Årsmelding for Hurum Idrettsråd 2019
Medlemmer i Hurum Idrettsråd:
1.
Tofte Fremad IF
2.
Sætre IF Graabein
3.
Huringen IF
4.
Holmsbu IF
5.
Hurum Golfklubb
6.
Hurum Orienterings Lag
7.
Hurum Rideklubb
8.
Hurum Sportsskytterklubb
9.
Hurum Seilforening
10.
Hurum og Røyken Kajakk klubb
11.
Hurum og Røyken Modellflyklubb
12.
Hurum Cykelklubb
13.
Hurum Krav Maga
Styret i Hurum Idrettsråd 2019:
Leder
Espen Johansen
Nestleder
John Fjeldstad
Styremedlem
Nils Brodersen
Styremedlem
Knut Strøm
Styremedlem
Jostein Holdhus
Styremedlem
Gry Ugstad Jørgensen
Styremedlem
Terje Vernly
Varamedlem
Siv Dugan

Sætre IF Graabein
Tofte Fremad
Holmsbu IF
Hurum Cykelklubb
Hurum Seilforening
Huringen IF
Røyken og Hurum Modellflyklubb
Sætre IF Graabein

Revisor
Revisor

Arne Hjorth
Janeke Næss Røed

Tofte Fremad IF
Sætre IF Graabein

Valgkomiteèn:
leder
medlem
medlem
varamedlem

Guri Berg
Morten Strømnæss
Kolbjørn Johansen
Mari Myhrene

Sætre IF Graabein
Tofte Fremad IF
Tofte Fremad IF
Holmsbu IF

Det ble gjort endringer i styret i løpet av perioden. Gry Ugstad Jørgensen valgte å gå ut, og
Siv Dugan rykket opp fra varamedlemsplassen.
Styremøter og møter i 2019

Styret har hatt 7 styremøter, samt årsmøte

Det er avholdt 1 møte med kommunen ved ordfører og kulturkontoret

Det er avholdt flere møter vedr multisporttilbudet
Styrets arbeid
Styret har i året som gikk arbeidet med følgende saker:
Fordeling av kursrefusjoner:
Det kom inn 8 søknader. Det ble godkjent og refundert totalt kr 30.000,-.
- Sætre IF Graabein ble tildelt kr 14.800,- Huringen IF kr 9.200,- Hurum Sportsskytterklubb fikk kr,4.400,- Tofte Fremad fikk kr 1600,-

Tilskudd til prosjekter rettet mot barn og ungdom som ikke omfattes av det
vanlige tilbudet i idrettslagene.:
Idrettslagene ble oppfordret til å søke om midler for å sette i gang med aktivitet rettet
mot barn og ungdom som faller utenom vanlige idrettsaktiviteter.
Det kom inn 8 søknader. Det ble gitt tilskudd på totalt kr 78.000,-.
- Sætre IF Graabein ble tildelt kr 36.000,- for oppstart med Multisport
- Huringen IF kr 16.000,- for å sette i gang med bordtennis
- Tofte Fremad IF fikk kr 26.000,- for Mandagsøkta, et tilbud til skoleelever rett
etter skoletid.
Idrettens utviklingsstipend:
Det kom inn totalt 16 søknader hvorav 4 fikk tildelt stipend etter vurderinger av styret.
Det ble tildelt kr 7.500,- hver ut i fra hittil oppnådde resultater, samt ambisjoner
videre.
-

Nahom Niguse, 18 år fra Tofte. Fotballspiller i Huringen
Casper Branting,17 år fra Sætre. Skihopper i Kollenhopp
Hannah Toth Mo, 14 år fra Sætre. Kunstløp i Asker Kunstløpklubb
Philip Øsli Andreassen, 13 år fra Tofte. Seiler i Drammen Seilforening

Lokale Aktivitetsmidler (LAM):
Hurum ble tildelt totalt kr 673.005,-.
Idrettslagene fikk et grunnbeløp basert på størrelsen på foreningen/laget.
Det resterende beløpet ble fordelt med 1/3 på aldersgruppen 6-12 år og 2/3 til aldersgruppen 13-19 år. 12 klubber ble tildelt midler basert på idrettsregistrering for 2018.
Dialogmøte med Hurum kommune ved ordfører og kulturkontoret:
Det ble avholdt dialogmøte mellom styret og kommunen i henhold til
samarbeidsavtalen. 17.10.2019
Temaer på møtet var:
- Oppfølging av multisporttilbud i Hurum.
- Håndtering av gummigranulat på/ved kunstgressbaner
- Prioritering av innkomne spillemiddelsøknader 2020, disse søknadene skal
vurderes:
o Rehabilitering av Sætrehallen (fornyet)
o Flerbrukshallen Tofte (gjentatt)
o Nærmiljøanlegg Sætre ungdomskole (ny)
o Orienteringskart Rødtangen (ny)
o Diverse søknader flerbruksområde ute ved Tofte ungdomsskole (ny)
o Kunstgressbane Sætre (ny)
Samarbeid med Nye Asker (Asker/Røyken/Hurum):
Det har i løpet av 2019 blitt avholdt en rekke møter og forum i forhold til
intensjonsavtalen vedr. sammenslåingen til Nye Asker i 2020. Her jobbes det godt og
målrettet mot en ny stor kommune, og vi jobber målrettet mot sentralisering av
idretten. Vi har stort fokus på å ta vare på alle «små» steder, samt ta med det beste fra
dagens tre idrettsråd inn til det nye rådet. Det har vært tre valgte representanter fra
HIR for å sikre kontinuitet i prosessen.

Tilskudd

Hurum Idrettsråd er Lotteriverdig Organisasjon, og blitt tildelt en andel i Bingo
spill tilknyttet Egil Hesland AS, avd. Showboat Drammen. I 2019 er det blitt utbetalt
totalt kr 57.736,- som er benyttet til Utviklingsstipendet og til Prosjekter i lagene


Idrettstilskuddet fra Hurum kommune var i 2019 på kr 308.500,-.
o
o
o

Kr 276.000,- ble fordelt direkte til lagene.
Kr 2.500 gikk til idrettsrådet som administrasjonstilskudd
Kr 30.000,- ble fordelt av idrettsrådet til idrettslagene som tilskudd til
kurs for kompetanseheving.

Multisport
Idrettsrådet startet i 2017 arbeidet med å få på plass et lavterskeltilbud rettet mot
funksjonshemmede og andre som ikke passer inn i organisert idrett.
Idrettsrådet har hele veien jobbet tett opp mot både kommune og idrettslag for å få
dette i gang og i desember 2018 gjorde Hurum kommunestyre følgende vedtak:
Hurum kommune bevilger 90.000,- hvert år i den neste handlingsplanperioden i
driftstilskudd til å starte opp tilbud om Åpen hall på Tofte og på Sætre og ett tilbud om
Multisport i Hurum. Driftstilskuddet skal gå til avlønning av ungdom som tilbys lønnet
arbeid for å bemanne tilbudet.
Tilbudet startes opp som et samarbeid mellom Hurum kommune, Hurum Idrettsråd og
idrettslagene og drives etter modell fra tilsvarende tilbud i Røyken kommune.
Styret har basert på ovenstående vedtak jobbet målrettet og effektivt for å få etablert
multisporttilbudet i kommunen. Tilbudet startet opp i 2. halvår 2019 i regi av Sætre IF
Graabein.
Idrettsrådet er fornøyd med å kunne konstatere at deltakerantallet har vært jevnt
økende og at vi ved årsskiftet hadde ca 25 deltakere på de ukentlige arrangementene i
Sætrehallen.
Kommunen bidrar med aktivitetsledere og kretsen har bidratt med opplæring av disse.
Idrettslaget ROS i Røyken har bidratt stort med sine erfaringer og i tillegg har vi fått
noe utstyr fra ROS. Uten denne hjelpen fra ROS ville det ikke vært et slikt på Hurum.
Hurum Idrettsråd forventer at det nye Asker Idrettsråd følger opp denne aktiviteten og
arbeider for at det videreføres i den nye kommunen.

Sætre, 31. desember 2019

Espen Johansen
Leder Hurum Idrettsråd

