
Drammens 
Ballklubb

Drammens Ballklubb har en lang his-
torie i lokalmiljøet på Øren. Klubben 
ble etablert i 1909, og har i mange år 
hatt fokus på fotball, bandy og ski. 

 
Vi har i dag flere aktive en noen gang 
tidligere, med ca 1000 medlemmer i 
klubben. Vi har plass til enda flere.
DBK er en bredde klubb. Vi ønsker å ha 
så mange som mulig, lengst mulig, med 
i idretten. 

Klubbens slagord er derfor:
Den du er, er bra nok for oss!
 



Fotball junior

I fotball junior gruppen er det gutter 
og jenter fra 7 til 19 år, som spiller 
5-er, 7-er og 11-er fotball avhengig av 
alderstrinn.

Treningen foregår hovedsakelig på 
Ørenbanen for de yngste. Noen av de 
eldre trener også på Berskog.

Kontaktperson er: 
Tone Mette Pytte - 917 93 511 Bandy

Bandygruppen består gutter og jenter 
fra 7 til 16 år, og har 6 aktive lag. 

Trening foregår hovedsakelig på 
Marienlyst kunstisbane og Ørenbanen.

Kontaktperson er: 
Thomas Skrede - 482 14 902

Ski – Langrenn
Skigruppen har et samarbeid med 
Drammen Strong for de yngste 
klassene, samt egen seniorgruppe. 
Gruppen trener barmark frem til snøen 
kommer. DBK trener langrenn, og 
Drammen Strong skiskyting.

Kontaktperson er: 
Ole Johan Kvan - 928 97 261

 

Allidretten
I Allidrett-gruppen lærer barna mange 
forskjellige aktiviteter gjennom lek og 
moro. Aktivitetene kan være ski, skøyter, 
sykling, dans, ballspill, orientering og 
mye mer. 

Aktivitene ledes av foreldrene.

Kontaktperson er: 
Elisabeth Hegstad - 924 01 501 
 

IFO
IFO er et sportslig tilbud til barn etter 
skoletid, som skal glede, utfordre og 
engasjere. Målet er å gi barna gode 
basisferdigheter gjennom varierte og 
allsidige aktiviteter for både sommer og 
vinter. IFO har tilholdssted i underetasjen 
på DBK huset.

Kontaktperson er: 
Hans Einar Ødegård – 957 94 327



For mer informasjon, sjekk vår hjemmeside dbk.no  
Der vil du også finne innmeldingsskjema.

Daglig leder, Julie Nålby treffes på  907 96 078  og julie@dbk.no

Hus og Hytte

Vi har i dag eget klubbhus ved Ørenbanen som er 
et samlingspunkt med høyt aktivitetsnivå. Vi har
også en hytte i Drammensmarka midt i et flott tur- 
og løypenett.

Klubbhuset og hytta kan leies ut til selskap og andre 
arrangementer. 
For leie av DBK huset: Julie Nålby - 907 96 078
For leie av DBK hytta: Arne Fogderud - 906 35 414


