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DIKEMARK  IDRETTSFORENING      

HOVEDSTYRET 

 

 

ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2011 
 

 

STYRESAMMENSETNING: 

 

 

Hovedstyret har i 2011 bestått av: 
 
Leder:    Lars Johansen    På valg 2012 
Nestleder:   Tore Ring     På valg 2012 
Nestleder:   Tom Kristian Kurland   På valg 2013 
Styremedlem/Kasserer Hans Petter Henricks   På valg 2012 
Styremedlem/Marked Bjørn Olsen     På valg 2013 
Styremedlem/WEB ansv. Anniken Øiestad    På valg 2012 
 
Styremedlem/kasserer Hans Petter Henricks trakk seg med umiddelbar virkning den 
4. september 2011. Nestleder Tom Kristian Kurland ba om å bli fritatt fra vervet med 
virkning fra 7. februar 2012, Styret godtok hans grunn. 
 
 
Aktivitetsledere fra gruppene i 2010 
 
Fotball  Tom Kristian Kurland 
Ski   Tore Ring 
Alpint   Ingen sportslig aktivitet  
Aerobic  Nanna Strengehagen 
Innebandy  Lars Wien 
 
Revisor:  Jan Rype/Brit Wærnes 
 
Det har i perioden vært enkelte 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. 31.12.11 er det 500 aktive medlemmer i DIF, en nedgang på 185 fra forrige år. 
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Økonomi 
 
Etter at kasserer trakk seg fra vervet med umiddelbar virkning, har kasserer rollen 
blitt håndtert av styreleder. 
Styret vedtok imidlertid at vi hadde behov for ekstern bistand og vi inngikk en avtale 
med Økonor i Asker for føring av hele regnskapet for 2011. 
Regnskapet og balansen er tilnærmet ført i tradisjonell stil. 
Imidlertid har styret sett behov for å forenkle mye av dette arbeidet, og vil starte 
gjennomføringen av dette i 2012. 
 
Klubben har svært solid økonomi/likviditet. For øvrig vises til regnskap og 
regnskapsrapport. 
 
 
 
Arrangementer gjennomført i 2011 
 
Det har vært arrangert to Telenor karusellrenn med over 250 startende på begge, og 
ett klubbmesterskap. 
 
Årsmelding Fotballgruppa 
 
Det har også i sesongen 2011 vært god tilvekst av nye spillere i de yngre 
årsklassene, samtidig med god stabilitet. 
Dessverre ser vi igjen at lag som skal over i 11’er fotballen ikke har tilstrekkelig med 
spillere og må enten melde overgang til andre klubber eller la hele laget opphøre. 
 
Lagstatus gjennom sesongen 2011 
 
Jenter har stilt med følgende lag i regi av DIF; 

Young Girl's  
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

 
Gutter har stilt med følgende lag i regi av DIF; 
      Old Boy's 
      Senior (7’er lag)  
      1995 
      1999 
      2000 
      2001 
      2002 
      2003 
      2004 
      2005 
 
I årgangene 2003, 2004 og 2005 har DIF stilt med mikset jente- og guttelag i 
sesongen. 
. 
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Årsmelding Skigruppa 
 
Langrennsgruppen fortsetter å vokse. Det er nå ca. 235 medlemmer fordelt på 
alderstrinnene 99 til 05. Det er også startet opp en egen seniorgruppe der det for 
tiden er ca. 10 medlemmer. For optimale treningsforhold har vi nå trening på alle 
ukedager. Klubben har nå 27 trenere, alle med kurs fra Norges Skiforbund. 
 
 
 
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. 
 
 
DUGNADER i 2011: 
 
Det har ikke vært gjennomført noen felles dugnader i 2011. 
 
DIF’s ANLEGG: 
 
Gressbanen er vedlikeholdt av kommunens gressbanemann og har holdt god 
standard gjennom sesongen. Dessverre så ble været i 2011 et hinder for oss i å 
bruke gressbanen fullt ut, og dette året har vel vært det dårligste når det gjelder 
opptid. 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 
Hovedgården skole 
Drengsrud skole 
Vardåsen skole 
 
Elektriske anlegg 
 
Hele det elektriske anlegget har gjennomgått en betydelig oppgradering, og 
tilfredsstiller nå myndighetskravene. 
 
Snøproduksjonsanlegg 
 
Klubben har med støtte fra Asker Kommune fått eget snøproduksjonsanlegg. Det har 
vært en del problemer knyttet til oppstart av anlegget. Tekniske problemer med 
kanonen og strømtilførselen.  Imidlertid er dette nå løst og anlegget fungerer 100 %. 
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VI TAKKER 
 
Styret benytter anledningen til å takke: 
 
Asker kommune for vedlikehold av gressbanen. 
Alle aktivitetsledere, lagledere, trenere og øvrige frivillige som har gjort en stor 
innsats for DIF i 2011. 
 
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 ungdommen og miljøet. 
 
 
Hovedstyret søker årsmøtet om ansvarsfrihet. 
 
 
Februar 2012 
 
Hovedstyret 


