Idrettsråd 
(DIR) fotografert foran det 
nye, flotte Drammensbadet 
som var en prioritert kampsak 
for DIR og Drammen Svøm-
meklubb i mange år. Kampen 
for 50 meters basseng og 
dermed plass nok til alle bruk-
ergrupper lyktes til slutt og 
badet åpnet i september 2008, 
se også side 19. 
 
Fra venstre styremedlem Ravi 
Sunder, SBK Skiold, nest-leder 
Kyrre Frøyd, Skoger IL, sty-
releder Ingebrigt Kregnes, Ås-
siden IF, varamedlem Kjell N. 
Nilsen, Drammen Bandy, daglig 
leder Oddvar H. Moen og sty-
remedlemmene Hanne Bredde 
Vig, IF Sturla, Arne Langlie An-
dersen, NMK Drammen (styrets 
nestor med 25 års fartstid), 
Bjarne Stabæk, SBK Drafn 
og Rohit Saggi (ungdoms-
representant) fra Strømsgodset 
IF. Styrets to øvrige kvinnelige 
medlemmer - Inger Børresen, 
Bedriftsidretten og Monica Sun 
Bakken, SIF/ handikappgruppa 
- var ikke tilstede da bildet ble 
tatt. Foto: Tom-Arne Winnæss. 

ledelse i kommunen.
- Tydeliggjøre Idrettsrådets 
rolle i fht BIK, klubbene og 
kommunen.

- Fortsette arbeidet med ink-
ludering av flerkulturelle og 
funksjonshemmede i byens 
idrettsliv, inkludert sikring av 
en kommunal medfinansiering 
til dette.  
 
- Være en sentral aktør i arbei-

det med å markere Drammen 
fram mot byjubileet i 2011, 
herunder gjennomføring av 
prosjektene: Jubileumstafetten, 
200 idrettsarrangementer og 
idrettskalender 2011. 

- Sikre økonomisk grunnlag for 
drift av Idrettens Servicekontor 

Folkehelse og fysisk aktivitet.
- Bidra i arbeidet med å påvirke 
til økt fysisk aktivitet for barn 
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Leder:      I styret:  
Anne Starholm     Sandra Nilsen Tlf. 31288449  
Prestegårdsjordet    Hilde Svendsen  Tlf. 31287320  
3440 Røyken    Mailen Bless Tlf. 974 85 799  
Mob.: 922 55592    Mette Jacobsen  Tlf. 31284342  
E-post: anstar@online.no   Trude N. Evensen  Tlf. 31280112   
Bankgiro: 05300310003    Tone Sørensen   Tlf.: 31283990  
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Program 2009:
  3. febr.  Foredrag om skadedyr i hagen. Kornmagasinet kl.19.00
10. febr.  Grønnsakdyrking for nybegynnere.  Foredrag ved Nina Bugge fra Grønn 
 Hverdag. Fellesmøte med Asker. Sted: Venskaben, Askerveien 41,    
 Asker sentrum Kl. 19.00                                                                                  
  3. mars.  Såmøte. Vi sår og utveksler erfaringer. Kornmagasinet. Kl. 19.00  
31. mars.  Samplanting i potter, og vinteroppbevaring. Foredrag ved Tove Hongslo.   
 Kornmagasinet Kl. 19.00.
21. april.  Eksotiske frukter og bær. Hvordan dyrke disse.      
 Foredrag ved Ragnhild Ellenbacher. Kornmagasinet Kl. 19.00
26. april.  Vårblomstring og rare trær. Utflukt til UMB-parken på Ås med Hurum   
 Hagelag.
  9. mai.  Hagevandring og plantebytte. Vi besøker to hager. Først hos Hilde og    
 plantebytte hos Jorunn. Torsvei 114 og Bergliveien 1. Kl. 12.00
24. mai.  Hagekveld. Hage/hyggekveld på Plantebørsen i Lier. Kl. 18.00.
Mai.  Stand. Medlemsverving. Rortunet og Røyken sentrum.
29. aug.  Høsttakkefest med familie. Ta med grillmat og stoler.
6. og/eller 12. sept Sopptur/kurs. Sopptur med kurs først. Soppekspert Roy Holmvik. Oppmøte   
 Steinerskolen i Hurum. Arr. Hurum Hagelag. Kl. 11.00
21. sept.  Løkblomstring. Fra snøen går til rosene blomstrer ved Solfrid Kvernsveen.   
 (Arr. Hurum Hagelag). Røde Korshuset, Sætre. Kl. 19.00.
26. sept.  Beskjæring av busker og trær ved Turid Totland. Vi besøker en hage.    
 Kl. 13.00                     
  6. okt.  Årsmøte. Etter årsmøte, idedugnad for neste års program. 
 Kornmagasinet kl. 19.00
01. des.  Julemøte. Vi koser oss med god mat og hageprat. Kornmagasinet 19.00
03. febr. 2010.  Medlemsmøte. Emne ikke bestemt. Kornmagasinet. 19.00

Hageselskapet Røyken

Program 2010
Tirsdag 2/2       19.00 Lettvint hage/Hage for eldre v/Gunvor Myhrvold, Kornmagasinet 
Tirsdag 2/3       19.00       Pelargonier ved Kirsten Lorange Østbye, Kornmagasinet  
Tirsdag 13/4     19.00             Iris v/ Tommy Tønsberg, Venskaben, Askerveien 41, 
   Fellesmøte med Asker Hagelag, Asker          
Tirsdag 11/5     19.00              Besøk/ handlekveld på Sjøstrand Gartneri. Arr. Asker  
   Sjøstrandveien 23, Bjerkås Hagelag. 
Søndag 30/5     18.00              Handledag hos Plantebørsen med hyggelige priser.         
   Plantebørsen i Lier. Husk medlemskort.
Mai/Juni           12.00              Hagevandring og plantebytte. Vi besøker 2 hager.
Mai/Juni                                  Hagevandring hos Helmer Thorsrud, Hyggen.               
   Grimsrudveien 45, Hyggen
Lørdag  12/6     12.00              Vi støper plantekar med hypertufa (mørtel, torv og perlitt) 
   Bergveien 20, Åros, hos Tone.     
Tirsdag 7/9       19.00              Roser for nybegynnere. Solfrid Kvernsveen og Mona Vestli fra  
   Roseforeningen kommer. Kormagasinet                                                                     
Tirsdag 5/10     19.00            Høst i hagen/Høststauder v/Tommy Tønsberg  
   Kornmagasinet. Fellesmøte Asker
Tirsdag 19/10   19.00          Årsmøte. Tema: Gamle kjerringråd. Kornmagasinet
Tirsdag 7/12     19.00             Julemøte – Hageprat og hageopplevelser. Kornmagasinet 
Velkommen til møtene!
Dette er det nye programmet, men vi må ta forbehold om endringer. Vi anbefaler alle som kan å 
følge med på vår hjemmeside. Gå inn på www.hageselskapet.no 
Under fylkesavdelinger og lag finner man Buskerud, og under lokallag ligger Røyken 

Daglig renhold    Hovedrengjøring      Tepperens     Fasadevask 
Vinduspuss  Byggrengjøring  Vaktmestertjenester

hageselskapet2010.indd   24 15.02.2010   18:15:02

og unge i nærmiljø, skole/SFO/
IFO og barnehage. 
 
- Arbeide for å videreutvikle 
lavterskel treningstilbud for 
aktuelle grupper i befolkningen, 
bl.a. i samarbeid med Drammen 
kommune.

- Synliggjøre idrettsorganisas-
jonenes store betydning for den 
lokale folkehelsa!
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Når du er blitt litt over 
100 blanke år, har du 
både idrettsprofiler og 
bragder å skryte av, og 
klubben har hatt sine 
oppturer og nedturer. Vi 
har nå passert 1000 med-
lemmer og har i jubileum-
såret pusset opp klubb-
huset og fått nye garasjer, 
noe som var sårt tiltrengt. 
Utallige dugnadstimer og 
egenfinansiering har gjort 
dette mulig. 

Men om klubben vår er gammel 
og ærverdig, hviler vi ikke på 
laurbær og gamle pokaler. Vi 
har jobbet aktivt de siste årene 
med å kunne tilby flere former 
for aktivitet enn tidligere til de 
som er i vårt nærområde.

Fremdeles er vårt hovedtilbud 
til folk på Øren deltakelse i 
Allidrett, fotball, langrenn og 
bandy. Når huset nå begynner 
å bli langt mer moderne og 
funksjonelt, kan vi også tilby 
IFO- IdrettsFritidsOrdning - til 
ennå flere enn de 75 barna som 
i dag deltar.  Hovedhensikten 
med IFO er å bidra til at barn 
blir glade i å bevege seg og 
bruke kroppen, slik at vi legger 

Turnforeningen er Norges tred-
je eldste nåværende idrettslag. 
Den ble stiftet i Ridehuset i 
Drammen Park den nevnte dato 
i 1857. En av klubbens beste 
utøvere gjennom disse over 150 
årene var Fritjof Olsen. Han 
deltok på det laget som tok det 
frie Norges første OL-medalje 
med gull i lagturn i 1906. Han 
fikk sølv i samme disiplin i 
ekstralekene i Athen i 1908. I 
Stockholm i 1912 tok for øvrig 
den første drammenser en indi-
viduell OL-medalje. Ferdinand 
Bie som startet sin karriere i 
Drammen Idrettsforening vant 
her 5-kamp etter at en ameri-
kaner var blitt disket for å være 
profesjonell. 

Andre idretter med lang fart-
stid i byen

I 1878 så ble den første Dram-
men Roklubb stiftet, men da 
hadde det allerede vært kappro-
ing på elva i mange år. Denne 
klubben la ned sin virksomhet 
tidlig på 1900-tallet, mens 
nåværende Drammen Roklubb 
ble stiftet 12. juni 1924. Den 
har feiret mange triumfer og 
fikk 2 OL-sølv i 1976 (Rolf 
Andreassen og Arne Bergodd). 
Samme plassering fikk klub-
bens Fredrik Bekken da han i 
Sydney i 2002 tok sølv sam-
men med velkjente Olaf Tufte 
i dobbeltsculler, faktisk Norges 
første OL-medalje i dette 
årtusen! Den 18. juni i år eta-
blerer DRK sammen med flere 
andre aktører en ny og spen-
nende roregatta for studenter på 
Drammenselva, se side 20.

Skyttersporten har også lange 
og solide tradisjoner i byen. 
Observante lesere av Dram-
mens Tidende har kanskje sett 
at i 1960 så feiret Riflen Skoger 
100 år og det kunne således 
vært byens nest eldste idrett-

Klubb    Stiftet
 
1.Drammens Turnforening  4. oktober 1857
2.Drammens Tennisklubb  10. juni 1902
3.Strømsgodset Idrettsforening 10. februar 1907
4.Drammens Ballklubb (DBK) 14.august 1909
5.Ski og Ballklubben SKIOLD 7. juni 1910
6.Ski og Ballklubben DRAFN 22.september 1910

160 års lokal  
idrettshistorie!
Det finnes solid dokumentasjon på at det har vært drevet 
med idrett og konkurranser i ulike idretter i  Drammen i 
mer enn 160 år. Vi tar her først med en oversikt over De 
eldste nåværende klubbene i Drammen;

slag. Nå er denne klubben med 
i Det Frivillige skyttervesen og 
ikke i NIF og DIR. Dessuten 
ble nåværende Riflen Skoger 
stiftet på ny 31. Januar 1970. 
Den opprinnelige Riflen-klub-
ben ble stiftet 17. Mai 1860 og 
senere sammenslåtte Skoger 
skytterlag ble stiftet i 1866. 
Klubben har  nylig feiret 150 år.

Den kanskje eldste idrett i 
byen, ved siden av travløp, 
er skøytesporten. Denne ble 
drevet hele veien fra Hougsund 
(Hokksund) til Svelvik gjen-
nom hele 1800-tallet. Byens 
første skøytebane var på elva 
nede ved Logeplassen, mens 
en fra sist på 1860-tallet hadde 
bane på Eksercerplassen. 
I 1880-årene begynte dav-
ærende Drammen Skøiteklub 
å arrangere faste hurtigløp ved 
Logeplassen, senere på Legat-
tomten. Det første omtalte 
skøyteløp i byen ble arrangert 
i 1864 og dette var faktisk det 
andre skøyteløp man kjenner 
til i Norge! Også Drammen 
Skøiteklub døde hen i noen 
år, og nåværende Drammen 
Skøiteklub ble stiftet 15. No-
vember 1917, og dens ærerike 
historie med flere OL-gull er 
velkjent.

Skisporten har også i alle år 
vært en stor idrett med mye 
aktivitet i Drammen – og med 
en ærerik historie, se blant 
annet artikkelen om Drafn på 
side 5. Ved unionsoppløsningen 
i 1905 var det for eksempel 
hele 30 skiklubber i byen. Vi 
kommer tilbake til dette i neste 
idrettsavis.

OHM

Drammens ballklubb 
rundet nylig 100 år i 
toppform!

et grunnlag for fysisk aktivitet 
hele livet. Våre ansatte i IFO 
har fokus på gode holdninger 
og god oppførsel, samt et sunt 
kosthold. Barna på IFO går i 2.-
til 5.klasse. Mange er der hver 
ettermiddag i uken, og andre 
bare et par dager. Dette velger 
den enkelte og betalingen er 
også tilpasset dette. 

Ettersom DBK har 3 ansatte på 
IFO, klarer vi også å tilby FY-
SAK-timer til Øren barneskole 
og Bragernes skole. Skolene er 
fra dette skoleåret pålagt å tilby 
en ekstra time fysisk aktivitet 
på 5. til 7. trinn og innholdet og 
gjennomføringen er det klubben 
vår som leverer på disse to sko-
lene - til glede for begge parter. 
På den måten har vi startet et 
samspill mellom klubben og det 
offentlige som vi tror vi vil se 
langt mer av i årene fremover.

I høst starter vi også UFO - Un-
gdommens Fritids Ordning. Vi 
tilbyr måltid og fysisk aktivitet 
en ettermiddag i uken sammen 
med Børresen skole, og i tillegg 
diverse Ungdomskvelder på 
huset vårt utover høsten. På 
disse Ungdomskveldene vil vi 
tilby alt fra foredrag, til kurs og 
fysisk aktivitet. Ungdommene 
har selv blitt spurt hva de er 

opptatt av, og dette legges til 
grunn når planene nå spikres. 
Tilbudet er ikke tenkt for kun 
idrettsungdom, men vi håper å 
nå alle ungdommer i området 
vårt. 

Ettersom A-laget til DBK nå 
spiller hjemmekampene på 
Øren, samles mange annenhver 
uke for å heie på dem, og dette 
bidrar til å forsterke det positive 
miljøet rundt banen vår. De 
Eldres avdeling er et kjært be-
grep i klubben og de stiller på 
dugnader og bidrar på mange 
måter miljømessig. 
Oppsummert føler vi at vi i 
DBK har utvidet vårt fokus 
som klubb til å prøve å nå ut til 
alle i vårt område, ikke bare til 
dem som vil drive idrett. Det å 
skape et trygt og sunt møtested 
for bydelen er et mål som vi 
strekker oss etter gjennom å 
skape nye aktiviteter, og tilby 
mer rundt banen og klubbhuset. 

Gro Horgen
DBK/Hovedstyret

Glade ørenbarn på ski under DBK’s IFO-aktiviteter.
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Ski- og Ballklubben 
Drafn er i 2010 hundre 
år.  Klubben ble stiftet 
15. september 1910 – som 
et resultat av at 2 lokale 
klubber, Njord og Ulf, 
vedtok å slå seg sammen 
til en ny klubb.
 
Drafns medlemsmasse var i den 
første tiden i hovedsak bosatt 
på Bragernes.  Etter hvert fikk 
klubben hele byen som sitt 
rekrutteringsområde.  Som 
følge av at  idrettsanleggene ble 
utviklet på Marienlyst-område, 
både for sommer- og vinterid-
rett, ble Strømsø det naturlige 
område for klubben og med-
lemmene kom etter hvert i 
stor grad derfra.  Klubben eide 
skibakken Drafnkollen øverst i 
åsen på Strømsøsida.  Imidler-
tid ble bakken besluttet nedlagt 
i 1965, etter at stillaset hadde 
knekt sammen og klubben så 
seg ikke i stand til å finansiere 
en gjenoppbygging.  Det ble i 
stedet besluttet å utvikle sletta 
av bakken til et treningssenter 
ved anleggelse av bl.a. en fot-
ballbane.  Nytt klubbhus ble åp-
net høsten 1980. I 70- og 80-åra 
ble de nærliggende områdene 
Galterud og Austad utviklet til 
boligformål.  Dette medførte at 
mange unge familier med barn 
etablerte seg her.  Klubbens 
medlemsutvikling ble i disse 
årene preget av dette.  Klubben 
utviklet seg mer og mer til en 
bydelsklubb, med mange nye 
medlemmer fra disse områdene.  
Klubbens sportslige aktiviteter 
for barn/unge økte derfor mye 
i disse årene – i 1987 hadde 
klubben hele 19 aldersbestemte 

Ski- og Ballklubben Drafn er 100 år
lag i fotball, både guttelag og 
jentelag.  I mange av lagene 
var det stort innslag av barn fra 
det flerkulturelle boligmiljøet 
på Fjell.  I perioden 1995-2002 
gjennomførte Drafn et prosjekt 
for barn/unge kalt ”Idretten er 
fargeblind”.  Prosjektets formål 
var å aktivisere barn/unge og 
bruke idretten som et viktig 
virkemiddel for bl.a. å skape 
gode holdninger og integrering 
mellom barn og voksne  av for-
skjellige nasjonaliteter.  Pros-
jektet omfattet på et tidspunkt 
over 300 barn fra nærmiljøet 
(Fjell/Galterud/Danvik) og ble 
kjent også nasjonalt.  Prosjektet 
ble av forskjellige årsaker grad-
vis nedtrappet – hvilket med-
førte at antall aldersbestemte 
lag og antall medlemmer sank 
betydelig.  I jubileumsåret 2010 
har klubben 159 medlemmer, 
har et aktivt A-lag i fotball, 
samt en skiavdeling som har 
noen som går turrenn og for 
øvrig er medarrangør i Thorleif 
Haug Skifestival/Minneløp som 
klubben startet i 1966.
Gjennom disse 100 år har klub-
ben og dens medlemmer feiret 
mange store idrettsprestasjoner, 
både lokalt, nasjonalt og inter-
nasjonalt.  Det er ski, bandy 
og fotball klubben har hatt på 
programmet. 28 kongepokaler 
er det nok få andre klubber i 
Norge som overgår! Nedenfor 
er en oversikt over store idrett-
slige høydepunkter i klubbens 
historie: 

Ski:
1919 Thorleif Haug får Hol-
menkollmedaljen. Han vinner 
5-mila i Holmenkollen 6 ganger 
(i 1918, 1919, 1920, 1921, 1923 
og 1924).  Dessuten vant han 
17 km  5 ganger, samt kombin-
ert (med kongepokalen) i 2 år.
1924 Thorleif Haug vinner i 
Chamonix tre gull og en bronse 

i de første vinterolympiske 
leker. Seierne kom i kombinert, 
18 og 50 km. Bronsemedaljen 
tok han i hopp, den ble 70 år 
etterpå  gjort om til 4.plass .
1926   Johan Støa , som repre-
senterte Drafn på ski, blir som-
første Drammensutøver tildelt 
Egebergs Ærespris.
1927  Henry Gjøslien vinner 
50 km i Holmenkollen – broren 
Oscar gjør det samme i 1935.
1939   Det første hopprennet i 
Drafnkollen blir arrangert.
1946 Thorleif Haug-statuen står 
ferdig. I dag er den plassert ved 
innkjøringen til Spiralen.
1946  Drafn arrangerer NM på 
ski, og gjør dette igjen i 1956.
1950 Hans Bjørnstad blir ver-
densmester i hopp i Lake Placid 
i USA 

1965  Det siste hopprennet i 
Drafnkollen ble avviklet.
1966 Thorleif Haugs Min-
neløp arrangeres for første 
gang. Dette avvikles fortsatt, 
men i en annen form enn de 
første årene, da start var på 
Geithus og innkomst på torget 
i Drammen.  I de senere år er 
start lagt til Kanada i Lier, og 
med innkomst på Spiraltop-
pen i Drammen.  Minneløpet 
inngår nå som et ledd i Thorleif 
Haug Festival og arrangeres i et 
samarbeid  mellom 4 klubber/
foreninger. 

Bandy
Her har klubben vært domin-
erende i Norge i flere epoker 
og blitt Norgesmestere hele 
19 ganger fra 1926 til 1991 i 
tillegg til at de ble seriemestere 
i 1986, 1988 og 1991. Klubben 
tok også 5 NM-gull for gutt og 
smågutt på 70-tallet.
1965 Norge tok et sensasjonelt 
sølv i bandy VM. Flere Drafn-
gutter deltok på laget.
Klubben har fostret hele 46 

landslagsspillere i bandy.
1997 Drafns bandylag går inn 
i sammenslutningsklubben  
Drammen  Bandy.
 
Fotball
1914 A-laget i fotball når semi-
finalen i NM, men taper 0–1 for 
Gjøvik/Lyn. 
1923 I semifinalen i fotball-NM 
for andre gang. Tap 0–3 for 
Brann i Bergen.
1924 Martin Johansen debuterte 
på A-landslaget. Han fikk 16 
A-landskamper, tredje flest i 
Buskerud.
1926 Ny semifinale i fotball-
NM. Nytt tap. Nå for Ørn, 
Horten med 1–2
1927 Endelig NM-finale i fot-
ball, men skuffende 0–4-tap for 
Ørn i Sandefjord.
1928 Fotballgutta vinner Øst-
landsligaen avdeling Vest.
1933 Nytt semifinaletap i 
fotball-NM mot nabo Mjøn-
dalen med 2–5.
1934 Semifinale andre året 
på rad. Og nytt tap, 0–1 mot 
Sarpsborg.
1939 Veldig nær en NM-finale 
i fotball igjen. Tap 2–3 etter 
ekstraomganger mot Skeid.
1960 Drafn spiller NM-finale i 
fotball for juniorer. Taper etter 
omkamp 1–2 for Fredrikstad på 
Marienlyst.
1969 A-laget i fotball rykket 
opp i 2. divisjon (dagens 1. 
divisjon).
1977 Som en av de første klub-
ber i Buskerud har Drafn et 
A-lag for kvinner. 
1985 Fotballaget rykker opp i 
3. div. (dagens 2. div.)

Annet
1972 Fotballbanen i Drafnkol-
len ble innviet. 
1980 Drafns Hus ble innviet på 
klubbens  70-årsdag.
1996 UEFA-pris for holdn-
ingsskapende aktiviteter gjen-

nom  prosjektet ”Idretten er 
fargeblind” 

1997 Likestillingspris fra 
Buskerud fylkeskommune
 I jubileumsåret 2010 består 
Drafns Hovedstyre av følgende 
personer:  Bjarne Stabæk 
(leder), Tor Johnsen, Kjell N. 
Nilsen, Simen Jagland, Bjørn 
Orhagen, Helle Brandsrud, 
samt leder av skiavdelingen 
Arild Berg og leder av fotball 
A-lag Odd Morten Ramberg.  
For å ta hånd om klubbens 
anlegg i Drafnkollen er det 
etablert et selskap – Stiftelsen 
Drafns Hus, med Tore Sven-
nevig som administrativ leder 
og Odd Nålby som styreleder.  
I tilknytning til klubben hører 
også ”Drafn Eldres avdeling”, 
med Ulf Hagen som leder.
Klubben har for tiden 6 æres-
medlemmer:  Bjørn Bøthun, 
Nils Arvid Wam, Ole Wilhelm 
Wahl, Leif Klemetzen, Vidar 
Karlberg og Odd Harald Nålby.

TO GRATIS PT-TIMER
Meld deg inn innen 30. juni og 
få 2 timer med personlig trener GRATIS
– til deg selv eller en du er glad i! 
(Gjelder binding 12 mnd)
Ta med annonsen når du kommer!

MÅLRETTET TRENING

Union Brygge     vis-a-vis politihuset          www.moov.no t: 906 33 906 

Av Bjarne Stabæk



6 Drammensidretten 2010

Vi har saksa litt fra styrets be-
retninger for hele perioden 1910 
- 2010: Under navnet Bragerøen 
Idrettsforening ble Ski- og Ball-
klubben Skiold stiftet den 7. juni 
1910. 

Den 7. juni var jo den gang en 
festens dag og samlingstanken 
lå nok i luften. Endel gutter 
med Oscar Simensen i spissen, 
samles på en tomt på Bragerøen. 
Tomten, som  populært  kal-
tes  «Garvertomta», var ca. 
40 meter lang og lå mellom P. 
Christensens Tricotagefabrikk og 
Halmrast Skofabrikk. 21 mann 
var til stede og stiftet foreningen.

Det  første medlemsmøte ble 
holdt på Hotell Du Nord på 
Høytorget. Stedet kaltes den 
gang også for «Fjeldtrampen». 
Her ble klubbens første styre 
valgt med Oscar Simensen som 
formann. «Man gik til behan-
dling om anskaffelse af dragter 
til foreningens spillere. Efter en 
liten debat enedes man om hvid 
genser med rød rand rundt livet. 
Kontingenten ble satt til kr. 0,50 
pr. medlem.

I 1912 ble klubben opptatt som 
medlem i Vestfold kreds av 
Norges Fotballforbund, og den 
første kamp laget hadde som 
forbundsklubb, var mot Kris-
tiania Idrettsforening. Bragerøen 
vant 4-1. Medlemstallet var dette 
år øket til 55, og på et medlems-
møte den 27. april 1913 ble det 
etter forslag fra Olaf Simensen 
vedtatt å anskaffe nye drakter: 
Røde gensere med hvite oppslag, 
som Skiold siden har beholdt.
1914 - Våren kom med bud om 
en ny tid for foreningen, idet 
gutteklubbene Lyn fra Kong-
gaten, og Djerv fra Nedre 
Bragernes, sluttet seg sammen 
med Bragerøen Idrettsforening, 
og foreningens navn ble fra nå 
Ski & Ballklubben Skiold. 

Laget var dette år meget godt og 
hadde mange pene resultater å se 
tilbake på. I 1923 var medlem-
stallet steget til 269. Fotball-
sesongen var en av de livligste 
i klubbens historie. A-laget ble 
for første gang kretsmester kl. 
A. I finalen på Gulskogen seiret 
laget 2-1 over MIF. Skiold ble 
dette år innmeldt i Ishockeyfor-
bundet. Og allerede i 1927 kunne 
klubben glede seg over større 
interesse for denne sportsgren 

enn tidligere. Dette 
som følge av en stab 
av unge spillere ble 
opptatt som medlem-
mer. Disse viste seg 
å være idrettsgutter 
med den rette sport-
sånd som gikk inn for 
sin klubb med største 
iver, og Skiold kunne 
således stille med to 

gode lag i sesongens kamper. 

Utover mot slutten av 20-tal-
let startet klubben også med 
Ski og bandy. Mange av Ski-
olds hoppere deltok i krets- og 
distriktsrenn og Jørgen Johansen 
representerte klubben i Hol-
menkollen. Da Norges Ishock-
eyforbund besluttet å gå over til 
11 manns spill med benevnelsen 
bandy, og kretsen likeså beslut-
tet at samtlige kamper i kl. A 
og B skulle avvikles deretter, så 
stilte Skiold så vel A- som B-lag. 
Sammen med den gamle garde 
fra 7-manns hockeyen ble klub-
bens første 11 manns lag i bandy 
meget godt, og slo Drammens 
Ballklubb i den første bandykret-
skamp her i distriktet. 

1934 - For første gang i klubbens 
historie var et av Skiolds lag vært 
utenfor landets grenser. Laget 
spilte i nyttårshelgen en kamp i 
Karlstad mot Karlstad Idrottsk-
lubb og en kamp i Kristinehamn 
og tapte begge kamper med 1 
mot 3. 

Hyttespørsmålet hadde vært på 
tale i mange år og ble realisert i 
1935-36. Oppe på Konnerud ved 
Steglevannet ble Skioldhytta by-
gget. Skioldhytta - 330 m. o. h. – 
er snart 75 år gammel og fortsatt 
i full drift. Den ”er et Eldorado 
for vintersportens menn”. I 1937 
ble første nummer av Skiol-
davisen sendt medlemmene som 
julenummer og med mottoet: For 
kameratskapet og idretten - for 
«Skiold”.

1939 – ”Bandysesongen har vært 
en ønskesesong for klubben i 
år. A-laget gikk helt til topps og 
erobret klubbens første norges-
mesterskap. Mesterskapet var 
fortjent og laget fikk anerkjen-
nelse så vel fra motstandere som 
publikum og presse. De var alle 
samstemt i at vi vant mesterska-
pet helt fortjent”. Under krigen 
ble det selvsagt ikke drevet idrett, 
for da begynte nazistene å avsette 
alle ledere innen norsk idrettsad-
ministrasjon, for selv å overta 
ledelsen. Det ble fra nazihold 
både lokket og truet med at 
idrettsarbeidet innen foreningene 
skulle settes i gang. Det var i 
denne tid den norske idrettsfront 
ble skapt og Skiold støttet opp 
om denne. Styret skriver i sin 
beretning etter frigjøringen: 
Skiold-gutter, idrettskamerater! 

Dette er jo en beretning hvor alt 
som heter idrett ikke eksisterer, 
men det er et historisk dokument 
som kan bevise at dere alle er 
norske idrettsgutter og alle dere 
i idrettsadministrasjonen har 
vært tro mot idrettsfronten, den 
fronten som samlet har bidratt til 
å gi oss friheten tilbake, friheten 
for norsk idrett og landet vårt. 
Skiolds eldres avdeling ble stiftet 
1. April 1954. Tanken var å få 
samlet alle klubbens eldre med-
lemmer, og da især de som en 
ikke ser eller hører noe fra etter 
at de har gått over i de passives 
rekker.

I 1957 ble Bandylaget Norges-
mestere for 2. Gang. Før NM-
kampene tok til, ble det spilt fire 
privatkamper, alle ble vunnet, 
og den største seieren var over 
Drafn med 5-2. Om seriekam-
pene er kort fortalt at laget vant 
syv og spilte to uavgjorte kamper 
og ble norgesmester uten tap. 
Bandysesongen 1965 ble en av 
de beste i klubbens historie. Etter 
å ha vunnet sin avdeling i hoved-
serien var Skiold klar for finalen 
mot Strømsgodset på Gulskogen. 
SIF var tårnhøye favoritter på 
forhånd og vant også 5 – 0. 

Etter at DBK nedla sin Ishock-
eyvirksomhet 1961, besluttet 
Skiold i 1965 og starte opp med 
Ishockey igjen og flere spillere 
som hadde spilt i Drafn og DBK 
kom til klubben.

I fotball har Skiold stadig 
fremgang. Klubben har aldri 
stilt så mange lag som sesong 
1968. Deres lilleputtlaget vant 
flere ganger Drammenscupen og 
kretsmesterskapet. I 1970 legger 
vi merke til at Skiold har fått 
sitt første kvinnelige medlem - 
Marit Ketilsson. Klubbens A-lag 
i fotball  klarer denne sesongen 
det den i lengre tiden har håpet 
på - Skiold spilte seg opp i 3. 
divisjon. Dette var den største 
gave klubben kunne få i sitt 
jubileumsår. I forbindelse med 
jubileet ble det utgitt en bok om 
Skiold gjennom 60 år, skrevet av 
Ivar Rosendal. 

I 1972 startet Skiold sin første 
fotballskole på Teglverkstomta, 
og den ble en kjempesuksess, 
fikk bl.a.  meget rosende omtale 
i Norges Fotballforbunds organ 
”Fotball”. I 1973 vant Skiold for 
første gang på 37 år Gressbane-
cupen ved å spille 0-0 mot MIF. 
I 1976 kunne klubben innkalle 
til generalforsamling - for første 
gang i Skiolds egne lokaler: 
3. etasje i Griffenfelds gt. 1. 
Skioldhuset, ja - for første gang 
i klubbens 67 år lange historie 
hadde den eget hus. 
I 1982 var det sportslig fremgang 
i de aller fleste grupper. Junio-
ravdelingen sto også for gjen-
nomføringen av tre cuper:
Innendørs i Drammenshallen for 
knøtter (Z-kro-cup), Ponduscu-
pen for knøtter på Marienlyst i 
mai der klubben hadde storfint 

fotballbesøk av arveprinsen 
Haakon Magnus og til sist  Lada-
cup for gutter på høsten. I tillegg 
arrangerer som vanlig Fotballsty-
ret Skiolds populære julecup for 
distriktets beste A-lag i Dram-
menshallen.
1991 "Skiold - Klubben for 
Strømsø", er slagordet som vi 
skal gå inn i 1992 med. Når man 
ser tilbake på det Skiold-året som 
har gått og vet hva klubben gjør 
for barn og ungdom, hvor mange 
aktiviteter vi har i gang, hvor 
mye Skioldhuset og Skioldhytta 
betyr for vår store medlemsmasse 
og ennå større tilhengerskare, så 
er det synd at vi ikke når bedre 
fram i lyset lokalt i nærmiljøet og 
sentralt i kommunen.
1994 Opprykk 3. divisjon! Det 
er nå 16 år siden Skiold kunne 
smykke seg med å være et 3. 
divisjonslag. I junioravdelingen 
fotball ble det kretsmesterskap 
både til smågutt- og guttelagene. 
Skiold markerte seg som den 
ledende bandyklubben i Dram-
men i yngre avdelinger med topp 
resultater over hele linjen1995 
GULL! NORGESMESTER-
SKAP! Vi kan bare gratulere 
guttelaget med den ypperste 
sportslige prestasjonen i 85 år 
gamle Skiold, på 26 år. For så 
lenge siden er det at den rød-
hvite klubben sist tok en NM-
tittel. Bedre jubileumsgave kunne 
ikke Skiold ha fått. Året etter 
tok guttelaget en overraskende 
finaleplass i Norway Cup sam-
tidig som  A-laget rykt ned til 4. 
divisjon. 1997 vil skrive seg inn i 
Skiolds historie som året da klub-
ben valgte å legge ned sin 70 år 
lange satsing på et bandy A-lag 
for å gå sammen med Drafn og 
Konnerud i nystartede Drammen 
Bandy. 

I 2001 ansatte Skiold som en 
av de første klubbene i byen en 
daglig leder. Året etter satte klub-
ben i gang et nærmiljøprosjekt 
/ etter skoletids tilbud til barn 
og unge på Strømsø. Etter lange 
diskusjoner solgte klubben i 2002 
Skiold-huset. Det ble gjort på 
et tidspunkt da man trodde det 
var mulig å realisere bygging 
av eget klubbhus på Marienlyst. 
Dessverre var utleiemarkedet for 
dårlig til at det kunne forsvares. 
I stedet landet Skiold på en 
løsning med leie av 150 m2 i det 
nye tribunebygget, noe som ble 
starten på en ny giv i klubben. 
Bandy kom igjen på programmet 
i klubben. Det nye flotte kunsti-
sanlegget på Marienlyst setter 
fart i skøyteidrettene i byen. Eta-
bleringen på Marienlyst åpnet en 
del nye muligheter for klubben 
økonomisk og administrativt. Her 
kan nevnes bl.a. drift av gard-
erobene i det nye tribunebygget. 
Skiold har i tillegg fått en helt 
annen nærhet til det sportslige
2004 Suksess første hele driftsår 
på Marienlyst. Det arbeides godt 
både med 11fotball og 7fotball 
og spesielt morsomt var det at 
et ”fun-lag” av gutter klarte å 
komme helt til finalen i Norway 

Cup i 7’erlag. Skiold er inne i 
flere statlige og kommunale pros-
jekter og får blant annet fattig-
domsmidler som skal gå til utstyr 
og trening, aktiviteter for barn og 
ungdom på Strømsøsiden som 
ikke har muligheten til å delta 
i fritidsaktiviteter uten støtte. 
Klubben er med i storbyprosjek-
tet med aktivitet på Danvik og 
Brandenga skole 3 dager i uken. 
Skiolds styre ansatte Terje Ask 
Olsen i halv stilling ved siden av 
daglig leder Morten Backe. 2005 
En  betydelig investering klubben 
gjorde i 2005 var kjøp av 3 an-
deler i kunstgressbanen på Gul-
skogen. Med disse investeringene 
sikret klubben seg gode fotball-
treningsforhold også vinterstid. 
2006 Skiold har lagt bak seg et 
år der klubben har bekreftet sin 
rolle som pådriver og aktør for et 
godt ungdomsmiljø på Strømsø 
med en serie aktiviteter både på 
vår storstue Marienlyst kunst-
gress og isbane, og på de lokale 
skolene. Det er ikke småtteri som 
Skiold driver med. På skolene er 
vi i front når det gjelder Skole-
fritidsordningen og lekselesing. 
På den idrettslige sektoren er 
både fotballskole, bandyskole og 
turneringer aktiviteter som setter 
Skiold på kartet.
Klubbens medlemstall er stadig 
stigende og har nå passert 800. 
Ser man i forhold til siste år 
klubben var i Griffenfeldtsgate, 
har medlemstallet steget med 
250. Det er en positiv utvikling.
2007 Skiold bekreftet i 2007 sin 
posisjon som en viktig aktør i 
det totale oppvekstmiljøet for 
ungdom på Strømsø-området. 
Vi har rekordmange barn  
og ungdommer med i våre 
primæridretter fotball og bandy. 
l tillegg arbeider vi med en rekke 
prosjekter på områdets skoler 
som man kanskje ikke forbinder 
med idrettsarbeid, men som er 
viktige i det totale bildet for 
ungdommen. l løpet av året har 
Skiold hatt instruktører og ledere 
samt administrert både lekseles-
ing, SFO-aktiviteter og også 
magedanskurs.
Med en topp på rundt 875 med-
lemmer i løpet av året har Skiold 
aldri tidligere vært større. 
2009 Med over 800 medlemmer 
er Skiold på vei inn i sitt 100 
års-jubileum. Klubben står godt 
rustet både medlemsmessig og 
økonomisk til å takle ”de neste 
100 årene”.
Vi er igjennom første år av 
samarbeidsavtalen med Dram-
men Fotballklubb. Samarbeidet 
har vel ikke i oppstart året gitt de 
store uttellinger for Skiold, men 
vi har nå et voksent alternativ for 
fotballungdom som vil videre. 
Styret følger nøye med på hva 
som skjer innen samarbeidet. 
Skiold spiller fortsatt en stor 
rolle når det gjelder aktiviteter 
på skoler i nærområdet, som 
på Brandengen og Danvik. På 
Brandengen er vi inne i SFO-ord-
ninger og vi ser at disse tilbudene 
betyr mye for barna.

SBK Skiold fyller 100 
år mandag 7. juni
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Drammen Håndballklubb 
(DHK) har i flere år vært 
ansvarlige for aktivitet-
stilbud for 1. – 4. klassing-
er på Fjell Barneskole. 
 

Fjell Idrettsskole – meningsfylt aktivitet
Av Eyvind Nygård, daglig leder 
DHK 

Tilbudet er svært populært, og 
det er liten tvil om at ungene 
virkelig storkoser seg når de 
får utfolde seg i en gymsal etter 
skoletid. Ordningen begynte 
som en del av storbyprosjektet, 
men nå er prosjektet omdøpt til 
”Inkludering i idrettslag”. 
For ungene spiller det imidler-
tid mindre rolle hvilket navn 

som er politisk korrekt, de 
løper, klatrer, spiller ball og be-
viser for alle at idrett er farge-
blind, upolitisk og en fantastisk 
flott arena for integrering og 
styrking av samhold. Barna 
får via dette tilbudet innføring 
i mange ulike idretter, men 
kanskje viktigst av alt er at de 
lærer seg idrettens skrevne og 

uskrevne regler om lagspill, 
respekt for med- og motspillere 
og regelverk på en morsom 
måte. 
For DHK er Fjell Idrettsskole 
en arena der man får profilert 
klubben på en god måte. Barna 
blir kjent med spillere på jr og 
a-lag og får dermed en relasjon 
til håndball. Selv om fokuset 

ligger på lystbetont og allsidig 
aktivitet er det ingen tvil om 
at flere av barna har tatt turen 
til Drammenshallen for å se 
instruktørene sine spille elite-
seriekamp for DHK. Hvem vet, 
kanskje finnes morgendagens 
stjernespiller blant disse ivrige 
barna på Fjell? 

Bildetekst;  ”Deltakere på Fjell idrettsskole i ring rundt DHK’s instruktør Petter Laheld, for øvrig spiller på DHK’s junior og rekruttlag. Foto; DHK”.

Ut fra en solid og god bred-
deidrett skapes nødvendig 
grunnlag for toppidrett. Og 
toppene med sine prestas-
joner skaper entusiasme og 
økt rekruttering i breddeid-
retten. 
 
DIR har utfordret de 3 idrettsla-
gene i byen som er mest kjent 
for å levere toppidrett og som 
”stjeler” brorparten av medie-
oppslagene, til å synliggjøre 
at de også har fokus på barn 
og unge – Drammen Håndbal-
lklubb, SIF Toppfotball (side 
8)  og Konnerud IL (side 9). De 
har valgt hver sin vinkling for  
å synliggjøre hvorledes topp og 
bredde går hånd i hånd i deres 
klubb.
 

Topp og bredde hånd i hånd
Av Oddvar Moen Idretten tar samfunnsansvar!

DHK og 100-årsjubilanten 
Skiold er de to klubbene i byen 
som har bidratt lengst og mest 
omfattende i Idrettens Stor-
byarbeid som starta i Dram-
men i 2002. I mange år hadde 
landets 3 største byer deltatt i 
et spleiselag mellom kommune 
og Staten ved Kulturdepartmen-
tet der det offentlige ”betalte” 
idretten for å lage aktiviteter for 
3 klart definerte målgrupper;
1.Inaktive barn og unge
2.Barn og unge med adferd-
sproblemer
3.Flerkulturelle barn og unge
Høsten 2001 ble Drammen og 5 
andre mellomstore byer invitert 
med i dette arbeidet og dav-
ærende ordfører og kultur- og 
idrettssjef sørget for at Dram-
men ble svært aktive i dette 
arbeidet med Drammen IR som 

koordinator for en håndfull 
IL som tilbød aktiviteter flere 
steder i byen.
Fra 2006 har dette arbeidet 
som nå drives i 10 av landets 
største byer samt noen fors-
tadskommuner til Oslo, blitt 
kalt Inkludering i IL og har 
hatt hovedfokus på den gamle 
målgruppe 3 og i sær på jenter 
med innvandrerbakgrunn. Ideen 
bak dette viktige arbeidet er 
at staten og kommunene skal 
”kjøpe” gode  inkluderingstil-
tak fra idretten. Og idretten 
har i de fleste byene vist seg å 
være et svært godt verktøy for 
inkluderingsarbeid. For tiden 
er følgende klubber med på 
Inkludering i IL; Skiold i stor 
skala ved Brandenga og noe 
ved Danvik skole, bl.a. med 
mye aktivitet i SFO.Drammen 
Baskettballklubb og Drammen 

Kampsportlag har aktivitetstil-
bud etter skoletid på Galterud 
ungdomsskole. Ved Fjell skole 
er både DHK, Drafn, Marien-
lyst Fotballklubb og Skoger 
Turn på plass og tilbyr allsidige 
idretts- og aktivitetstilbud til 
de ulike aldersgruppene. DIR 
koordinerer dette i tett dialog 
med skolens sosiallærer. Uten 
disse idrettslagenes tilbud, vil 
de store barnekullene på Fjell 
være helt uten tilbud om fysisk 
aktivitet. Derfor har vi i idretten 
i byen forundret oss over hvor-
for Drammen kommune trakk 
seg ut av dette spleiselaget 
med staten for 3-4 år siden, og 
hvorfor kommunen fortsatt ikke 
er en medspiller i dette viktige 
inkluderingsarbeidet. Det er for 
tiden mye fokus på prosjektet 
Fjell 2020, men her ser det nå 
ut til at kalvene vil død mens 

graset gror! Heller ikke i 2010 
har Drammen kommune bev-
ilget penger til Inkludering i IL. 
Den statlige potten drøyes så 
godt som mulig, men rekker på 
ingen måte til å holde arbeidet i 
gang hele året. De øvrige byene 
som for manges vedkommende 
har langt færre i målgruppen for 
dette arbeidet har alle minst do-
bbelt så mye å drive sitt Inklu-
deringsarbeid for! Pr nå ligger 
det dessverre an til at Drammen 
Idrettsråd må legge ned dette 
viktige og nyttige arbeidet i 
løpet av september 2010. Da vil 
det bli tungt å eventuelt få id-
rettslagene med på tilsvarende 
arbeid i framtida, dersom man 
etter hvert skulle komme fram 
til i Fjell 2020-tenkningen at 
idretten kan være en god aktør i 
byens Inkluderingsarbeid.
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Av Jon Røgeberg, utvikling-
sansvarlig i SIF Toppfotball 

Toppfotballen i Norge har 
de siste årene engasjert seg 
stadig lengre og lengre ned i 
aldersgruppene. Klubbene på 
toppnivå har utviklet modeller 
ut fra internasjonale - og egne 
nasjonale - erfaringer. Stort sett 
er modellene ganske like over 
hele landet.  
 
Ser vi bort fra Stabæk, er 
hovedfilosofien at spilleren 
utvikler seg best i sitt nærmiljø 
med påvirkningstiltak fra 
Toppklubb.  Når spilleren 
nærmer seg vidregåenende 
skole spisses tiltakene inn mot 
Toppklubben. De fleste Topp-
klubbene har etablert elitenivå 
fra 15/16 års-alderen. Denne 
filosofien støtter vi i SIF TF 
og vi har derfor, gjennom en 
7-års periode, bygget opp tilbud 
på tvers av regionens klubber. 
Prosjektet ”Ungt Løft” er blitt 
bærebjelken i tiltakene som vi 

Spillerutvikling i Toppfotballen er avhengig av 
kvalitet i breddefotballen

Bruktbiler fra Bergheim Drammen

CHRYSLER - JEEP - DODGE - SAAB - CORVETTE - CADILLAC - HUMMER - CHEVROLET
ÅPNINGSTIDER: MAN-ONS OG FRE 9-17  - TORS 9-19  - LØR 10-13 - INGVALD LUDVIGSENSGT. 24, 3007 DRAMMEN - TLF. 32 80 94 00

Mitsubishi Outlander 2005 ,
89.770 km kr 259.000,-
Finnkode 22 43 45 13

GMC Yukon, 5,3, 323 HK SLT
2007, Vare, 3-seter, 

85.200 km, kr. 383.196,-
Finnkode 21 57 00 55

Chevrolet Tahoe LTZ 3-seter
varebil 2008, 19.800 km.

kr. 549.500,-
Finnkode: 21 69 54 70

Hummer H2 6,0, varebil, 2006,
65.000 km, kr.399.500,-
Finnkode: 21 69 33 36

Saab 9-5 150 Hk, Aut Vector,
2004, 116.000 km,

kr. 169.500,-
Finnkode: 21 69 33 37

Cadillac BLS 150 Hk TDI
Elegance, 2006, 63.500 km,

kr. 279.500,-
Finnkode: 21 69 33 21

Cadillac SRX, 3,6 sport Lux
7-seter, 2005, 95.000 km, 

kr. 539.500,-
Finnkode: 21 69 33 22

Dodge Journey 2,0,140 HK R/T
7-seter, 2010, 
kr. 467.100,- 

Finnkode: 21 57 00 59

Chevrolet Cargovan, Flexifuel
vare 3-seter, 2007,

61.000 km, kr. 349.500,-
Finnkode: 21 69 33 24

Dodge Caliber 2,0 156 Hk,
aut SXT, 2007, 48.600 km,

kr. 229.500,-
Finnkode: 21 69 33 27

BMW 3-serie, 320D 163 Hk,
2005, 79.200 km, kr. 269.500,-

Finnkode: 21 69 33 28

Chevrolet Cargovan minibuss,
11 seter, 2004, 105.000 km,

kr. 249.500,-
Finnkode: 21 69 33 19

Cadillac SRX 3.6, 258HK,
7-seter, 2003, 110.800 km,

kr. 399.500,-
Finnkode: 21 69 33 26

Hummer H3 3,5, 2006, 26.100
km, kr. 249.500,-

Finnkode: 21 69 33 31

Chevrolet Tahoe 3-seter 2005,
68.271 km. kr. 259.500,-
Finnkode: 21 69 33 33

Alle priser er eks. omreg.

Cadillac Escalade 2009
1 km, kr 1.853100,-

Finnkode: 21 60 30 49

Cadillac Allante 1993,
93.000 km, kr. 177.443,-
Finnkode: 22 29 45 24

Porsche 911, 2007 mod.
58.000 km kr 1.190000,-

Finnkode 22 53 13 96

gjennomfører.
For å bygge opp tiltak må det 
finnes en struktur i bunn som 
er styrt av en filosofi som sier 
noe om hvordan vi ønsker å 
drive. En slik filosofi vil være 
styrende og vil gjøre valgene 
enklere. 

Vår filosofi rundt spillerut-
vikling er: Jo flere talenter 
man gir muligheten til et bedre 
tilbud, desto større muligheter 
har man for å finne potensielle 
toppspillere.
 Utvikling og individuell tilret-
telegging for de med størst 
potensial for å bli toppfotball-
spiller må gjøres med kvalitet 
og engasjement.
Med en slik filosofi er det lett 
å forstå at for oss, som jobber 
inn mot toppfotballen, vil den 
jobben som gjøres i breddek-
lubbene være helt avgjørende 
for at vi skal lykkes. Og la det 
være sagt med engang, det job-
bes godt i mange breddeklubber 
i distriktet. Mye av dette kan re-

lateres til at klubber har utarbei-
det sportsplaner og engasjerer 
Trenerkoordinatorer.
   Kompetanseheving for  alle 
engasjerte i klubben er ofte suk-
sesskriteriet for at breddeklub-
ben skal få et løft. Gjennom en 
trenerkoordinator har klubben 
en leder som kan være styrende 
for utvikling av sportsplaner, 
hospiteringsordinger og kurs-
ing av trenere/ledere.  Når vi 
i tillegg har hatt en positiv 
utvikling på anleggssiden hos 
mange breddeklubber har dette 
resultert i at vi i SIF TF har 

kunnet begynt 
å høste frukter 
av denne posi-
tive utvikling. 
Synlige bevis for 
dette er lokale 
spillere som Lars 
Sætra, Marius 
Boldt, Mohammed Keita, Kjetil 
Lundebakken, Lars Cramer 
og Mads Ryghseter. Alle har 
tatt steget opp i A-stallen til 
Strømsgodset. Tenker vi tilbake 
til  Vidar Davidsens tid i Godset 
, rundt 2003,hadde dette vært 
utenkelig (og den gangen var vi 

i Adecco ligaen).
Så for de breddeklubbene som 
enda ikke har en Trenerkoordi-
nator, ta kontakt med Buskerud 
Fotballkrets og meld dere på 
kurs.

Til venstre: Lars Cramer, 
opprinnelig fra Glassverket, i 
full strekk

Under: Mohammed Keita, op-
prinnelig fra Drafn og Fjell, i 
seiersglede på Marienlyst.
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Hva er det med Kon-
nerud?  Før krigen kom 
danskene hit til Kon-
nerudkollen Turisthotell, 
fordi luften var frisk.  Til 
vinteren kommer verdens 
langrennselite hit fordi 
Konnerud Idrettslag, 
riktignok sammen med 
Byen Vår Drammen og 
Drammen kommune, har 
utviklet et arrangement til 
å være av en slik kvalitet 
at verdenseliten sterkt 
ønsker å komme tilbake 
år etter år.  

Det nye i 2011, som jo er 
Drammen bys 200 års jubileum, 
er at det da skal være et todag-
ers arrangement og at alt skal 
foregå på Konnerud og ikke på 
Bragernes torg.  
Hvordan er det mulig at et 
lokalt idrettslag kan utvikle seg 
til å bli en så anerkjent aktør i 
skiverden?  Konnerud Idrettslag 
nevnes i samme kategori som 
Lathi, Falun, Val de Fiemme, 
Oberstdorf og ikke å forglemme 
Holmenkollen.  Med sitt ar-
rangement har idrettslaget satt 
Drammen på kartet på en måte 
som ikke noen reklamekam-
panje kan komme opp mot.  
Hvorfor gjør man dette?  Vi 
tror at topp skaper bredde og 
mener vel allerede å ha fått 
bevis for dette.  Onsdagsrennet, 
som noen svært fremsynte karer 
startet opp i 1968, har etter at 
World Cup kom til Drammen, 
vokst slik at deltakerrekordene 
ryker hvert år.  Sist vinter var 
det 853 barn og ungdom som 
startet en eller flere ganger. 
Onsdagsrennet er det første og 
da også det eldste i sitt slag i 
Norge og vel også på verdens-
basis, i tillegg er det desidert 
det største, ingen har maken.  
Når neste års arrangement går 
av stabelen 19. og 20. februar, 

Både topp og stor bredde i Konnerud IL 
– Buskeruds største idrettslag
Av Geirr Kihle, styreleder KIL fem dager før VM starter i 

Holmenkollen, vil løperne 
møte nye og topp moderne 
langrennsløyper.  Løypene blir 
bygget etter såkalt FIS standard 
og vil derfor tilfredsstille alle 
de krav som stilles til lan-
grennsløyper.   

Vi har valgt, ikke fordi det 
er et krav, men for å legge 
forholdene enda bedre til rette, 
å bygge deler av løypenettet 
som rulleskiløype.  De nor-
ske landslagene har allerede 
meldt sin ankomst, men det er 
egentlig ikke for dem vi bygger.  
Konnerud Idrettslag ønsker å 
tilby egne og andre klubbers 
barn og unge trygge trenings-
forhold på rulleski.  Vi vil ha 
treningen vekk fra offentlig vei!  
Ski-anlegget, som kan måle seg 
med det beste som finnes, blir 
bygget takket være World Cup, 
men løyper og nytt skistadion 
vil være til glede for alle store 
og små i flere 10-år fremover.
Kanskje vil det fremtidige ski-
anlegget gi plass til skiskyting 
også, hvem vet? 

Helt sikkert er det at skistadion 
om sommeren vil være tumle-
plass for fotballspillere, vi har 
i dag 750 stykker av dem, en 
meget aktiv sykkelgruppe og 
orienteringsløpere.  Konnerud 
Idrettslag er et allidrettslag og 
har i dag 2750 medlemmer, 
det er ikke verst når Konnerud 
totalt har ca. 9700 innbyggere.  
Det vil si at mer enn 28 % er 
medlemmer.  Fleridrettsan-
legget har som mål å gi et 
tilbud til alle, også de som vil 
noe ekstra.  I orientering har 
Konnerud Idrettslag ikke bare 
bredden, men også noen av lan-
dets beste juniorer og faktisk en 
av verdens klart beste kvinnel-
ige løpere i Marianne Andersen.
Konnerud Idrettslag er en 
stor anleggseier med Kon-
nerudhallen som den største 
enheten.  Hallen er mer enn 
25 år og alt for liten for vår 
aktivitet, faktisk foregår nesten 

halvparten av vår håndbal-
laktivitet utenfor egen hall.  Vi 
ønsker å utvide hallen med en 
spilleflate til og har startet opp 
reguleringsarbeidet, men det er 
nok enda et stykke frem.  Kon-
nerud Idrettslag er en betydelilg 
miljøfaktor i lokalsamfunnet, 
noe som medlemstallet sier litt 
om.  Idrettslaget drifter egen 
IFO avdeling med totalt 90 
unger, samt allidrett ved alle tre 
barneskolene.  Her er mer enn 
200 barn aktivisert og virksom-
heten er i stadig vekst.  Noen 
spør;  når må dere si stopp? All 
vår aktivitet er basert på frivil-
lighet og til nå har vi maktet å 

holde all vår aktivitet i gang.  
Riktignok har vi ”spedd” på 
med noen ansatte, men det er 
minimalt.

Konnerud Idrettslag er en 
forholdsvis ung forening, stiftet 
i 1927 og altså 73 år.  Etter 
hvert fyller alle våre naboer 100 
år, og vi blir nok sett på litt som 
en junior uten magemål. Vi har 
vært heldige med liten eller in-
gen konkurranse i lokalsamfun-
net, men også en sterk vilje til å 
få til noe.  Konnerud Idrettslag 
har gjennom årene vært igjen-
nom en rivende utvikling, ikke 
minst økonomisk.  I 1928 hadde 

laget en formue på kr. 11.835.  
Årsomsetningen i 2009 var på 
formidable kr. 11.250.288,-. 
Dette året var uten World Cup, 
så altså skal det egentlig plusses 
på nesten 6 millioner til.
Konnerud Idrettslag har preget 
lokalsamfunnet siden oppstart-
en i 1927 og vil nok om mulig 
bli enda mer med på å prege, 
ikke bare lokalsamfunnet, men 
også byen og distriktet i årene 
som kommer.

Lokal og nasjonal 
Med hovedkontor i Drammen og byggeplasser spredt over Øst- og 

Vestlandet er OBAS din lokale og nasjonale totalentreprenør.
Tlf: 32 88 22 60 - www.obas.no - post@obas.no 

Med 750 fotballspillere i alle aldre har Konnerud IL en av landets største fotballgrupper.



10 Drammensidretten 2010

I følge FIVB (Fèdèration 
internationale de Volley-
ball), er volleyball verdens 
største idrett, målt i antall 
utøvere og nasjonale 
forbund (220 land i 2010). 
Volleyball, både beach og 

Norway Tour i sandvolleyball
Idrettsfest på torget

For første gang kommer 
Norgeseliten i sandvolleyball 
til Drammen for å avgjøre 
hvem som vinner årets Nor-
way Tour. Men, også andre 
får mulighet til å leke seg 
i sanden; det blir sandvol-
leyballskoler for barn og 
ungdom, mix-turneringer for 
bedriftslag, footvolleykamper 
og finaler i regionsserien i 
sandhåndball. Arrangementet 
blir en del av Idrettskretsens 
Kompetanseuke. Det kan bli 
folksomt på Bragernes torg 
andre uka i september. 

12.–14. SEPTEMBER 2010
Inspirert av fjorårets VM i Sta-
vanger, arrangerer Norges Vol-

leyballforbund sandvolleyball-
turneringer i sentrum av flere 
norske byer, fra Kragerø i sør 
til Hammerfest i nord. Dram-
men er sist ut, det fører til at 
vinnerne av Norges-Touren får 
sin hedersbevisning her, og hva 
passer da bedre enn å benytte 
vår storstue og torgscenen når 
mesterne skal feires? 

Turneringen, som går av 
stabelen 12. til 14. september 
på Bragernes torg i Drammen, 
er lagt utenom Verdensserien/
World Tour. Det betyr at de pro-
fesjonelle norske sandvolley-
ballspillerne kan delta, men det 
gjør det også mulig å invitere 
internasjonale toppspillere til 
turneringen.

 

Sandvolleyball har kommet 
meget sterkt i Norge de siste 
10 årene, sågar med norske 
verdensmestere (Jan Kvalheim/

Bjørn Maaseide i 1995). Siden 
1996 i Atlanta har sandvol-
leyball også vært egen OL-
gren, hver gang med bra norsk 

deltakelse. ”Det kan bli litt 
brasilianske sambatakter på 
torget i september”

Det blir satt opp tribuner 
på øvre torg, og publikum 
får gratis inngang. Godt 
vær, mange mennesker, 
speaker og musikk vil 
forhåpentligvis skape 
den rette atmosfære. Ar-
rangørene regner også 
med at torgscenen vil 
benyttes til annen under-
holdning utenom kam-
pene. 

- Det kan bli litt ”brasilian-
ske sambatakter” på torget i 
september, sier Roar Sundbø, 
ansvarlig for Norway Tour i 
Volleyballforbundet. På en in-
tim sandvolleyballarena skapes 
det ofte kjempestemning, som 
under World Tour i Stavanger 
og Kristiansand. 

Det gjenstår å se om det er 
mulig å skape noe liknende i 
Drammen. I sandvolleyball gir 

Volleyball i Drammen

Gratis folkefest
samspillet mellom spillere, 
publikum, speakere og dom-
mere kampene en ekstra 
showpreget actionprofil, sier 
Sundbø.

Footvolley

Footvolley er en engasjer-
ende idrett med stort innslag 
av uhøytydelig lek, under-
holdning og positiv konkur-
ranse, men det er også en 
sport som spilles på profes-
jonelt nivå. I Drammen skal 
det arrangeres en turnering 
med de beste spillerne, og 
kanskje får vi se lokale fot-
ballhelter i aksjon. 

Spillerne benytter samme 
bane som i sandvolleyball, 
men det er kun bena og hodet 
som kan benyttes for å spille 
ballen over nettet. Det betyr 
at publikum får se akroba-
tiske brassespark og andre 
spektakulære triks. 

Kompetanseuke

Arrangement inngår i Komp-
etanseuka, som arrangeres hvert 
år av Buskerud Idrettskrets. 
Gjennom uka arrangeres kurs 
og aktiviteter for lærere, trenere 
og ledere, foreldre og ungdom, 
kommunale planleggere og 
helsepersonell. 
  

Samme uke kommer Norges 
Idrettsforbunds Kunnskapsturné 
til byen, med aktuelle foredrag 
og kurs på menyen. Hvert år 
deltar 

flere kjente navn i norsk idrett, 
så det er all grunn til å se fram 
til en spennende uke i byen vår. 
Tidlig i uken vil regionsserien 
i sandhåndball for ungdom 
avsluttes med finaler på egne 
baner. 

Av: Roar Sundbø,  
Volleyballforbundet

innendørs samlet, er den 
niende største idretten i 
Norge, målt i antall regis-
trerte utøvere. 

I Drammen har denne sporten 
per dato liten oppslutning som 
konkurranseidrett. Og selv om 
mange spiller på stadig flere 
sandbaner i distriktet, er det kun 
Konnerud Idrettslag som har en 

særgruppe (ungdomsgruppe) 
for volleyball her i byen. Lier 
Volleyball har to seniorlag, et 
damelag i 1. divisjon, og et her-
relag i 2. divisjon. Klubben har 
imidlertid startet arbeidet med 
å etablere egne juniorlag for 
neste sesong. 

- Det som er sikkert, er at sand-
volleyball appellerer kraftig til 

barn og ungdom, og er en idrett 
i stor vekst, sier Sundbø, som 
savner et skikkelig konkurran-
seanlegg for beach i Drammen. 
Norges Volleyballforbund håper 
imidlertid at arrangementet på 
torget kan bidra til å øke rekrut-
teringen til denne idretten i vår 
region, - og - Drammen kan bli 
en enda mer spennende by å bo 
i, avslutter han. 

For mer informasjon: 

www.tbp.no 
www.kompetanseuka.no 
www.beachvolley.no

Av: Terje Brun-Pedersen
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Drammen IR vil, sammen 
med byens mange dyktige 
idrettslag, synliggjøre den 
flotte idrettsbyen Dram-
men i 2011. Dette gjøres 
først og fremst via tre 
delprosjekter, hvorav de 2 
første har fått økonomisk 
støtte fra kommunens 
Jubileumskomite;

1. 200 profilerte idrettsarrange-
ment gjennom jubileumsåret 

2. Stor jubileumsstafett som 
involverer hele byen fra 19/2 
(WC ski) til 19. juni.

3. En egen Idrettens jubileum-
skalender.

Her er litt nærmere informasjon 
om hver av de 3 prosjektene;

1. 200 jubileumsarrangement 
i 2011. Idretten vil synliggjøre 
200 av de over tusen ”idrettsar-
rangement” som hvert år 
gjennomføres i byen vår – fra 
de minste barnecupene til de 
største internasjonale renn. 
Idretten i byen vil gjennom 
dette synliggjøre både topp- og 

DRAMMEN IDRETTSRÅD (DIR)
Postboks 2230 Strømsø - 3003 Drammen   
- tlf. 32 01 61 69 - telefax 32 01 61 07

Mye spennende fra idretten  
når Drammen by fyller 200 år 

bredde, såvel barneidrett som 
eliteidrett. DIR har gruppert de 
enkelte arrangement i følgende 
kategorier;

a) Toppidrettsarrangement som 
NM, landskamper, Norgescup 
og World Cup etc.
b) Barne- og ungdomscuper 
/ stevner, gjerne med vekt 
på det flerkulturelle samt på 
utveksling
av barn og ungdom med Dram-
mens vennskapsbyer.
c) (Topp)seriekamper i ulike 
lagidretter (både i toppdivisjon-
er ved DHK, SIF, Drammen
Bandy, Drammen Cricket og på 
lavere nivå ved andre klubber 
og idretter).
d) Mosjons-, trim- og folkehel-
setiltak med lavterskeltilbud for 
alle befolkningsgrupper.
e) Andre typer idrettsrelaterte 
arrangement (idrettskonferans-
er, friluftslivstilbud etc.)

DIR har oppfordret alle byens 
idrettslag til å blinke ut ett 
eller flere av sine arrangement 
i 2011 som jubileumsarrange-
ment. En oversikt over disse 
arrangementene kommer i neste 
utgave av Drammen i 2010. De 
arrangementene som tildeles 

jubileumsstatus vil komme 
inn i jubileumskalenderen 
samt i fellesannonser gjennom 
året. De vil også få tildelt en 
arrangements-pakke med jubi-
leumsvimpler, minnepremier, 
bannere, info-DVD’er etc. I 
tillegg vil klubbene kunne søke 
om planleggingsstøtte nå i 2010 
og arrangementsstøtte i 2011.

2. Den store Jubileumsstafetten 
2011 
Formålet med denne stafetten 
er å gi drammenserne en unik 
opplevelse via fysisk aktivitet 
gjennom 120 dager i jubileum-
såret, se vedlagte skriv for mer 
detaljert informasjon! Stafetten 
vil starte opp ved avslutning 
av WC-rennene i langrenn på 
Konnerud lørdag 19. februar og 
avsluttes med en stor Idrettens 
Dag i byens sentrum (Marien-
lyst-Torget-Parken) på selve 
200-årsdagen søndag 19. juni. 
Stafetten skal være i bevegelse 
i 2011 timer (16-17 timer 
pr døgn) og vil om ønskelig 
komme innom alle bydeler og 
idrettsarrangementer i perioden. 
Hovedarena vil imidlertid være 
på Bragernes Torg der det job-
bes med å få på plass en stor 
info-tavle med løpende registre-

ring av nøkkeltall for stafetten 
(antall deltakere, meter, døgn / 
minutter etc.).

Hovedmålet med stafetten er at 
hele Drammenssamfunnet skal 
mobiliseres i en felles og mor-
som dugnad. Idretten, primært 
byens IL, vil ta et hovedansvar 
og er utfordret til å ta ansvar 
for 30-40 % av stafettens døgn. 
Også en mengde andre grup-
peringer vil bli utfordret som 
deltakere. Om noen måneder vil 
det bli åpnet for online-påmeld-
ing av deltakere på timebasis. 
Her vil prinsippet først til mølla 
gjelde slik at de mest attraktive 
dagene / timene nok kan gå 
fort. 

3. Promotering av byens klub-
ber gjennom Idrettens Jubile-
umskalender!

DIR er i ferd med å inngå en 
avtale med Saturn Trykk som i 
mange år har gitt ut den flotte 
og historiske Drammens-kalen-
deren. Idrettens 2011-kalender 
vil bli på 53 ukeark. På hver 
side vil de aktuelle jubile-
umsarrangementene bli kort 
presentert. Denne papirkalend-

eren vil også ha en elektronisk 
versjon der det kan gis mer 
detaljerte informasjoner om de 
enkelte arrangementene. Denne 
vil være linket til kommunens 
offisielle jubileumskalender. 

Hver uke vil kalenderen presen-
tere et av byens idrettslag, med 
logo, en kort klubbhistorikk / 
klubbinfo og plass til klubbens 
hovedsponsor(er). I tillegg vil 
det på hver side bli en omtale 
av 1-2 av Drammens største 
idrettspersonligheter (se egen 
innmeldingskupong). Det er fint 
om den enkelte leser sender inn 
forslag på slike personer som 
har hatt stor betydning for idret-
ten i byen. 

De klubbene som blir med i 
kalenderen vil få et stort antall 
gratis kalendere til fritt salg 
blant sine medlemmer, beste-
foreldre eller nabolag og kan 
således skaffe seg en fin og 
enkel dugnadsinntekt ved å 
være med her 

Velkommen med i  
Drammensidrettens store  
Jubileumssatsing!
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Vi gir folk grunn til å tro på
framtiden!

Miljøbevisst ....

www.fretex.no

Eller på jakt etter det unike.
Besøk vår flotte butikk på

Åssiden. Nye varer hver dag. 

Vi har tilbud på spisestuer
og stoler, og en mengde med

varer til kr.10,-og 20,-

Velkommen til oss! 
Åpent: 10-18(10-16), tors: 10-19

Ing.Rybergsgate 101, Åssiden 

Et av Drammensidret-
tens mest spennende 
tiltak i 2011 er en 2011 
timer lang Jubileums-
”stafett”. Den skal 
gi flest mulig dram-
mensere en unik op-
plevelse og samhørighet 
via moderat og fritt 
valgt fysisk aktivitet 
fordelt på titusener av 
deltakere gjennom 120 
dager.

MÅL
Synliggjøre gleden og egenver-
dien av å være i aktivitet.
Engasjere og involvere en stor 
del av Drammens befolkning. 
Vise mangfoldet av idrettsmu-
ligheter i Drammen.
Gi flere innbyggere lyst og 
mulighet til å begynne med 
idrettsaktiviteter.

RAMMER
Stafetten skal holdes i gang 
15-18 timer pr døgn i 120 dager 
– totalt i 2011 timer. Alle slags 
foreninger og (befolknings)
grupperinger i byen og omegn 
kan ta på seg ansvaret for en 
eller flere timer. Idretten som er 
initiativtaker og ansvarlig for 
gjennomføringen vil ta seg av 
30-50 % av timene, men DIR 
ønsker å utfordre hele byen til 
å ta del i denne store felles-
dugnaden som vil sveise alle 
deltakerne sammen om et felles 
mål.
Starten går under worldcup i 
langrenn på Konnerud lørdag 
19. februar og stafetten fortset-
ter hver dag fram til Drammens 
bursdagsfeiring lørdag 18. juni.

Ønskede aktører / deltakere 

Jubileumsstafetten 2011

Idrettslag og andre org-ledd in-
nen idretten
Alle andre typer frivillige lag 
og organisasjoner
Byens skoler på alle nivå samt 
barnehager
Kommunale og fylkeskommu-
nale / statlige virksomheter inne 
alle sektorer
Vennelag, velforeninger, bolig-
byggelag, syforeninger etc.
Eldre og funksjonshemmede 
(bl.a. en egen rullatordag)
Bedriftsidrettslag og fagfore-
ninger
Bedrifter / lokalt næringsliv

Kriterier
Stafetten skal innebære en eller 
annen type aktivitet 16-17 timer 
hvert døgn i 120 dager (200 
døgn hvis stor oppslutning)
Alle typer aktivitet kan 
benyttes, men valget må god-
kjennes av prosjektgruppa.
Aktiviteten skal skape begeis-
tring, glede og fellesskap for 
deltakerne.
Mange skal delta (målet er 
60.000 totalt), og ”vekslinger” 
skal skje kontinuerlig.

Drammen IR’s nedsatte pros-
jektgruppe skal 
Koordinere, planlegge og ad-
ministrere jubileumsstafetten. 
Vurdere aktivitetsønsker og 
bidra med gode gjennom-
føringsløsninger.
Holde hovedkoordinatorer og 
gjennomføringsgruppa opp-
datert til enhver tid. 
Planlegge og gjennomføre 
oppstart og avslutningsmarker-
ing (med en stor Frivillighetens 
eller Idrettens Dag i byens 
sentrum).
Kontinuerlig oppdatering av 
infotavle om stafetten.
Logistikkansvar i forhold til 
økonomi, materiell og per-

sonell. Organisere vaktlister til 
gjennomføringsgruppa.

Gjennomføringsgruppe (50-60 
frivillige) skal: 
Følge opp kontaktpersonene til 
de ulike aktørene / gruppene
Være til stede ved aktørbytter
Dele ut materiell og informas-
jon til deltagerne – alle blir 
premiert!
Organisere dagens start og slutt
Oppmuntre aktørene til å sette 
sin egen spiss på sin delt-
agelse med musikk, bål, mat, 
underholdning, kostymer og 
lignende.
Rapporterer til prosjektgruppa

Kontaktpersoner (lagledere / 
gruppeledere)
Velger ønsket tidspunkt og 
melder på laget.
Velger en aktivitet, enten om de 
vil finne på noe selv, eller om 
de vil bruke et ferdig opplegg.
Detaljplanlegger sin aktivitet. 
Organiserer eventuell trening/
forberedelse i forkant
Sørger for at alle er til stede når 
de skal starte.
Sørger for backupløsning der-
som noen er forhindret i å delta.

For mange av grupperingene 
vil deltakelsen kunne brukes til 
intern team-building.

Hovedfokuset skal være at delt-
agerne skal ha det gøy!

I løpet av sommeren 2010 vil et 
elektronisk påmeldingssystem 
for stafetten bli offenliggjort.



Individuelle utøvere
Rolf Andreassen, Drammen Roklubb - Sølv i firer uten styrmann i OL 1976
Ivar Ballangrud, Drammen Skøiteklub - 4 OL-gullskøyter, 3 som DSK-løper, samt EM og VM-  
       gull
Fredrik Bekken, Drammen Roklubb - Sølv i dobbeltsculler med Olaf Tufte i 2000, Norges  
       første OL-medalje i dette årtusen
Arne Bergodd, Drammen Roklubb - Sølv i firer uten styrmann iOL 1976
Ferdinand Bie, Drammen IF / OI  - OL-gull i 5-kamp i 1912
Hans Bjørnstad, SBK Drafn  - VM-gull i hopp 1950
Hans M. Gulbrandsen, Drammen Kajakk  - nr. 4 i OL 1948 og nr 5 i OL 1952 i kajakk K1
Per Halle, IF Sturla   - nr 7 på 5.000m friidrett i OL 1972
Thorleif Haug, SBK Drafn  - 3 OL-gull på ski i 1924, 8 kongepokaler
Svein Helling, Drammen Sportsskyttere - 12 NM-gull i skyting (lerdue, skeet, trap)
Sverre Johansen, Drammen Atletklubb - 10 kongepokaler i bryting
Amy Jønsson, Drammen Tennisklubb - 7 kongepokaler i tennis
Charles Mathisen, Drammen Skøiteklub - OL-gull 1.500 m 1936, Europamester 1938 
Sigurd Moen, Drammen Skøiteklub - OL-bronse samt 4. og 6. plass skøyter 1924
Frithjof Olsen, Drammens Turnforening - OL-gull+sølv+bronse i lagturn
Helge Riverud, Drammen Trekkhundkl. - 5 kongepokaler i hundekjøring
Sten Stensen, Drammen Skøiteklub - Gull + sølv + 2 bronse i OL, EM og VM- gull skøyter 
Johan Støa, Drafn og Hellas  - Buskerud første med Egebergs ærespris
Øyvind Thon, IF Sturla   - 7 VM-gull (individuelt og stafett) i orientering
Bjørn Thorkildsen, IF Hellas  - 4 NM-gull og 4 norske rekorder i høyde

Lagsportutøvere
Tor Alsaker Nøstdahl, Strømsgodset SIF - 13 landskamper, 3 NM-gull og ett seriegull i fotball
Einar «Bror» Andersen, Drafn  - O L- og VM-sølv og 11 NM-gull i bandy, landskamper i  
        ishockey (33) og bandy
Willy Aronsen, Drammens Ballklubb - 6 A-landskamper i fotball
Martin Johansen, Drafn   - 16 landskamper, 4 cupfinaler  fotball
Rolf Langeland, Drafn   - 65 landskamper og VM- bronse i bandy
Arild Mathisen, Åssiden IF / VIF / SIF - 29 landskamper fotball, 3 NM-gull og ett seriegull?
Egil Olsen, Sparta /Strømsgodset IF - 4 landskamper fotball, 3 NM-gull og ett seriegull
Steinar Pettersen, Strømsgodset IF - 6 landskamper fotball, 3 NM-gull og ett seriegull  
        - VM-sølv bandy
Thorodd Pressberg, Drafn / SIF  - 4 landskamper fotball, 3 NM-gull og ett seriegull VM- 
        sølv bandy
Glen Solberg, Reistad / DHK / div ute - tidendes beste norske herrespiller i håndball
Heidi Tjugum, Glassverket m.fl.  - OL-sølv 2000 i håndball
Inge Thun, Strømsgodset IF  - 4 landskamper fotball, 3 NM-gull og ett seriegull  
        VM-sølv bandy
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På slutten av dette året skal 
det trykkes en jubileumskal-
ender for idretten i byen. For 
hver uke i byens jubileumsår 
vil vi her presentere en av 
byens klubber samt 1-2 av 
byens mest kjente og kjære 

Drammens største idrettsprofiler
idrettsprofiler / utøvere. Vi 
inviterer her dere lesere av 
Drammensidretten 2010 
til å være med å plukke ut 
disse personene. Dere utfor-
dres også til å stemme på 
hvem som etter din mening 

har vært Drammens beste / 
største idrettsutøvere gjen-
nom tidene. Dere skal stemme 
på de 3 dere mener har vært 
best og kan velge mellom de 
navnene vi har plukka ut her 
eller føre opp egne  

kandidater. Blant de leserne 
som sender inn kupongen vil 
vi trekke ut 5 vinnere som 
premieres, 2 som vinner   
reiser og  3 som vinner sports-
bøker.  
 

Her følger Idrettsrådets forslag til idrettsprofiler i byen som bør vurderes ved kåringen. Vi har alfabetisk satt opp 20 utøvere fra 
individuelle idretter og et dusin lagidrettsutøvere. For hver av dem har vi tatt med et par av de største prestasjonene.

Kupongen kan sendes til 
mailadressen:
oddvar.moen@nif.idrett.no
eller i post til
Drammen IR, PB 2230 
Strømsø, 3003 Drammen

Svarkupong – jeg mener Drammens beste idrettsutøvere 
gjennom tidene har vært;

1. ________________________________________

2. ________________________________________

3. ________________________________________

Jeg anbefaler at følgende idrettsprofiler tas med i idrettens 
Jubileumskalender;

a) ___________________________________________________

b) ___________________________________________________ 

c) ___________________________________________________
 

Navn:   Adresse: Telefon: 

10 Eplefestivalen 2008
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Grønn Hverdag er 
en miljøorganisasjon. 
Nylig etablerte man 
Klimaklubben.no, som 

Norsk Eplefest på 
Sauherad i Telemark, 
har gitt prinsesse 
Märtha Louise prisen 
Årets gulleple.
På grunn av hennes 
nyskapende eventyrfortelling, 
har prinsessen fått denne 
prisen.

Årets prisvinner er en ekte 
eventyrprinsesse som modig 
og nyskapende formidler 
og fører videre norsk 
fortellerkunst, skriver Norsk 
Eplefest sin styreleder Wenche 
Hvattum i en pressemelding. 

Gulleplet går til personer 
som viderefører, tar del i, 
og kjemper for verdier som 
tradisjonsrik kunst og kultur, 
kunnskap og næringsutvikling 
basert på personlige og lokale 
ressurser. Kanskje en gang 
i fremtiden kan prinsessen 
komme til Eplefestivalen i Lier 
og fortelle eventyr der.
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Gulleple 
til 
eventyr-
prinsesse

Tone Granaas er daglig leder i Grønn Hverdag, 
Foto Grønn hverdag

H.K.H. Kronprinsesse Me�e Marit
Foto: Jo Michael, Det kongelige Hoff

Erik Solheim, miljøvernminister, 
Foto: Bjørn H Stuedal

ble  åpnet under nærvær 
av miljøvernminister Erik 
Solheim. Medlem nummer 
1 er Kronprinsesse Mette 

Marit. Denne klimaklubben 
er verdens første klimaklubb 
på Internett. Hittil har 

over 11.000 personer tatt 
klimatesten. Over 2000 
personer har blitt medlem.

Nettstedet er et verktøy og 
et nettsamfunn som skal gi 
folk tips om hvordan man 
kan bli mer ”klimavennlige” 
i sitt daglige liv.

Kronprinsesse Mette 
Marit sier: ”Vi kan alle 
gjøre noe for å leve mer 
klimavennlig. Bevisste 
rutiner og hverdagsvaner er 
viktige skritt på veien. Jeg 
vet at jeg kan gjøre mye for 
å forbedre meg på dette 
området. Men heldigvis er 
de små tiltakene likevel så 
mye mer enn ikke å gjøre 
noen ting. Klimaklubben er 
en fin veileder for å ta de 
riktige skrittene videre.”

Grønn hverdag åpner nettstedViktig bidrag i
 klimadebatten 

Foto: Cathrine Wessel, Det kongelige Hoff

Ivar Ballangrud
Øverst til venstre: Ivar Ballangrud under sitt strålende 
gull-løp på 5000 m i OL på Riesensee ved Garmisch i 
1936. På bildet i midten feirer Ballangrud gullet på 10000
m under OL i 1936. Til høyre, Ballangruds med
laurbærkrans i et av hans mange internasjonale
mesterskap. Nede til venstre, en stilstudie av Ivar 
Ballangrud i svingen.

Ivar Ballangrud
Øverst til venstre: Ivar Ballangrud under sitt strålende 
gull-løp på 5000 m i OL på Riesensee ved Garmisch i 
1936. På bildet i midten feirer Ballangrud gullet på 10000
m under OL i 1936. Til høyre, Ballangruds med
laurbærkrans i et av hans mange internasjonale
mesterskap. Nede til venstre, en stilstudie av Ivar 
Ballangrud i svingen.

Ivar Ballangrud
Øverst til venstre: Ivar Ballangrud under sitt strålende 
gull-løp på 5000 m i OL på Riesensee ved Garmisch i 
1936. På bildet i midten feirer Ballangrud gullet på 10000
m under OL i 1936. Til høyre, Ballangruds med
laurbærkrans i et av hans mange internasjonale
mesterskap. Nede til venstre, en stilstudie av Ivar 
Ballangrud i svingen.
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Drammen kommune  
en stor anleggsbygger / eier
Av Oddvar H. Moen

VNI (Vei, natur, idrett) er den 
virksomheten i Drammen 
kommune som planlegger nye 
anlegg, drifter den store eksis-
terende anleggsmassen og for-
valter gjennomføringen av den 
nylig vedtatte Hovedplan for 
fysisk aktivitet, idrett og friluft-
sliv. Ansvarlig for alt dette er 
virksomhetsleder Arve Hauk-
lien Røren. De siste par årene 
har det skjedd store utskiftnin-
ger i idrettsseksjonen av VNI. 
Randi Haldorsen har ”rykket 
opp” til fylkesidrettskonsulent 
og velkjente personer som 
Øyvind Kristensen og parksjef 
Erland Engen har blitt pensjon-
ister. Nye damer har rykket inn 
i seksjonen og tatt over ansvaret 
for mye av det som angår idret-
ten i byen. Vi har tatt en prat 
med Marte Bøhm og Annike W. 
Refvem og ønsker å presentere 
de litt nærmere for byens IL og 
andre lesere.  

Marte Bøhm er 32 år og job-
ber som idrettskonsulent i 
VNI. Hun har jobbet flere år i 
forsvaret med idrett, velferd og 
personell. Før det jobbet hun 
som idrettskonsulent i Svelvik, 
og  der var dette en stilling i 
kulturavdelingen.
Hennes hovedfokus i ny jobb er 
hovedplanen. ”Jeg synes det er 
positivt at den nye hovedplanen 
for fysisk aktivitet, idrett og 
friluftsliv har fokus på aktiv-
itet i tillegg til anlegg”, sier 
Marte.  Neste år er det et stort 
jubileumsår, og idretten står for 
flere store arrangementer. I den 
forbindelse er Marte kommun-
ens kontaktperson og jobber i 
tett dialog med DIR og flere av 
byens idrettslag.

Annike W. Refvem er  35 år 
og avdelingsleder i Plan og 

forvaltning Grønt, innenfor 
virksomheten Vei, natur og 
idrett. Hun har tidligere jobbet 
som landskapsarkitekt i fir-
maene 13.3 Landskapsarkitek-
ter, Multiconsult AS og Link 
Landskap (Link Signatur AS). 
Der har hun jobbet med et vidt 
spekter av oppgaver/prosjek-
ter bla. knyttet til offentlige 
plasser/rom, utearealer rundt 
næringsbygg, boligområder, 
parkområder, skoler, nærmiljø- 
og idrettsanlegg etc. De siste 
årene jobbet hun i hovedsak 
som disiplin- og oppdragsleder 
knyttet til større utviklings- og 
utbyggingsprosjekter.
Også for Annike er ett hoved-
fokus i ny jobb i forhold til 
idretten oppfølging av Hovedp-
lan for fysisk aktivitet, idrett og 
friluftsliv 2009-2012. Visjonen 
der er at: ”Drammen skal være 
den byen som tilbyr de beste 
muligheter for fysisk aktivitet, 
idrett og friluftsliv for alle og 
gjennom det styrke befolknin-
gens trivsel og helse.”

- På hvilke områder vil dere 
samarbeide mest med Dram-
mensidretten framover?

Vi ønsker å samarbeide med 
idretten i alle idrettsrelaterte 
saker. Mest fokus i disse dager 
vil det være på strategier og 
mål i hovedplan, spesielt rettet 
mot målrettet økonomisk satsn-
ing på noen prioriterte områder. 
Denne strategien har som 
mål å stimulere det frivillige 
organisasjonslivet i Drammen 
til å gjennomføre konkrete 
aktiviteter basert på kommunal 
økonomisk støtte. Dette arbei-
det er vi nå midt oppe i. Også 
oppgaver knyttet til jubileum-
såret 2011 jobber vi mye med 
nå om dagen. 

- Er det det offentliges oppgave 
å bygge og drifte idrettsanlegg 
og idrettens ansvar å skape 
aktivitet i anleggene?

Dette er et politisk spørsmål og 
vi forholder oss til enhver tid 
til de vedtak bystyret fatter om 
anleggsutbygging.
- Kan dere gi en oppsummering 
av den store anleggsbygginga i 
sist hovedplanperiode?

I den forrige planperioden ble 
det gjennomført bygging og 
rehabilitering av til sammen 
124 små og store anlegg innen 
idrett, nærmiljø og friluftsliv 
i Drammen kommune. Når 
det gjelder nærmiljøanlegg og 
friluftsliv så står kommunen for  
gjennomføringen av de fleste 
prosjektene, men på idrettsan-

leggssiden har idretten selv 
stått for nesten halvparten av 
anleggene de seinere årene. Av 
de 32 ordinære idrettsanleggene 
som var planlagt i forrige plan-
periode, var det hele 25 anlegg 
som ble gjennomført. Noen vil 
komme i den 4-årsperioden vi 
nå er inne i. 

- Kan dere si noe om kom-
munens anleggsprioritering 
framover, hvilke konkret anlegg 
som kommer og hvordan dere 
vil  samarbeide med idretten 
om disse?

Rådmannens prioritering av an-
legg for 2010-2012 ble politisk 
vedtatt for noen måneder siden, 
og det er den vi forholder oss til 
i vår planlegging og fremdrift. 

Kommunens anleggsplan og 
hovedprioriteringer er;
1. Ferdigstillelse flerbrukshall 
ved Skoger skole
2. Ferdigstillelse av kunstis på 
Marienlyst – Gamle gress
3. Ferdigstillelse av skiløyper 
til WC på Konnerud
4. Ny flerbrukshall på Fjell/
Galterud
5. Oppgradering av cricketbane 
på Berskaug som treningsan-
legg
5. Skiskytteranlegg (lysløype)

Arbeidet med de 3 første er i 
full gang og de vil bli fullført 
i løpet av året. Andre planer 
avventes til storhallprosjektet 
på Marienlyst er  nærmere 
avklart.

1.Multihall med ishall og 
klatrehall i Drafnkollen
2.Kunstis på Gamle gress
3.Oppgradering cricket-
bane Berskaug
4.Idrettshall med fotball-
garderober på Fjell 
 

Annike W Refvem t.v. og Marte Bøhm er de nye friske kostene i kommunens idrettsseksjon.

5.Kunstgressbane på 
Teglverkstomta (samarbeid 
med Glitrevannverket)
6.Turnhall
7.Lysløype med skøytetrase 
for skiskyting
8.Garderober Konnerud 
stadion
 

Dette er de anlegg idretten 
ønsker at kommunen  skal 
prioritere. Anlegg idretten byg-
ger sjøl skal kun prioriteres i 
fht spillemiddeltildeling hvert 
enkelt år. Idrettens anlegg-
sprioritering avviker noe fra 
rådmannens. Avvikene har to 

hovedgrunner:
- DIR tok ikke med påbegynte 
anlegg som Skogerhallen og 
skiløypene på Konnerud i sine 
planer siden disse var sikret på 
forhånd.
- Idretten står på sin forrige 
prioriteringsliste fra 2005 der 

nå alle prioriterte anlegg 
(3 nye kunstgressbaner i 
bydelene og 3 nye hallflat-
er i byen) er gjennomført. 
Eneste unntak er byens 
første ishall, og derfor 
har DIR ishall / multihall 
øverst på sin nye liste.

Drammen Idrettsråd / idrettens anleggsprioritering 2010-2012
Ishall/ multihall har første prioritet
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NORGES STØRSTE PÅ TENNISBANER 
EKSKLUSIVT OG BESTSELGENDE 

 
 
 
 

• Slitesterkt og vedlikeholdsfritt 
• Tåler det harde norske klima 
• Jevn sprett og lik friksjon over hele banen 
• Hurtigheten i dekket tilpasses etter behov 
• Passer like godt for konkurransespillere som mosjonister 
• Skånsomt for knærne 
• Mange ulike fargekombinasjoner 
• Overlegen fargeektehet mot uv-stråling og forurensing 
• Plexipave brukes i Australian Open og i ATP og WTA turneringer 
 
Norske Tennisbaner AS. Hovinveien 43, 0576 Oslo 
www.tennisbaner.no 
Telefon: 22640666, 96626747 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tennisklubben i Dram-
men holdt tidligere til 
på Marienlyst, like ved 
Marienlyst stadion i 
Drammen. Her disponerte 
man to baner inne og seks 
baner ute, samt et  
klubbhus.

I dag har man en ny stor hall 
med fire innebaner, og fire 
utebaner, samt et serviceareale  
med møterom og moderne 
garderober tilpasset bruk for 
utøvere både ute og inne.

Kommunen en god  
samarbeidspartner 

Tennisklubben, som er av de 
eldste idrettsforeningene i 
Drammen, ble stiftet så tidlig 
som i 1902. Klubblokalene 

Drammen Tennisklubb og den nye 
tennishallen på Åssiden 

ved Marienlyst måtte rives på 
grunn av den nye Marienlyst 
ungdomsskole som skulle 
komme på området. Dermed 
måtte klubben se seg om etter 
en annen løsning. Drammen 
Kommune stilte de fritt til å 
velge mellom en erstatning 
av de gamle lokalene, eller å 
bygge med fire baner ute og fire 
baner inne. Dette under forut-
setning av at klubben selv ville 
administrere byggeprosessen av 
en ny hall. Tennis blir mer en 
helårssport etterhvert, og derfor 
valgte man den dyreste løsnin-
gen. Prisen skulle egentlig bli 
ca. 47 millioner.  På grunn av 
at man etablerte en stiftelse, 
samt at man inngikk en større 
sponsoravtale med totalentre-
prenøren, kunne man bygge 
hallen uten moms på totalbelø-
pet, og sparte derfor ca. 9,5 

millioner kroner. I dag holder 
Drammen Tennisklubb til i nye 
lokaler på Berskaug på Åssiden 
i Drammen, ved siden av den 
nye Berskaughallen. (se bildet).
Total byggetid med planleg-
gingstid var ca. 2 år. Hallen 
stod ferdig til bruk i oktober 
2009.

Kvalitetsanlegg
Den nye tennishallen i Dram-
men er beregnet på internasjon-
ale turneringer på grunn av stor 
takhøyde. På mange felt er hal-
len et mønsterbygg som mange 
kommer for å beundre.

Instruksjon i tennissporten er en 
stor del av gamet, og dette kan 
foregå uten å forstyrre spill-
ingen på de andre banene i den 
nye tennishallen.  Hallmaker 
Entreprenør AS, ble valgt som 
totalentreprenør.

Lyset i taket er led-light lys 
som er en  svært fremtidsrettet 
lyskilde,  med stor driftssikker-
het og god økonomi. Per Vet-
terstad, som har vært formann i 
byggekomiteen, forteller at det 
er svært lang levetid på  belysn-
ingsutstyret, og løsningen gir et 
veldig behagelig lys. Vi kom-
mer til å tjene inn denne ekstra 
investeringen allerede etter fem 
år, sier han. Lysanlegget i hal-
len er levert av Ledlight Group 
AS i Horten.

Dekket i hallen er også spesielt, 
det er et såkalt hard-court 
dekke, som er laget i plexi-
plave. Materialet som er brukt 
er omtrent likt både ute og 
inne. Tennisdekket er levert av 
Norske Tennisbaner AS.

Av: Einar Hamre

Foto: Tom- Arne Winnæss
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Vi bygget tennishallen

www.hallmaker.no    post@hallmaker.no

Kontakt:
Telefon: 0047 40006326              

Industri

Gatebelysning

CrystalLed  -  fremtidens lyskilde

Mail: mail@ledlightgroup.com
Url: www.ledlightgroup.com

Driftsbygninger

Gårdsplasser

Sportshaller

Fasadebelysning

Tunnelbelysning

Parkerings hus

Fryseri

CrystalLed serie

-  CrystalLed kan redusere strømforbruket inntil 80%.
-  CrystalLed har minimal reduksjon av lysvolum over tid.
-  CrystalLed inneholder ikke miljøgifter som kvikksølv og bly mm.
-  CrystalLed gir bedre fargegjengivelse ( RA ).
-  CrystalLed er lettere og mindre og krever mindre materialforbruk.

-  Lang levetid.
-  Lavere kostnader til service og vedlikehold
-  Universalt modul system.
-  Miljøvennlig

For mere informasjon

Berskaughallen 
- bygd og eid av idretten

Den nye tennishallen har en 
stort befolkning i nærheten, og 
vil kunne tilby tennis til folk 
i hele Drammensregionen. 
Lokalt på Åssiden tilbys det un-
dervisning i tennis til skoleelev-
er som er på SFO (skole-
fritidsordning) i barneskolen. 

Elever fra Toppidretsslinja ved 
Drammen videregående skole 
har også besøkt anlegget og fått 
tennisinstruksjon. 

Klubben vokser
I dag er det ca. 200 medlem-
mer i Drammen Tennisklubb. 

Planen er å doble antall med-
lemmer i løpet av få år. Ten-
nisspillet drives av både de som 
vil drive aktiv idrett, og av folk 
i alle aldre som synes det er 
morsomt å spille, selv om det 
bare er for mosjon og hobby. 
Slik sett er rekrutteringen til 

nivået på alle plan sikret med 
denne flotte hallen.  Det er et 
spesielt godt tilbud til byde-
len Åssiden, og det er lagt til 
rette for vekst i tennismiljøet i 
Drammensregionen.

Se side 17 og 18

Den 23. januar i år, åp-
net endelig den nye Ber-
skaughallen.  Etter et 
snaut halvår i drift, var 
tiden inne til å at en liten 
tur oppom for å få histo-
rien og status for hallen. 
Hallbestyrer Odd Bjørn 
Moen tok oss vel imot og 
vi fikk kaffe og ble plas-
sert ned i kontorstolen 
med pennen klar.

Vi kan jo begynne med å skryte 
litt da, sier Moen. Berskaughal-
len er en av de få hallanleggene 
i byen som er bygget  av idret-
ten selv. Det har vært en lang 
vei å gå for å komme dit vi er i 
dag, og det er mye godt arbeid 
av idretten selv, som har gjort 
at vi har klart dette, sier han.  
Noen tilfeldigheter er det nok 
også, men hovedsakelig nitidig 
og godt arbeid fra idrettens 
side.

- Hvorfor ble det idretten som 
til slutt bygget hallen?
Dette kom nok av at idret-
ten gjorde et omfattende 
forarbeid,  forhandlet fram de 
beste prisene, samt  klarte å 
kombinere dette med gode og 
effektive byggeløsninger og 
driftsløsninger. Gode samar-
beidspartnere som hallens 
arkitekt Ninni Gøransson og 
hovedentreprenør Bermingrud 
har bidratt til at hallen har blitt 
en av landets flotteste idretts-
bygg. En omfattende leieavtale 
med Buskerud fylke kom på 
plass etter flere års forhandlin-
ger og var  utløsende for å få 
til en byggestart. Sist sommer 
hadde vi besøk av kulturminster  
Trond Giske, som bifalt våre 
planer, og tildelte hallen sys-
selsettingsmidler, det vil si at de 
statlige spillemidlene kom 
raskere til utbetaling enn for 
andre anlegg..
-  Hvilke deler av idretten står 
bak denne hallen?
Drammen Idrettsråd, Åssiden 
Idrettsforening, Drammen In-
nebandy og Bedriftsidrettskret-
sen har alle 25 % av A-aksjene 
i Berskaughallen AS som gir 
styringsrett. De 3 sistnevnte har 
også gått inn med store beløp i 
B-aksjer som gir de omfattende 
bruksrett i hallen.  Selskapet  
ble etablert i 2008.  Idrettsrådet 
har vedtatt at de skal selge seg 
ut i løpet av året, da hallen nå er 
realisert.

Av Tom-Arne Winnæss

Forts. s. 18
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Tangengata 12, 3300 Hokksund
Telefon: 32 75 50 80   
Telefax: 32 75 50 81
E-post: post@askelektro.no

Gratulerer med nytt flott bygg
Vi takker for byggevareleveranser

 Åssiden videregående skole er en stor bruker av 
den nye hallen, her en del av elevene i gang i spin-
ningrommet med utsikt mot cricketbanen.

Som jeg nevnte ble den lange 
prosessen kronet med hell, ved 
at idretten etter flere års tøffe 
forhandlinger fikk på plass en 
leieavtale med Fylkeskom-
munen.   Dette var en av de 
viktigste momenter for å real-
isere hallen. Fylket har drift-
savtale  i hallen for Åssiden 
Videregående skole hver dag i 
skoletiden (mandag - fredag fra 
kl. 07.30 - 16.00). Fra 16.30 -  
23.00 brukes hallen av idretten, 
og her er det over 95 % belegg 
i vinterhalvåret. Vi har en 20 
års langtidskontrakt med Fylket 
om skolens bruk  i skoleåret.

Når det gjelder idrettens 
kveldsbruk så sørger vi for å 
prioritere barn slik at de får for-
nuftig tildeling av treningstider. 
I tillegg til de store banene for 
håndball og innebandy, har 
hallen også flotte rom for gym, 
spinning, styrketrening, dans 
m.m. og her  har vi enda noe 
ledig tid, sier Moen.

- Hvordan finansierer dere 
driften? 

Fylkets leie utgjør  en stor og 
viktig andel av inntektene, el-
lers blir finansieringen til gjen-
nom utleie til idretten, og så er 

vi i gang med sponsorsalg.
- Vi har hørt dere har bestilt 
lydplater for å bedre  
akustikken? 

Ja, det stemmer, vi var ikke 
tilfreds med akustikken i hallen 
og har gjort en del viktige tiltak 

som skal gi en langt bedre akus-
tikk. Bl.a. kommer det lydplater 
som skal settes opp med det 
første. Vi vil også vurdere andre 
tiltak, for at hallen skal bli 
attraktiv å leie for flere. Blant 
annet har vi også mulighet til 
å leie ut til idrettsmøter, events  
etc. Her er det flotte fasiliteter 
for flere bruksområder.

- Du sa litt om historien bak 
hallen, og at arbeidet med å 
få med Fylket var viktig, kan 
du si litt om andre viktige 
momenter? 

Først og fremst var det jo et 
prosjekt alle var enige om 
burde realiseres. Drammen 

Idrettsråd har i mange år påvist 
stor underdekning av hal-
lkapasitet i byen. Drammen 
Kommune har stilt rimelig tomt 
til disposisjon, og idretten var 
villig til å ta byggeansvaret 
sjøl når fylket heller ville leie 
enn bygge. Og foruten svært 
gode entreprenører og under-
leverandører, vil jeg spesielt 
framheve Idrettsrådet med 
tidligere styreleder Ole Kristian 
Mortensen og nestleder Bent 
Mogensen(styreleder i hallsel-
skapet den første tiden) samt 
daglig leder Oddvar Moen som 
alle  gjorde en fantastisk jobb 
fra A til Å. Både som initia-
tivtagere, bindeledd og forhan-
dlingspartnere mot kommune, 

fylke og stat, for ikke å snakke 
om som samarbeidspartnere for 
idrettsklubbene. Alt fra befar-
ing av tilsvarende anlegg til 
økonomi og problemløsning, 
har disse vært aktive i.

Jeg vil også nevne de andre 
eierne som alle har vært aktive 
i ulike sammenhenger, sier 
hallbestyrer Odd Bjørn Moen. 
Ikke minst de nåværende 
styremedlemmene i hallen 
Jørn Thorstensen (Åssiden IF-
styreleder), Rolf Søraa (Dram-
men Innebandy), Oddvar Moen 
(Bedriftsidretten) og Kyrre 
Frøyd (DIR). Jeg må særlig  
nevne Øivind Kristensen, som 
etter at hansluttet som id-
rettskonsulent i Drammen kom-
mune, ble kapret inn som sty-
remedlem i hallen. Han har som 
de andre styremedlemmene 
jobbet med hallen som frivillig 
uten godtgjørelse og har vært 
en utrolig nyttig koordinator  og 
mentor i planleggings-  og gjen-
nomføringsprosessen. Han er 
en kjent mann for de fleste både 
fra idrett og kommune, og har 
på en fantastisk måte brukt mye 
tid og krefter på hallen.

Berskaughallen 
- bygd og eid av idretten
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flyttet inn i underetasjen i det 
nye Drammensbadet høsten 
2008. Inntil det året het 
klubben Bordtennisklubben 
Brage og besto for det meste 
av veteraner. Klubben hadde 
siden starten i 1993 hatt en 
omflakkende tilværelse. Det 
hele startet i kantina på gamle 
National Industri, før de fikk 
leie et lokale i gamle Brage 
Papirfabrik på Åssiden. Etter 
noen år der flyttet klubben til 
Drammens Glasverks indus-
triområde før de delte lokaler 
i Hokksundhallen med Eiker 
Bordtennisklubb hvor de var til 
sommeren 2008.

Da klubben flyttet til Drammen 
skiftet den navn og en storstilt 
dugnad på Drammensbadet 
begynte. Det ble montert flere 

Drammensbadet -  
Norges største badeanlegg

holder også til i samme byg-
ning som Drammensbadet.

I kjelleren på Drammensbadet 
finner du en gruppe bueskyt-
tere som har tilhold. De trives 
godt i lokalene. Man trener der 
i vinterhalvåret tirsdager og 
torsdager fra kl.18.00 til 21.00. 
Om sommeren trenes det mye 
ute.
Bueskyting er en fantastisk 

Av Einar Hamre

Sentralt plassert i Drammen 
finner du Drammensbadet, som 
skal betjene en befolkning på 
ca. 150.000 mennesker. An-
legget stod ferdig høsten 2008.
Det er mye vann som er til 
rådighet for deg: 
5,3 millioner liter vann i 9 
basseng, ute og inne, pluss 3 
boblebasseng, en kald kulp, tre 
vannsklier, plaskebasseng, en 
liten barnesklie, strømkanal og 
klatrevegg. 

På sida her er det ikke plass til 
å fortelle i detalj om alt som 
Drammensbadet inneholder, 
allsidigheten i tilbudet er nem-
lig så stort, og her er noe for 
enhver sjel og lommebok. 
Hva du enn måtte ha behov for 
å trimme kroppen din på; her 

sport som garantert fenger den 
som ønsker å
mestre noe. Miljøet er svært 
godt og de reiser rundt og 
deltar i konkurranser.
Høres dette spennende ut, kan 
du kontakte Knut Neergaard: 
Tlf. 984 28 433
eller Arne Aas Karlsen: 
Tlf. 975 12 915.

lysarmaturer og gulv og vegger 
ble malt med de riktige farger 
til et bordtennislokale. Da klub-
ben flyttet inn på badet hadde 
den godt og vel 40 medlemmer, 
mest veteraner som tidligere 
nevnt. Men etter navnebyttet 
og nye lokaler strømmet nye og 
gamle medlemmer til, og i dag 
er det godt over 100 medlem-
mer hvorav nesten halvparten 
er juniorer under 19 år.

Klubben har siden innflyttingen 
til badet hatt flere nybegyn-
nerkurs og den har fått fram 
7-8 juniorer som holder et bra 
sportslig nivå. Den har også 
knyttet til seg en fast trener, 
Frank Martiniussen, som holder 
høyt nasjonalt nivåI. I tillegg 
blir de fleste av bedriftsbord-
tennis-kampene spilt i hallen. 

I disse dager forbereder man 
seg imidlertid til en lokal, aktiv 
serie i hallen som blir adminis-
trert av bordtennisforbundet.
 
Klubbens veteraner holder 
fortsatt stand og er med på 
flere store internasjonale ar-
rangement. Blant annet skal 
en gruppe fra klubben delta i 
VM for veteraner i Kina i juni 
måned.

Klubbens styre består i dag 
av:

Leder: Svein A. Aaserud
Nestleder: Bjørn Kopperud
Kasserer: Arild Pedersen
Styremedlemmer: Bjørn Kris-
tensen og Arne Larsen

Drammen bordtennisklubb

Drammen Bueskyttere 

skal det være et godt tilbud til 
folk i alle aldre. Badet er enkelt 
tilgjengelig for de som kom-
mer med tog, buss, med bil 
eller med sykkel, eller til fots. 
Badet er åpent hver dag, du skal 
slippe å komme til stengte dører 
her. Følg med på åpningstider, 
hvordan du kan få tilbud om 
reduserte inngangspenger, og 
følg med på hvilke rabattord-
ninger som gjelder generelt. Da 
blir det billigere, og så kan du 
bruke badet mer. 

Her er mosjonssvømmere, som 
dukker opp tidlig om mor-
genen, de passer på å gå når 
det er litt stille, mens andre 
kommer og går til alle tider på 
dagen/ettermiddagen.
Det er familier store og små, 
som kommer for å kose seg, 
kanskje lære de minste å 

svømme, eller slappe av i rolige 
omgivelser også. Bad er bra for 
kropp og sjel. Både for de som 
skal trene hardt til konkurranser 
i forskjellige idrettsgrener, for 
de som skal se om de fortsatt 
klarer svømmeknappen, og ikke 
minst for folk som er rammet 
av skade eller sykdom, og som 
trenger å trene seg friske.
Tilbudet på Drammensbadet 
utover det miljøet som du finner 
i bassengene er svært allsidig 
og variert. Man har knyttet til 
seg fagfolk på områder som 
massage, kroppspleie, hudpleie, 
fotpleie, og så videre. Alt dette 
i velværeavdelingen som du 
finner i annen etasje. Det er et 
stort og moderne treningsstudio 
og steder som serverer mat. Du 
kan også grille på medbrakt 
engangsgrill.  

Foruten badegjester av ymse 
slag, har Drammensbadet lagt 
til rette for og tilbyr profes-

jonell drifting av en del or-
ganisert virksomhet og deres 
aktiviteter, i fleng kan nevnes 
Drammen Svømmeklubb, pens-
jonistgrupper, skolesvømming, 
organisert vanngymnastikk, 
babysvømming, svømmekurs 
for barn og voksne og dykkerk-
lubben. I tillegg er det en rekke 
lag og foreninger som har til-
holdssted på badet, som driver 
med annet enn svømming og 
vanngymnastikk. De viktigste 
her er Drammen Bordtennisk-
lubb, og Drammen Bueskyttere, 
samt sykkelklubben som også 
har trent på Badet.
Drammensbadet er åpent 87 
timer i uka. Det er ca. 1050 

betalende hver dag, og dette 
kan man være stolt av.
 De som drifter badet bruker 
mye kreativitet og fantasi for 
å holde kundebesøket på et 
slikt nivå. Dette besøkstallet er 
nesten det dobbelte av hva som 
var vanlig på det gamle badet i 
Drammen. 

Drammensbadet har 41 fast 
ansatte som til sammen leverer 
33 årsverk.
Grunnflaten på bygningen er 
5.000 kvadratmeter, til sammen 
i bygget er det 12.000 kvadrat-
meter gulvareal.
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Akademiet Privatistskole - skolen med 

Vi tilbyr eksamenskurs med karaktergaranti  
for fag i videregående skole.

•  Allmennfaglig påbygning

•  Generell studiekompetanse

•  Enkeltfag

Kursene går én kveld i uken. Oppstart uke 36. 
-Bedre karakter eller pengene tilbake!

www.akademiet.no/privatist      tlf. 815 49 020

karaktergaranti

Sted: Lindum Ressurs og Gjenvinning AS

Tid: Onsdag 16. Juni kl. 1700 – 2100

Kostnad: Kr. 100,- pr person

Påmeldingsfrist: 
Fredag 11. juni

Program
17:00 – 18:30 
Fagsjef biologi Jan Petter Hammer og
PhD prosjektleder Ketil Stoknes, Lindum
- Hvorfor kompostere
- Hva gjelder av forskrifter
- Hvordan lage varmkompost til eget bruk 
  av gårdsavfall, hageavfall etc.

18:30 – 19:00
Pause m. enkel servering

19:00 – 19:30
Fylkesagronom Øystein Haugerud
- Aerob kompostkultur: er en ny mulighet å bruke 
  kompost på.

19:30 – 20:00 
Forsker VitalAnalyse Berit Swensen
- Biologisk kvalitet av kompost og aerob kompostkultur 
- Hvorfor er det viktig? Bakterier, sopper, protozoer...

20:00 – 21:00
Vi deler oss i grupper og legger opp en 
eksempel kompost. 

Kompost – kurs 
på Lindum onsdag 16. juni 2010

Påmelding til: Anders Næss 
epost: anders.naess@c2i.net 
mob: 95759765

Ve
lk

om
m

en
 t

il 
os

s!
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Av Tom-Arne Winnæss 

Ælva ligger der som en polert 
perle! Den har blitt ”polert opp” 
på begge elvebredder gjen-
nom en årrekke av Drammen 
Kommune nå, og i dag fremstår 
den som ùrvakker perle. Siste 
dagen i mai med en blanding 
av brevann, hentet fra fjellene, 
blandet i litt blåaktig Dram-
mensleire, men allikevel ren og 
klar nok i den glitrende solen. 
Vi Drammenensere har til og 
med tatt den med i omdømme 
vårt; ”Elvebyen Drammen”.
Og hva er vel mer naturlig enn 
å finne dagen da selve glitteret 
i elva er her; en treningsdag 
for Roklubben!  Et glitter av 
fin ungdom, som blir tatt godt 
vare på av ”gamle storheter”, 
som for eksempel Per Skaug 
som har tatt seg tid til å møte 
oss og forklare litt, sammen 
med nestformann i Drammen 
Roklubb; Aud Sandengen. Her 
er også seriøse ungdomstrenere, 
og hjelpetrenere.Å, endelig 
noen som skriver noe mer enn 
bare fotball, uttrykker Aud, og  
smiler og vi får servert en lang 
liste av meritter i Roklubben. 
72-deltagelse i OL 
76-OL-sølv til Rolf og 
Arne(Andreassen/Bergodd)
80-Uttatt til OL (ble boikottet 
av Norge)
84-OL deltagelse
93-Juniorverdensmester til 
Fredrik Bekken
2000-OL sølv til Fredrik 
Bekken, osv. –osv.
Aud har ordnet opp, hun har 
også fått med BI-studentene hit 
i dag. De har tatt utfordringen 

med å arrangere den første 
regattaen noensinne for nor-
ske studenter her i Drammen. 
8èr på elva som  går den 19. 
juni, og gutta som er kommet 
i dag kan fortelle at de går for 
å vinne!  Men hvem skal dere 
ro imot undres vi? Er det ikke 
erfarne, etablerte studenter som 
har holdt på med dette i mange 
år? He, he, sier gutta, vi sa jo vi 
gikk for å vinne, men vi vet at, 
snur du lista opp ned, så står vi 
jo på toppen! Ler disse skøy-
erne fra BI. 

Det er jammen meg sporty å 
stille mot etablerte ”ulver”, for 
disse BI-gutta. Men ikke glem 
å nevn treneren vår;  Morten 
Adamsen, sier de. Han har lært 
oss mye, og det er ikke fleip, 
sier de nå alvorlig til oss. Den 
samme gest,  har roklubben 

gjort for oss. Tross alt; vi gleder 
oss!  Eksamen er jo ferdig 15. 
juni, så dette blir festen for oss 
den 19. juni. Finn roklubben på 
internett så ser du mer!  

Regattaen er lagt opp som en 
egen universitetsduell, og dette 
er ment å bli Norges svar på 
den kjente duellen i Storbritan-
nia mellom Oxford og Cam-
bridge. Til Drammen kommer 
hele den norske student-eliten 
samlet, med god støtte fra 
universiteter, høyskoler og 
særforbund. Kjartan Larsen fra 
BI-studentene,  kan på telefon, 
røpe at mye taler for at dette 
blir en tradisjonsrik, og prestis-
jefylt regatta ved suksess iår.
Han kan heller ikke si noe 
om forventningene til BI-
studentene fra Drammen, 
men han oppfordrer folk til å 

møte opp, så får vi kanskje en 
overraskelse, avslutter han på 
telefonen, idet vi snur oss og får 
øye på ungdommen fra Dram-
men Roklubb igjen. 

 Her er de, sier Aud, det er disse 
som er fremtida, og Per Skaug 
sitter på kanten sammen med 
BI-gutta og nikker og sam-
tykker i at: skal du bli god i å ro 
må du beherske først og fremst 
teknikk, så styrke og kondis. 
Hvor mange meter hadde jeg 
kommet av gårde her i en ener 
spør jeg? Maks tre meter før du 
hadde fått deg et bad, sier Per 
med et smil om munnen.
Jeg sikrer meg bilder og roper 
takk for meg, ned til Aud som 
i dag er i èn av tre sikkerhets-
båter som patruljerer med un-
gdommen. Sikkerhet i høysete 
er viktig hos alle seriøse som 

Fra Venstre: Tor Edvardsen, rosjef, Lars Petter Johnsen, Kristoffer Heimestad, Jonas Westbye, Christian Wagner, Simen Kjeldsen, Anne Line Hexeberg Henriksen, Eirik 
Edvardsen, Jørgen Ertzgaard, Simen Moe Johnsen, Anders Kihle. Foran Brage S. Hole og Kevin Balouch. I båt Maren Sofie Lundteigen

En polert perle

jobber med ungdom.
Takk for at du ville skrive litt, 
roper hun tilbake rett under 
Ypsilon. Da prates vi….
Du verden, for en mulighet til 
vekst denne klubben har, tenker 
vi. Klubbhus på den ene siden, 
BI-Studenter på den andre 
siden og Ypsilon imellom over 
en perle av en elv.  

Det eneste vi drømmer om nå, 
er å slippe hovedveien. Du 
vet, skal du over den med en 
8èr(23m lang), kan det gå på 
helsa løs i trafikken, sier Per 
Skaug, ellers kan ikke forhold-
ene bli bedre for oss. 

Vi sier takk for oss, og regis-
trerer 10-15 ungdommer, og 
5-6 leder, som alle er i aktivitet 
og med full konsentrasjon, idet 
vi snur oss og rusler hjem.

Bilde av gutta som skal ut etter anvisning av fra venstre Rosjef Tor Edvardsen, Brage S. Hole, Kevin Balouch, Jørgen Ertzgaard, Lars 
Petter Johnsen og Jonas Westbye. Lengst bak i bilde skimtes Aud Sandengen som hjelper Anne Line Hexberg Henriksen om bord i båten.



Norges største badeanlegg
åpner utebadet lørdag 5. juni! 

9 Basseng | 5 Vannsklier | Klatrevegg | Badstue | Boblebad | Treningssenter 
Cafè | Velværeavdeling | Solarium | Badebutikk | Treningstøy

Drammensbadet KF | Danviksgata 40, 3045 Drammen | www.drammensbadet.no | Telefon: 32 04 45 00

HAR DU PLAGER I BENA?

Vibrasjonsmedisinsk Klinikk Reg. NLH

Smerter, kramper, uro i bena, hovne/-tunge ben, åreknuter, kalde eller varme/brennende  
føtter, føler at man går på småstein, går på puter, er doven i bena, firbromyalgi og lite energi?

RING FOR TIME: TLF. 99 50 60 62 – N Storgt. 53, Drammen

UFORPLIKTENDE OG GRATIS:
1 gratis behandlingstime 
1 gratis måling av blodtrykk og blodsirkulasjon i 
bena 
 
Behandlingen er elektro-medisinske apparater er 
smertefri og behagelig.

Behandlingenbedrer blodsirkulasjonen og 
reduserer symptomer og risiko.

Denne behandlingsformen gjør at du raskere 
blir leget av skader du har pådratt deg
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 - Kosttillskudd til svenske priser?  - Ned eller opp i vekt,vi vet hva du trenger  - Treningsklær fra GASP,Better Bodies ,Fox og Dcore  - Treningsutstyr,belter,støtter,hansker etc.

Fitnessplanet - Nedre Storgate 23, 3015 Drammen, Tlf 32 89 38 00

www.fitnessplanet.no

KRYSSORD
1. PREMIE 10 FLAXLODD
2. PREMIE   5 FLAXLODD
Svar på kryssordet sendes til:
Tema:Extra, pb 2424, 3003 Drammen
Innen 20. juni
- Merk konvolutten med “kryssord”

Løsning:

Navn:

Adresse:

Postnummer/sted:

Telefon:



Introduksjonsloven gir nyankomne flyktninger mellom 18 og 55 år som 
har behov for grunnleggende kvalifisering, rett og plikt til å delta i et 
introduksjonsprogram. Mål for programmet er at nyankomne flyktninger 
skal få mulighet til å delta aktivt i yrkes- og samfunnslivet, og at de skal 
bli økonomisk selvhjulpne. I Drammen er det ca. 1000 deltakere innom 
skolen i løpet av et år, og programmet er tilrettelagt for å lære norsk, 
arbeidspraksis, grunnskole for voksne, etablering og arbeid m.m. Senteret 
har også psykiatrisk sykepleier og rådgiver.

 

Damene har forstått det! 
En mønstring som det 
virkelig står respekt av; 
nemlig JENTEBØLGEN!

Det har aldri hendt i Drammen 
før at så mange damer smiler 
og løper / går på en gang på 
samme sted! 1200 var de, blide 
var de, noen slanke, noen lubne, 
noen i barnevogn og andre med 
stokk, men alle var enige om en 
ting: Denne dagen er vår og vi 
skal ha det gøy! Tidtagerutsty-
ret var fraværende, men smilet 
var der! 

Alle som var tilstede kunne 
ikke la være å la seg smitte 
av den gode stemningen. Å 
gå inn blant 1200 blide og lett 
smilende og svettende jenter 
og knipse et par bilder var så vi 
nesten fikk hjertebank, under 
oppvarmingen til Jentebølgen. 
Sports Club Akropolis stod for 
sceneoppvarmingen. At Rune 
Høydahl stilte som hare, var 
nok heller ikke noe minus for 
disse jentene, alle med godt 
humør og glimt i øyet. Dette 
var også folkehelse fra A-Å, for 
de gutta og for publikummere 
som hadde forvillet seg inn i 
denne herlige blandingen av 
smil, svette og god stemning.
Når man også får så god mot-
tagelse av arrangørjentene 
gjør dette til at det var en 
fullkommen glede å få lov å 
knipse og skrive litt om dette 
arrangementet. Vi er så glad 
for at dette er blitt så bra, sier 
Anne Stunæs Isene, en av de 

Representanter fra introduksjonssenteret Thida har akkurat mottatt ”Gullmedaljen”.

Et moderne folkehelseperspektiv

Fullkommen oppvarming

to av arrangørjen-
tene vi får snakket 
med. Ragnhild G. 
Vikesland iler til 
og gir oss honnør 
for interessen,  og 
plasserer løpsinfo, 
og E-mailadressen i 
handa vår, og stiller 
seg til rådighet for 
ytterligere infor-
masjon. Løpsleder; 
Marit Vindenes 
Løyning står opptatt 
med NRK Østland-
sendingen, men vi 
har fått både bilder 
og god info fra de 
andre.
Arrangørene IF 
Sturla har gjort 
en god jobb, og 
Jentebølgen har 
blitt akkurat det 
som var meningen; 
en positiv og fin 
jentekveld.  Alt praktisk var 
der, og de rette samarbeidspart-
nerne var der. Bislettalliansen 
var innleid, alt fra scene, dans, 
til kjøring av tøy var på plass. 
Program, gode sponsorer, mat 
menyer var der. Av alle bildene 
som vi tok, kunne vi ikke finne 
ett uten smil! 

Vi er rett og slett imponert over 
at det går an å samle så mye 
smil glede og vilje på en gang 
på ett sted! 

Her var ikke nødvendig med 
stuntreportere og spisse albuer! 
Her kunne man stille seg ved 
siden av NRK Østlandssend-
ingen, og DT&BB og slå av 

en liten prat mellom seriene av 
bilder som ble knipset.
Var dette en drøm? Neida, en 
sann virkelighet, et kjærkom-
ment avbrekk i hverdagen for 
mange. Når jeg hører at in-
troduksjonssenteret har stilt opp 

med godt over 100 deltagere 
sier dette mye om folkehelse, 
integrering og vilje.
 
En hel ettermiddag, uten 
bekymring og mas for oss alle 
som var der. For her ble man 

smittet av viljen og gleden. Det 
var helt klart kjempemorsomt å 
delta, men det var gøy og se på 
også!

Med glimt i øyet.

Av Tom-Arne Winnæss


