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DIKEMARK  IDRETTSFORENING      

HOVEDSTYRET 

 

 

ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2010 
 

 

STYRESAMMENSETNING: 

 

 

Hovedstyret har i 2010 bestått av: 

 

Leder:    Lars Johansen     På valg 2011 

Nestleder:   Tore Ring     På valg 2012 

Styremedlem/Kassere  Hans Petter Henricks    På valg 2012 

Styremedlem/Sekretær: Kaia Gunby Berger    På valg 2011 

Styremedlem/WEB ansv. Anniken Øiestad    På valg 2012 

Styremedlem/Materialforv Anne Liv Bjerkreim    På valg 2011 

 

Aktivitetsledere fra gruppene i 2009 

 

Fotball   Hovedstyret (Mona Henricks, koordinator) 

Ski   Tore Ring 

Alpint   Ingen sportslig aktivitet  

Aerobic  Odd Bjarne Klemetsdal 

Innebandy  Lars Wien 

 

Revisor:  Jan Rype/Brit Wærnes 

 

Det har i perioden vært regelmessige styremøter, arbeidsmøter og kontakt mellom 

styremedlemmer på telefon og e-post. 

Styret mener at vi har en tilfredsstillende kommunikasjon, og løser klubbens oppgaver 

fortløpende. 

 

DIF er medlem av Asker Idrettsråd (AIR)  

DIF er tilsluttet følgende særforbund: 

 Norges Fotballforbund. 

 Norges Skiforbund. 

 Norges Gymnastikk- og Turnforbund. 

 

Pr. 31.12.10 er det 685 medlemmer i DIF, en økning på 67 fra forrige år. 

Styret anser dette til å være en tilfredsstillende utvikling. 
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Arrangementer gjennomført i 2010 

 

Ski-dag med klubbmesterskap i langrenn ble i år gjennomført i mars måned med over 100 

deltagere. Det virker som behovet for en skidag i nærområdet er til stede. 

 

Idrettens dag ble arrangert i tradisjonens ånd søndag 9. juni med ca 70 deltagere. 

Programmet var som vanlig med ulike øvelser og oppvarming med aerobic. 

Begge arrangementene må sees på som en familiedag med konkurranse tilsnitt. 

  

 

Årsmelding Fotballgruppa 

 

Det har også i sesongen 2010, vært god tilvekst av nye spillere. 

Dessverre har også frafallet vært til stede etter endt sesong, for jentene har 1994 laget gått i 

oppløsning, og 1996 jentene har meldt overgang til Asker Fotball Kvinner. 

Årsaken er antall spillere som gjør det nærmest umulig å få noe fornuftig lagsammensetting 

på de eldste jentelagene. 

For guttene er det et betydelig hull i lagsrekke fra 1995 – 1999. 

 

Lag status gjennom sesongen 2010 

 

Jenter har stilt med følgende lag i regi av DIF; 

      Young Girl's    

1994  

1996 

1997    

1998 

1999 

2000 

2001 

2002          

 

Gutter har stil med følgende lag i regi av DIF; 

      Old Boy's 

      A-laget  

      G19   

      1995 

      1999 

      2000 

      2001 

      2002 

 

I årgangene 2003 og 2004 har DIF stilt med mikset jente- og guttelag i sesongen. 

 

Viktig nå for fotballgruppa og sikre at tilveksten holder seg stabil, slik at DIF stiller med hel 

lagsrekke også gjennom ungdomsskolealderen. 
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Årsmelding Skigruppa 

 

DIF Langrenn fortsetter den fine utviklingen og antall medlemmer øker. Ved utgangen av 

2010 var antallet 150. Vi tilbyr trening for alle årsklasser fra 1998 til 2004.  En turløpergruppe 

er under etablering. Vi vil også få i gang en turgruppe med tanke på «ventende» foreldre. 

 

Trenere 

Vi har kjørt nok et NSF Trener 1 kurs og er nå et trenerteam på 20.  

 

Anlegg 

To nye lysløype traséer ble hogget ut og ryddet i oktober, og lyssatt før jul. Dette har hevet 

standarden på anlegget betydelig. Det er store problemer med folk som går på beina i 

traséene. Siden dette er et idrettsanlegg er det nå satt opp skilt. 

Vi har investert i snøproduksjonsanlegg for å sikre stabile forhold fra desember hvert år. 

Klubbhuset er pusset opp og det elektriske anlegget tilpasset snøproduksjon og lenger 

lysløypetrasée. Det har vært småkaotiske parkeringsforhold i forbindelse med renn. 

Parkeringsplassen er nå utvidet med 50%. 

 

Skirenn 

Det ble arrangert tre skirenn på DIF. To kveldsrenn i Telenor karusellen og klubbmesterskap. 

Det var 100 til 150 deltakere på rennene. Flere og flere løpere fra DIF Langrenn går eksterne 

renn.  

 

Økonomi 

Tilskudd fra Asker Kommune kr. 400.000,- til snøproduksjonsanlegg.  

«Salg» av stolper med reklameskilt kr. 55.000,- 

Kiosksalg i forbindelse med skirenn 

Startkontigenter skirenn 

Medlemskontigenter 

Sponsoravtale med G-Sport, Asker kr. 17.000,- i tre sesonger 

 

Skistyre 

Det er etablert et «skistyre» for å håndtere de etterhvert omfattende oppgavene i 

Langrennsgruppen. Styret består av: 

Tore Ring, leder og sportslig ansvarlig 

Tine Gagnum, administrasjon 

Bjørn Olsen og Thomas Stovner, marked 

Ole Tom Djupskås, Olav Strømsnes, Kenneth Eriksen og Vidar Løbak, arrangementer 

 

Årsmelding Alpingruppa 

 

Det foreligger ikke noen sportslig aktivitet i denne gruppa p.t.. 

Dog er det viktig å merke seg at Espen Rognlien har startet et prosjektarbeid i samarbeid med 

tilhørende velforeninger ift Solberglia og de mulighetene som ligger her. 

Espen rapporterer jevnlig til styret om fremdriften. 

 

 

Årsmelding Aerobic 

 

Aerobicgruppa har gjennom 2010 hatt ca 60 aktive medlemmer, og treningen foregår hhv på 

Solberg og Vardåsen skole. 

Aktiviteten anses til å være veldig stabil, og gruppa bidrar også betydelig inn mot 

idrettsdagen. 
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God alderspredning blant medlemmene er viktig. 

 

I full forståelse og godkjenning av styret drives aerobicgruppa med eget styre og egen 

økonomi. 

 

 

www.dif.no 

Våren 2010 ble det igangsatt et prosjektarbeid med å få dif.no over på en annen 

publiseringsløsning. Valget falt på Wordpress, som er et mye benyttet system, brukervennlig 

og ikke minst gratis. 

De nye nettsidene ble lansert 1. juni 2010. Siden den gang har 6600 besøkt nettsidene, hvorav 

2000 er unike. 67 % av trafikken inn til dif.no kommer direkte. 18 % kommer fra 

søkemotorer, som hovedsakelig vil si Google.  

Vi har hatt 25 000 sidevisninger. Gjennomsnittlig er man inne på siden i 2.24 minutter. 

Da man tidligere ikke har hatt noen analyseverktøy for å måle trafikk, besøk etc, har vi ikke 

noe sammenlikningsgrunnlag. Langrenn har svært aktivt benyttet nettsidene, og målsetningen 

for 2011 må være å øke trafikken ytterligere, og sørge for at dif.no gjenspeiler klubbens 

aktiviteter og gir tilstrekkelig informasjon til både medlemmer og ikke-medlemmer. 

Styret oppfordrer lagledere og trenere for fotball, samt trenere for Langrenn om å benytte 

dif.no enda mer. Pr 2010 er det 13 personer som jevnlig er med og publiserer nyheter på 

nettsiden. 

Dugnader i 2010: 
 

Gjennom 2010 har vi hatt flere dugnader på anlegget, både innvendig og utvendig 

 

Utvendig fikk vi da endelig beiset alle bygninger, både vegger og staffasje, slik at det fremstår 

mer helt og ryddig. Innvendig har vi satt i stand og malt opp begge de store rommene og 

gangen. I tillegg fikk vi malt det ene toalettet. 

 

 

DIF’s anlegg: 

 

Gressbanen er vedlikeholdt av kommunens gressbanemann og har holdt god standard 

gjennom sesongen. Vanning av banen er også utført av DIF's egen banemann i samarbeid med 

kommunens banemann. 

For sesongen 2010 har vi opptid nær 90 %, hvilket er tilfredsstillende med tanke på banens 

egenskaper knyttet til drenering. 

DIF’s baneanlegg vil også fremover være en utfordring, med tanke på drenering. 

Styret jobber nå med å finne en tilfredsstillende løsning for dette. 

 

Anlegget har også vært benyttet til arrangement av 

 Asker helsesportslag 

 Asker hundeklubb 

 Hovedgården skole 

 Drengsrud skole 

 Vardåsen skole 

 

Elektriske anlegg 

http://www.dif.no/
http://dif.no/
http://dif.no/
http://dif.no/
http://dif.no/
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Styret har igangsatt arbeidet med oppgradering av alt det elektriske anlegget, slik at det 

tilfredsstiller dagens krav. 

Dette arbeidet gjøres i sammenheng med skigruppas økte behov. 

 

Vi takker 

 

Styret benytter anledningen til å takke 

 

- Asker kommune for vedlikehold av gressbanen. 

- Alle aktivitetsledere, lagledere, trenere og dugnadsgjeng som har gjort en stor innsats for 

DIF i 2010. 

 

Vi håper at medlemmer av klubben er villige til å påta seg verv for klubben, slik at vi kan ha 

et aktivt idrettslag i årene framover til beste for de unge og miljøet. 

 

 

 

Hovedstyret søker årsmøtet om ansvarsfrihet. 

 

 

Februar 2010 

Hovedstyret 


