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NORGES FLOTTESTE IDRETTSHUS

Konnerud idrettspark tilbyr et fantastisk eldorado av aktivitetstilbud for de 
aller fleste. Ikke bare fra vårt eget herlige Konnerud, men også mennesker fra hele 
regionen besøker anlegget daglig. Dette er hjertet til et av Norges mest aktive
fotball- og bandymiljøer og som omkranses av et ski-, sykkel-, orientering- og 
turterreng i verdensklasse. Konnerud Idrettspark ble åpnet i 1978 og har gradvis 
blitt oppskalert til et fantastisk fotballanlegg og ble nå sist i 2016 utvidet til å 
inkludere en topp moderne kunstisbane. Anlegget summer av liv gjennom 
sommer og vinter fra tidlig om morgen til sent om kvelden. Idrettsparken har 
allikevel alltid manglet den siste finishen, det som gjør anlegget komplett: de 
tilhørende praktiske fasiliteter og et knutepunkt som limer miljøet sammen og 
bygger de sosiale broene. Dette er viktig for å nå våre mål om enda flere og enda 
lengre i aktivitet her i klubben i vårt hjerte: ET IDRETTSHUS:

• Et samlingspunkt for de aktive, tilskuerne, trenerne og foreldrene 

• Et skikkelig garderobeanlegg med opplagte praktiske funksjoner som bygger 
sterke sosiale og sunne idrettsmiljøer

• Forsamlingslokaler med kafeteria og panoramautsikt til aktivitetene under-
kamp, trening, publikumstid, cup, idrettskoler og en mengde andre aktiviteter.

• Et stort kombinert oppholdsrom/skifterom/spiserom/varmestue med  
tilhørende toaletter som «alltid» skal være åpent for alle.

Bygget er tiltenkt å brukes så mye som mulig av våre barn, ungdom, voksne og gamle 
uavhengig av funksjonsevne. Bygget skal brukes av våre organiserte aktive, publikum, 
familier, skoler, barnehager, fritidsordninger og mange flere hver eneste dag og kveld 
gjennom hele året. I praksis vil bygget bringe garderobekulturen tilbake til Konnerud, 

den fortjente varmestua til våre mange små ballspillere, skiftestua til våre aktive 
familier som skal på isen, et sted å lagre og nyte matpakka når det bøtter ned og ikke 
minst en tørr og varm fantastisk tilskuerplass til alle som vil følge sine nærmeste i fri 

utfoldelse på idrettsbanen
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Bygningen og dens utforming er inspirert av lek, ballspill, isflater og aktiviteter.  Arkitekt 
Trond Martens har sett for seg et røft bygg som skal tåle litt juling fra viltre barn og ung-
dommer og kanskje også et spark i ny og ne fra en utøver etter en tapt kamp. Bygningen 
er tenkt oppført i prefabrikerte stål- og betongskonstruksjoner, med fasader utført i 
pussystem og med store glassfelt fra publikumsarealene i andre etasje. Innholdsmessig 
vil bygget bestå av fire garderober og en dommergarderobe samt kiosk i første etasje. 
I første etasje ligger også kanskje Konnerud idrettsparks viktigste rom; et stort 
kombinert oppholdsrom/skifterom/spiserom/varmestue med tilhørende toaletter som 
«alltid» skal være åpent for alle. I andre etasje er sekretariat, kafeteria og en lounge
lokalisert, alle med strålende utsikt mot spilleflatene utenfor.

Byggets omfang er ca 650 m2 fordelt 315 m2 i 1. etasje og ca. 330 m2 i 2. etasje. 
Idrettshuset er planlagt reist på kommunal eiendom i hjertet av Konnerud Idrettspark 
mellom den nye kunstisbanen og 7-er kunstgresset. Eier av bygget vil være
 Konnerud IL, men Drammen og Sande Kommune vil ha eierandeler av garderobene. 
Bygget et kalkulert til å koste 12 mkr hvorav 2 mkr per i dag ikke er på plass, men hvor 
det er lagt planer for gjennomføring. Trygghet rundt finansiering er ekstremt viktig for 
en organisasjon tuftet på frivillighet og dugnad og spesielt når prosjektet er av slikt 
omfang. Finansiering er planlagt å bli gjennomført via en rekke kilder: 

• Tippemidler er den største kilden. 
• Alle samfunnsnyttige Idrettsanlegg får alle mva kostnader refundert. 
• Flere gavefond har bevilget penger til bygget allerede og vi håper at fremtiden også vil             
  bringe flere. Sparebanken Øst bevilget blant annet 1,6 mkr til bygget høsten 2017 og
  har totalt sett bidratt med 1,85 mkr. 
• Kommunal støtte siden kunstisanlegget er eid av Drammen og Sande kommune i 
  felleskap og garderobene er en forlenging av dette.
• Betydelig dugnadsinnsats. Arkitekt og massiv prosjektdeltagelse er 100 % dugnad som gir
  store kostnadsbesparelser  
• Egenkapital fra fotball og bandy gruppene
• Sponsorprogram
• Folkefinansiering/kronerulling
• Andre kilder

Dersom alt går etter planen starter byggingen av Idrettshuset i begynnelsen av  
mars 2018 med mål om å ferdigstille Idrettshuset innen utgangen av 2018.

OM BYGGET
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Ikke bare skal det bygges, men oppdatert finansieringsplan viser at det fortsatt 
mangler rundt 2 av byggets totalt 12 anslåtte byggemillioner. I tiden fremover er målet 
vårt å presentere bygget for hele lokalmiljøet på Konnerud og dermed vekke 
engasjementet om at dette bygget trenger vi, dette har vi savnet i årevis og nå skal vi 
stå sammen om og endelig få det til. Prosjektets hjerte er Konneruds nesten 11 000 
innbyggere, men også fra folk og bedrifter i hele regionen som er opptatt av idrett og 
gode mosjonstilbud i lokalmiljøet, samt barn og unges oppvekstsvilkår håper vi ønsker 
vil være med å bidra. 

Folkefinansiering:

Et spennende element denne høsten blir en folkefinansieringskampanje vi har lansert 
med mål om å skaffe 500 000 kr frem til jul slik at byggingen kan starte allerede 
1. mars 2018. Kampanjen erstatter alle tradisjonelle dugnader som kakelodd og 
dorullsalg og tanken er at det finnes mange av oss som vil stå sammen om dette
og bidra med noen kroner hver etter evne. 

Gå inn på: www.startskudd.no  og søk opp Idrettshuset, eller finn prosjektet  
under ”Idrett”. Her fyller du ut telefonnummer og beløp i Vipps-boksen. Betalingen må 
bekreftes i Vipps-appen. Ønsker du å betale med kort, trykker du ”Bidra med kort” og 
følger instruksjonene på siden. Beløpet trekkes umiddelbart. Ved bruk av Vipps  
tillegges det ingen gebyrer. Ved bruk av kredittkort (VISA, Mastercard etc) blir man  
belastet 3% gebyr.

Vipps oss direkte på 130768
Alle som ønsker det kan gi sine bidrag til Idrettshusets konto 2220.30.59128 
Bedrifter ta kontakt om dere ønsker faktura.
 

Husk at det gis 24 % skattefradrag for alle pengegaver gitt til idrettslag over kr 500 og 
begrenset opp til kr 30 000. Ordningen gjelder både private og bedrifter. Gir man 1000 kr 
får man altså 240 kroner i skattefradrag. For at du skal få skattereduksjon for din gave 
til oss, må vi ha ditt fødselsnummer/organisasjonsnr. Dette kan du registrere ved å sende 
e-post til:XXXXX

SAMMEN OM NOE!
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Kontakt sponsorgruppa Konnerud Idrettshus:

• Anders Bøhn - anders.bohn@gjensidige.no
• Fredrik S. Johnsen - FSJ@bnm.no
• Magnus Dahlby - magnusdahlby@gmail.com
• Espen S. Carlsen - espen.carlsen@aksjeservice.no

En egen hjemmeside er opprettet: www.idrettshuset.no og denne vil 
fungere som informasjons og nyhetsbase for prosjektet.



PROSJEKTGRUPPA
NORGES FLOTTESTE IDRETTSHUS

Etter at fotball og bandygruppa forente sine krefter i slutten av 2015 og 
bestemte seg for å forsøke å få opp bygget så har prosjektgruppa utviklet seg 
betydelig i antall og omfang. Nå etter sommeren ble det satt kraftig fart på 
alle områder og antall mennesker involvert har blitt mange. Dette er viktig 
da alt dreier seg om dugnad og det er viktig at et tilstrekkelig antall personer 
med variert og nødvendig kompetanse er med å dra dette omfattende og 
kompliserte lasset i mål. Idrettshusetprosjektet er et stort, men viktig, prosjekt 
som har stor samfunnsnytte i lokalmiljøet og som har motivert mange til å 
stille opp med sin kunnskap og kompetanse.

Byggegruppa skal realisere arkitektens flotte tegninger til et flunkende nytt Idrettshus. 
I gruppen har vi fått med de dyktigste personer innen de nødvendige bygningstekniske 
fagområdene i tillegg meget kompetente brukerrepresentanter fra både bandy- og 
fotballgruppa. Nå skal funksjonsbeskrivelser, romprogram og endelige tegninger 
utarbeides før tilbud fra entreprenører skal evalueres. Vi merker allerede en stor 
interesse fra ulike firma og leverandører som ivrer etter å bidra. Det vil bli mye hardt 
arbeid det kommende året, men vi ser frem til å oppføre et av Konneruds viktigste bygg 
for fremtiden.

• Erik Hornstuen
• Roar Gunnestad
• Arild Larsen
• Bård Lerheim
• Hans Kristian Mangen
• Ulf Nordskog
• Torgrim Dale
• Rune Likværn
• Tom Sune Johansen
• Helge Amundsen
• Trond Martens 

De som har ansvar for de ulike områdene ser du under:

Det er ikke bare selve bygget som skal bygges, det gjøres også en formidabel jobb 
med mange andre elementer av prosessen. I tillegg til byggegruppa og  
sponsorgjengen er det også verdt å nevne folk som Øystein Julsrud, Fred Løwe, 
Øivind Bergstrand, Jan Rune Idal, André Markussen, Petter Eidskrem og mange 
mange flere i sin innsats som til sammen legger ned mange tusen timer med  
samlet dugnad for å realisere Norges Flotteste Idrettshus. Ganske sikkert vil det 
dukke opp mange flere også som kommer til å bidra i denne prosessen og vi  
setter stor pris på all hjelp vi kan få!

På forhånd takk og følg prosjektet på www.idrettshuset.no

Sammen om noe!
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BILDEGALLERI
NORGES FLOTTESTE IDRETTSHUS

Idrettshuset

Idrettshuset - isbane Idrettshuset - fotballbane

Plantegning - 1.etasje Plantegning - 2.etasje
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GARDEROBEKULTUR
NORGES FLOTTESTE IDRETTSHUS

Stjernene henger glitrende over den vinterkalde Konnerudgryta. Det myldrer av aktivitet på begge bane-
ne. Den ene grønn. Den andre blank. På den ene har de på seg skøyter. På den andre fotballsko. Større 
er ikke forskjellen. Større er ikke skillet. Gutter og jenter, smilende, leende, leikende, hodestups forelska 
i idretten de elsker aller mest. På hjemstedet sitt. Etter skolen. På kveldene. I helgene. Kalde dager, kalde 
kvelder. Hele vinteren. Hele sommeren.

Midt mellom banene ligger selve hjertet i Konnerudgryta. Et rødt hjerte. Et pulserende hjerte. Et samlende 
hjerte. Et lidenskapelig hjerte. Et vennskapelig hjerte. Et hjerte med plass til å dele gleder. Og sorger. Til å 
dele oppturene. Og nederlagene. Der nede på gressvollen, midt mellom isen og gresset skal Idrettshuset 
ligge. Et knutepunkt. Mellom sommer og vinter. Mellom idretter i et fleridrettslag. Et knutepunkt mellom 
mennesker. Et knutepunkt alle har et forhold til. Et sted vi alle er glad i. Et sted vi alle er velkommen. 
Et sted vi alle hører hjemme.

Åpner man døra og går inn slår vaffellukta mot deg. Kiosken frister. Hyggelige mennesker møter deg med 
vennlige smil. Dugnadsånden fyller deg med fred. Hverdagens stress og mas blir igjen på utsida. Her inne, 
er det bare en ting som betyr noe, og det er det idrettslige fellesskapet. Samholdet. Den felles interessen. 
Lidenskapen.

Musikken i garderoben er øredøvende. A-lagskapteinen har skrudd opp volumet. 90-tallsmusikken 
dundrer. Unggutta sitter med store øyne. Gamlegutta, garderobens lærere, viser hvordan det danses. 
Sjekkes. Ordnes butikk. Garderobens skole er naken. Den er rett fra levra. Den er ærlig. Åpen. Og ekte.

En unggutt får så øra flagrer over dårlig pumpa baller. Bot. Ymse 100 kroner. Søpla er heller ikke tømt. 
Botsjefen gnir seg i henda. Avslutningsfesten blir sprek i år. Reglementet henger på døra. Her opereres 
det ikke med anmerkninger eller advarsler. Bøddelen er brutal. Læringseffekten formidabel. Kultur.

Kaffetrakteren er skrudd på, toastjernet varmt, og kjøleskapet fullt av cola. Cola som en kremmer i laget 
selger for 20 kroner stykke etter en tur han hadde i Sverige tidligere i vinter. Folk kjøper. Men glemmer 
å betale. Han selger. Og glemmer å ta betalt. Dampen fra dusjen siger ut i garderoben. Du hører et skrik 
etter at en tilfeldig utvalgt har fått et pisk med håndkle der inne. Sikkert helt ufortjent. Allikevel helt  
akseptert. Det er garderoben. Det hjerterommet helt innerst i klubbens hjerte. Det er rommet i  
Idrettshuset som samler et lag. Hver eneste dag. Hver eneste kveld. År etter år. Sesong etter sesong. Det 
er symbolet på fellesskapet. Symbolet på samholdet.

I Konnerud IL har vi over 100 bandy og fotball-lag. I ulike aldre. Fra yngst til eldst. Jenter og gutter. Lag som 
spiller hjemmekampene sine i Konnerudgryta. Som trener der nede. Som til tider lever der nede. I den 
pulserende aktivitetsgryta vår. Der det kokes kommende toppidrettsutøvere, kommende dommere, trene-
re, idrettsledere. Der det kokes vennskap. Der det kokes minner. Der det kokes barne og ungdomstid. 
Kokes og tilbredes. Av myldrende aktivitet og kruttsterkt fellesskap.

Hjertet for denne aktiviteten er Idrettshuset. Og det viktigste hjerterommet av de alle er garderoben.  
Garderoben binder oss sammen. Gjør idretten til noe mer enn bevegelse. I garderobeveggene sitter  
historien. Kulturen. Ingen kjenner norsk idrett bedre enn en gammel garderobevegg. Ingen forstår  
grunnverdiene i idretten bedre enn den samme veggen.

Snart blåser dommerne av kampene på banene denne kalde februarkvelden under stjernene. Både den 
grønne og den blanke banen er snart tom. Garderobene står der tålmodig og venter. I det fløytesignalene 
skjærer gjennom vinterlufta skal de igjen fylles av latter og glede og de gamle veggene skal få høre nye 
historier. Som de alltid vil bære med seg. Som minner. Delte minner.

Sammen om noe!
Om å dyrke gardrobekulturen.

Skrevet av Lage Sofienlund
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