
Årsberetning fra DIF Hovedstyre 2012

Hovedstyret i 2012 har hatt følgende medlemmer

Styreleder  - Tore Ring  På valg i 2013 
Nestleder  - Merete Haugøy  På valg i 2014
Styremedlem   - Morten Bjerke  På valg i 2014
Styremedlem   - Geir Øiestad  På valg i 2014
Styremedlem   - Thomas Stovner På valg i 2014
Styremedlem   - Bjørn Olsen  På valg i 2013
Styremedlem   - Øivind Trydal  På valg i 2014

Revisorer  Jan Rype og Brit Wærnes

Gruppene
Det ble etablert i 2012 etablert et fotball- og et skistyre.

Fotball    Langrenn
Morten Bjerke   Lars Ove Åsvold
Bjørn Olsen   Tine Gagnum
Idunn Rygh   Tonje Hindrum
Øivind Johansen   Tore Ring

Aerobic    Alpint
Nanna Strengehagen   Ingen sportslig aktivitet

Innebandy
Ingen sportslig aktivitet

DIF er medlem av Asker Idrettsråd (AIR) 
DIF er tilsluttet følgende særforbund: 
Norges Fotballforbund
Norges Skiforbund
Norges Gymnastikk- og Turnforbund

Per 31.12.2012 er det 436 aktive medlemmer i klubben.
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Møter
Hovedstyret har hatt månedtlige møter. Klubbens oppgaver og utvikling er løst av styret på en god måte.

Økonomi
Klubben har meget solid økonomi. Den henvises til årsregnskapet for detaljer. Vi har brukt selskapet Intellibill for fakturering 
av medlemsavgift mm. Dette har imidlertid fungert dårlig og vil bli aviklet i 2013.

Årsmelding fra gruppene
Langrennsgruppen har fortsatt å vokse frem til våren 2012. Det var ved slutten av sesongen 238 medlemmer. Per 31.12 er 
det 220 fordelt på gruppene 99 til 2006. Det er 24 trenere. 99-gruppen ble aviklet 31.12 grunnet mangel på trenere og lavt 
oppmøte på trening. De som ønsket fikk tilbud om å trene videre med 2000/2001. Gruppene 2000 og 2001 ble slått 
sammen til en gruppe. Langrennsgruppen har tatt i bruk «S2S Treningsøkta» for på en bedre måte å kunne håndtere 
kommunikasjonen i gruppen og informasjonsflyt til trenere.

Fotballgruppen
Sesongen 2012 viser igjen god tilvekst i de yngre årsklassene. Men som så mange år tidligere ser vi at lagene som skal over 
i 11'er spill igjen er nødt til å flytte hele laget over til annen klubb for å ha nok spillere. I fotballgruppa håper vi å snu denne 
trenden ila de nærmeste sesongene, og håper da også å få tilbake noen av de lagene som har vært tvunget til å melde 
overgang til Asker fotball for 2013.

Lagstatus gjennom 2012
Jenter :
Young Girls
2000
2001
2002
2003
2004
2005 (Mikset lag med både gutter og jenter denne sesongen)
2006 (Oppstart høsten 2012 – mikset lag)

Gutter :
Old Boys
Senior (7'er lag), 1 lag
2000
2001
2002
2003
2004
2005 (Mikset lag med både gutter og jenter denne sesongen)
2006 (Oppstart høsten 2012 – mikset lag)

Det har vært en aktiv sesong! Ca 25 aktive lag med til sammen ca 250 spillere har deltatt i ulike serier i tillegg til en rekke 
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cup’er. Det har vært mange flotte ettermiddager med stor aktivitet på DIF-banen.
Ved starten av 2012 sesongen tok vi i bruk NFFs nettbaserte medlemsdatabasesystemer for fotballag – treningsøkta.no/
S2S.  Systemet har vært benyttet i ulik grad av de forskjellige lagene i DIF. Her ligger bl. a mulighet for statistikk over 
deltagelse på trening og kamper, verktøy for å planlegge treningsøkter samt kampanalyse. I tillegg så kan hver enkelt spiller 
lage sin egen profil, og bruke databasen til å føre sin egen treningsdagbok.

Gruppa har i 2012 også jobbet med innkjøpsavtaler og ny leverandør. Denne er på plass og alle lagene vil få nye drakter til 
sesongstart 2013. Ny draktleverandør for fotballgruppa i DIF er Adidas, og G-Sport Asker gir nå 20% rabatt på fotballrelatert 
Adidas utstyr som kjøpes i butikk.

Alpingruppen har ingen sportslig aktivitet.

Aerobic gruppen har hatt en stabil aktivitet gjennom 2012.

Arrangementer

Langrennsgruppen har arrangert to Telenorkarusell renn med ca 250 startene på hvert renn, og klubbmesterskap med ca. 
170 deltakere. I tillegg ble det arrangert «Idrettens dag» med meget godt fremmøte.

DIF har inngikk avtale med Asker Cycle Klubb i forbindelse med «Vestmarksrittet». Dette var en sportslig suksess, men de 
økonomiske rammene bør reforhandles.

Dugnader

Det ble gjennomført dugnader våren 2012 med solid innsats. Det ble tatt ned en del trær og ryddet grundig både rundt 
klubbhus/kiosk og i lysløypen.

Det ble inngått avtale med Enjoy Bonusguiden om salg av 500 bøker/fordelskort. Dette fungert bare «tålelig» og vil ikke bli 
gjentatt.

Anlegg

Det er lagt et nytt toppdekke på begge grusbanene som var i meget dårlig forfatning. Dette har løftet banenes beskaffenhet 
betraktlig.
Det er investert i matevannsanlegg til snøkanonen. Dette ble montert så sent at testing ikke var mulig før kulden kom. 
Anlegget fungerer pt. ikke som forventet og kanonen har derfor ikke vært i bruk.

Hovedstyret fortsetter arbeidet for å få til en utvikling av anlegget. Asker Kommune har gjort et politisk vedtak på at de 
ønsker å kjøpe DIF området fra Oslo Kommune. En dialog mellom EBY i Oslo og eiendomsavdelingen i Asker er i gang. 
Dersom dette går i orden åpner det mulighet for at klubben kan få en leiekontrakt på 40 år, og med det motta tippemidler til 
utvikling. Det er utarbeidet et arkitektforslag som er «raskt vist» Lene Conradi og AIR med meget positiv respons.

Styret takker alle trenere, lagledere og andre frivillige for en fin innsats for DIF i 2012. Vi håper medlemmer i klubben vil 
fortsette å påta seg verv slik at DIF kan fortsette å gi et godt aktivitetstilbud i vårt nærmiljø.
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Styret søker årsmøtet om ansvarsfrihet.

Mars 2013

Hovedstyret ved styret leder
Tore Ring
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