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Målsetting
Avholde et førsteklasses sportslig skirenn i Drammen sentrum.
Gjennom dugnad tilføre KIL min kr. 450.000
Skape en stor skifest i byen til glede for byens innbyggere og besøkende.

Organisering
Drammen Kommune, Byen Vår Drammen og Konnerud Idrettslag har etablert gode
samarbeidsmodeller og arbeider tett gjennom hele året for å ivareta målsettingen.
Organisasjonskomiteen har bestått av 9 medlemmer, disse startet planarbeidet medio juni
2017.
Det er etablert en handlingsplan i form av et årshjul som organisasjonen styrer etter.
Det er 6 undergrupper til organisasjonskomiteen som startet sitt arbeid medio oktober hvert år.
Totalt bidrar inkl. samarbeidspartnere/støtteapparat/media med ca. 700 mennesker som er i
arbeid under disse dagene.
Arrangementer 2018
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World Cup Barneskirenn
med over 650 deltagere i alderen 4-12 år. Dugnaden ble utført av KIL O-Gruppa med
PWC – Sparebank1 BV - DT - Brakar som aktive sponsorer i rennet.
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FIS World Cup Sprint Drammen
Skisprinten ble arrangert for 14. gang i Drammen sentrum.
Gode tilbakemeldinger tross noie løse forhold under prologen.

8/6-9/6 Midt i Drammen
Dette arrangementet kom i stand som en forespørsel fra Norges Skiskytterforbund.
Viste seg at både tidspunktet og ikke minst at området hvor selve standplass skulle være
ble veldig krevende.
Ble et veldig arbeids og kostnadskrevende arrangement. Drammen kommune bidro
sterkt til at vi landet dette arrangementet, men det er ikke aktuelt å arrangere flere.
Økonomi
Det har vært arbeidet målrettet med Drmk/BVD for å få til gode avtaler som alle parter kan være
fornøyd med. I tillegg er næringslivet gjennom sponsoratavtaler og VIP-Billett kjøp/salg unike og
støtter godt opp for arrangementet Skisprinten.
Det har for 2018 utbetalt følgende til Konnerud IL for Skisprinten:
O-Gruppa:
KIL Senior:
Bandy gruppa:
Skigruppa:

25.000
50.000
25.000
350.000

Totalt:

450.000,-

samt tilleggs leie av maskiner, strøm mm.

For Midt i Drammen fikk Konnerud IL dekket sine kostnader.
Dugnad
Utføres av Konnerud Idrettslags medlemmer, men det er vært å nevne at det er et betydelig
antall frivillige funksjonærer som bidrar uten tilhørighet til Konnerud IL.
Stor takk til alle som bidrar til at arrangementet kan gjennomføres og at det blir en flott ski og
folkefest.
Fremtid
Skisprinten står nå på langtidskalenderen til det internasjonale skiforbundet FIS til og med 2023.
Følgende dator ligger i forslaget:
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Med vennlig hilsen
World Cup Drammen

Arne Madsen
Leder og markedsansvarlig

