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badebyen Drøbak har norsk
idrett et aldri så lite fyrtårn.
Det heter Drøbak/ Frogn Id
rettslag (DFI), og kaster sine
striper av lys utover et mørkt
hav som vil bli mer opprørt i
90-årene. På dette havet skal
norske idrettslag navigere
mellom kommersielle krefter
som kommer til å angripe sta
dig sterkere. Toppidretten er
allerede sterkt utsatt, det er
ingen grunn til å tro at kam
pen om breddeidretten, om
barna, om mosjonistene vil bli
mindre hard. Da kan kanskje
glimtene fra Drøbak være
gode å ha.

i
et idrettslag, sier Dag Bå
noe lignende
i
lerud EB Management Training. Han

har jobbet i bedrifter, sykehus, barneha
ver, fagforeninger og kommuner. Men
aldri far i et idrettslag.
Det var spennende og interessant.
Vi—
brukte noen helger og laget en strate
gisk planprosess for idrettslaget. Det
betyr at vi satte opp mål man skulle for
søke å nå, og definerte endel tiltak som
skulle føre til målene. På mange områ
der har idrettslag mange likhetspunk
ter med andre typer organisasjoner.
Prosessen tok lang tid, og den kostet
penger. For et idrettslag kostet den mye
penger. Hovedstyret vedtok ganske en
kelt å bruke alle sine midler på seg selv
et helt år; gruppene fikk ingenting.
60 000 -70 000 kroner og
mange helger
kostet det. Fotballaget kunne kjøpt en
habil midtbanespiller for det beløpet.
Men efter to år, vi er kommet til novem
ber -88, ble prosessen avsluttet med et
årsmøtevedtak. I DFI visste man hva
man ville. Klubbens ledere var klare til
å møte virkeligheten.

Hardt møte

Det ble ikke helt vellykket, for å si det
slik. Alle de gode ideene lot seg ikke
gjennomføre. Ikke fordi de ikke var
gode, men fordi organisasjonen ikke
var det.

STEIN ERIK KIRKEBØEN
LINE MØLLER (foto)

—Det var altfor mange ting og ved
tak vi måtte gå tilbake på. Vi fikk Ikke
gjort det vi ville. Hele tiden hadde vi fø
lelsen av å være på etterskudd. Et eks
empel: Vi var enige om at vi burde ha et
felles regnskap og kontingentsystem for
alle våre grupper. Likevel fikk vi det
ikke til, sier Albertsen.
Løsningen ble å sette ned en komité.
En organisasjonskomité. Dens innstil
ling ble vedtatt på årsmøtet sist høst.
Den mest åpenbare endringen var at
antall hovedstyremedlemmer ble redu
sert fra 21 til syv.
— Det betyr ikke at vi er færre som
jobber i klubben. Snarere tvert imot, det
betyr bare at vi jobber på forskjellige
nivåer og med forskjellige, klart defi
nerte oppgaver, sier Albertsen.
I Hovedstyret som motus hver uke til
effektive moter, hvor sakspapirer utde
les på forhånd, sitter foruten lederen le
derne for sportslig utvalg, miljøutvalg
og anleggsutvalg og lederne for komi
teen som steller med okonomi/marked,
informasjon og lovverk. Hvert av utval
gene har igjen tre-fire underutvalg og
komiteer som lager egne handlingspla
ner og gjennomfører dem.

Det er ikke så lett å sette ord på det som
har skjedd. Leder Kal Albertsen forsø
ker:
— Den største forskjellen på før og nå
er vel at vi har tenkt ganske nøye igjen
nom hva vi driver med og hva vi vil dri
ve med. Vi har gitt oss selv klare mål
setninger eller satsingsområder, og vi
har definert hvordan de skal løses. På
hvilket plan og av hvem.
Mange av de tankene som har fått
gjennomslag i DFI finner vi Igjen i Id

rettsforbundets ILIS-kampanje (id
rettslaget i sentrum). Vi reiste til Drø
bak for å se litt nærmere på det som
skjer.
Tross tykk tåke fant vi frem til en
ganske vanlig idrettshall i en ganske
vanlig norsk småby hvor et drøyt dusin
norske barn var opptatt med en ganske
vanlig idrettsskole. Det vil si, idet Af
tenposten gjorde sin entré i Frognhal
len, var oppmerksomheten knyttet til en
av jentene på idrettsskolen. Hun hadde
brukket en tann.
Slik dramatikk opplever man ikke
hver dag i Drøbak. Hverken eller uten
for idrettshallen. For selv om det har
vært dramatikk nok i det største av
kommunenes 17 idrettslag de siste åre
ne, har det slett ikke flytt blod, og så
vidt vi vet har alle aktørene bittet in
takt.
1

Morsommere?

Sjokket
For tre og et halvt år siden fikk styret
DFI et kraftig sjokk. Efter 35 år i 5. dt
visjon hadde byens fotballstolthet plut
selig begynt å rykke opp. Tre opprykk
ble det i løpet av like mange år. Høsten 86 så det ut til å bære mot opprykk
igjen. Vi tar ikke for hardt i når vi sier
at ledelsen ikke var forberedt på å ha et
lag norsk fotballs gjeveste selskap.
Uansett hva spillerne måtte være, ledel
sen var ikke klar for 1. divisjon. Ikke på
langt nær.
Nå gikk det forsåvidt bra; det ble ikke
opprykk. Bare en kraftig vekker. Idag
har DFI et fotballag i 3. divisjon, og en
organisasjon i 1. Kanskje er det best
slik?
1
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Idrettsskole for de minste
Det skal vi ikke ta stilling til her. Vi
skal forsøke å se på hva som har skjedd
med idrettslaget som i generasjoner
hadde vært like døsig som badebyen det
har tilhold i. DFI er et godt eksempel på
hvordan norske idrettslag bør møte en
stadig tøffere fremtid. En fremtid som
kommer nærmere for hver dag.

Gode spørsmål
For DFI begynte det ikke med at
klubben gjorde noe nytt. De sluttet å

Dette er DFI

Medlemmer: Ca. 1300.
Idretter: Badminton, fotball, friidrett,
helsesport, håndball, orientering, ski,
turn, volleyball og ldrettsskole for
barn.

Økonomi: For 1990 er det budsjettert
med en samlet omsetning på 5,3 millio
ner. Hvorav et overskudd på 300 000 kr.
Anlegg: Driftsansvar for kommunal

idrettshall. Eier garderobeanlegg i til
knytning til kommunal grusbane og
skistadion med lysløype som laget har
driftsansvar for. Kommunal grusbane,
fotball, kommunal hoppbakke og kom
munalt treningsfelt med 1 1/2 gressba
ne.

Ansatte: Daglig leder pluss to på arbei
de for trygdemidler.

-en av

mange aktiviteter i Drøbak/Frogn Idrettslag,

gjøre noe gammelt. De sluttet å la være
å stille de vanskelige spørsmålene: Hva
er det vi vil? Hvorfor? Hvem skal vi ha
tilbud til? Hvordan skal vi holde kon
troll over økonomien? Hvordan skal vi
rekruttere ledere? Og så videre.
— Det var fotballaget som vekket oss.
Vi kunne ikke fortsette å drive klubben
like bevisstløst som vi hadde gjort. Vi
måttet sette i gang en omfattende dis
kusjon, og finne ut hva vi egentlig ville.
Vi måtte sette oss klare mål, og vi
måt

der det aller meste er satt i system.

te bli enige om midlene, sier Kai Albert
sen. Han er leder for laget på sjette
året. Måten han ble valgt på, sier alt om
hvordan det var i DFI. Og om hvordan
det er i de fleste norske idrettslag.
— Onsdag ble jeg ringt opp og spurt
om jeg kunne tenke meg å bli formann.

Torsdag var jeg valgt.
— Det holdt ikke å drive på den må
ten. Å lede et idrettslag er ingen baga
tell. Det dreier seg blant annet om mllli

Mangfold
En trend i tiden er å splitte opp f ler
idrettslag i mange særidrettslag. Be
grunnelsen er vanligvis at det er lette
re å skaffe ledere til slike lag, og at de
enkeltvis klarer seg bedre når de ikke
trenger å ta hensyn til eller støtte opp
om andre grupper. DFI går mot denne

trenden.
Men hva skjer den dagen fot
ballgruppen kommer og sier at den må

ha 200 000 for å kjøpe inn en spiss som
kan skyte laget opp i 2. divisjon, det får
ikke hjelpe at det ikke blir noe igjen til
volleyball og helsesport?

Jeg vil tror at vi i forkant vil få en
debatt i laget, og at standpunkter mod
nes underveis. På den måten tror vi
det er mulig å slippe konflikter, sier
formann Albertsen. Håpefult.

-

oner. Om beinharde millioner av kro
ner, sier Albertsen.

Hjelp

DFI-lederne kom også til at ting ikke
kunne fortsette å være som de alltid
hadde vært. Det var nye tider. De kom
også til at de måtte ha hjelp for å endre
seg. De tok det de hadde av penger, og
litt til, kjøpte eksperthjelp og satte i
gang.

på å gjøre
— Jeg har aldri vært med

Hvordan er så livet for lederen av id
rettslaget, er det blitt morsommere?
— Jeg vet ikke om det er det rette or
det, men det er blitt lettere. Lettere for
di oversikten er blitt mye bedre, og for
di det ikke lenger er «farlig» å komme
med ideer; du må ikke gjøre alt selv. Vi
har utvalg og komiteer som tar seg av
forskjellige ting. Dessuten har det at vi
har fått de dagligdagse tingene i sys
tem, gitt oss ledere bedre tid til å jobbe
med de virkelige problemene, sier Al
bertsen.
Ungene på Idrettens grunnskole, som
i
i
er ti-årsalderen og som får innføring
volleyballspillets mysterier den dagen
vi er på besøk, er ikke så opptatt av
hvordan idrettslaget deres er organi
sert. Men de er enige om en ting: — Det
er kult med idrettsskole.

Driftsansvar
Et sentralt punkt i utviklingen av DFI
er at klubben har overtatt ansvaret for
driften av Frognhallen fra kommunen.
Overtagelsen gir laget et årlig tilskudd
på 790 000 kroner, salgsinntekter på
omkring 1,2 million kroner og 15 ukent
lige treningstimer mer enn før.
— Vi driver hallen hver dag fra 14 til
23, forteller daglig leder Terje David
sen. Alt arbeide her, hovedsakelig

-

vakttjeneste, utføres av frivillige i regi
av de enkelte gruppene, som får betalt
for sine medlemmers arbeide. Fotball
gruppen tjente omkring 100 000 kroner
her i hallen ifjor. Totalt er et par hun
dre personer involvert i å få aktivitete
ne i hallen til å gå rundt, og forelabig
har alt fungert knirkefritt, sier David
sen, som spesielt fremhever pensjonis
tenes innsats.

