
 

Dikemark IF 

Årsberetning fra DIF Hovedstyre 2013 

Hovedstyret i 2013 har hatt følgende medlemmer 

Styreleder  - Anna Carin Lunde  Fratredt juli 13    

Nestleder /styreleder - 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 2015 

Styremedlem  - Øivind Trydal  Fratredt mai 13 

Styremedlem  -Ingegerd Windelstad På valg i 2015 

 

Revisor   Jan Rype  

 

 

Gruppene 

Det er etablert et fotball- og et skistyre. 

Fotball    Langrenn 

Hilde Hansen   Lars Ove Åsvold 

Morten Bjerke   Erik Brein 

Bjørn Olsen   Tonje Hindrum 

Idunn Rygh   Per Ivar Berntsen 

Øivind Johansen      

 

Aerobic    Alpint 

Nanna Strengehagen   Ingen sportslig aktivitet 

 

Innebandy 

Ingen sportslig aktivitet 

DIF er medlem av Asker Idrettsråd (AIR)  

DIF er tilsluttet følgende særforbund:  
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Norges Fotballforbund 

Norges Skiforbund 

Norges Gymnastikk- og Turnforbund 

Per 31.12.2013 er det 384 aktive medlemmer i klubben. 

 

Møter 

Hovedstyret har hatt månedlige 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.  

Årsmelding fra gruppene 

 
Langrennsgruppen: 
 
DIF Langrenn arrangerte 3 skirenn i februar og mars. Meget god oppslutning på alle rennene og spesielt 

på klubbmesterskapet som fikk et fantastisk påskevær. Det går gjetord om vårt Telenor-karusell renn ut 

til mange av våre naboklubber som resulterer i mange deltagere. 

 

Asker Cycle Klubb holdt også i år «Vestmarksrittet» på DIF - juni 2013, men været viste seg fra en 

svært ‘fuktig side’ denne dagen. 

 

Langrenns-gruppen i DIF har blitt noe redusert i forhold til i forrige sesong. Det er nå ca. 180 aktive 

medlemmer fordelt på alderstrinnene 1999 til 2007. Det er 30 færre enn i 2012, mest grunnet en grundig 

opprydding i medlemslistene – dvs. bedre kontroll, men fotballens vinter-trening gjør at noen foreldre 

må prioritere aktiviteter for barna.  

 

Alle aktive medlemmer og trenere er registrert/administrert gjennom S2S ”Treningsøkta” for å kunne 

gjøre trenerarbeidet og den daglige kommunikasjonen med alle i klubben lettere. 

 

Klubben har per dags dato 28 langrenns-trenere, alle med kurs fra Norges Skiforbund. 

 

Det ble bygget en hinderløype bak kiosken på DIF høsten 2013- til bruk under barmarkstrening – og til 

stor glede for alle barna. 

 

Det er fokus på trener-utvikling i klubben for å kunne holde på de aktive i de eldre årskullene. 
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DIF Langrenn inngikk på høsten 2013 en avtale med Asker G-Sport for å ivareta DIF’s ski-plagg kol-

leksjon. Lageret av Trimtex varer blir solgt ut til reduserte priser, for å være klar til neste sesong 

2014/2015. 

 

 

Fotballgruppen: 
 
 

 
Fotballgruppa har i 2013 hatt fin tilvekst fra de yngre. Vi klarer også for sesongen 2014 å stille med 11'er lag 
i J01. Dette er veldig positivt for DIF som klubb, og vi håper at trenere/lagledere for de eldre barna gjør sitt 
for å holde barna i DIF og samarbeider på tvers av årskullene. 
  
Vi har i 2013 stilt med flg lag: 
  
Jenter: 
2001 2 lag 
2002 3 lag 
2003 3 lag 
2004 2 lag 
2005 1 lag 
2006 1 lag 
  
Gutter: 
2001 2 lag 
2002 3 lag 
2003 3 lag 
2004 2 lag 
2005 2 lag 
2006 3 lag 
2007 Har kommet i gang med trening og vil stille lag i 2014 
 
Oldboys 
Senior (ble trukket etter seriestart) 
  
Det er 28 lag med ca 270 spiller 
 
Det har vært en fin sesong med seriespill og cuper. 
  
Det ble i 2013 innkjøpt nye draktsett til alle.  
  
Alle lag ble fotografert av Foeva og det ble laget en klubb katalog 
DIF kiosken har i år gjenåpnet med stor suksess. Alle lag har driftet kiosken hver sin uke. Og ved endt se-
song gikk kiosken med ett lite overskudd. Hvert  lag fikk da kr 2000 til sin lagkasse. 
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Alpingruppen har ingen sportslig aktivitet. 

Aerobic gruppen har hatt en stabil aktivitet gjennom 2013. 

Dugnader: 

Det ble gjennomført dugnader våren 2013 med solid innsats. Det ble tatt ned en del trær og ryddet grundig både rundt 

klubbhus/kiosk og satt opp mer lys i lysløypen og rundt banen.  

Det ble inngått avtale med Klubbmidler om salg av kaffe. 

Anlegg: 

Hovedstyret fortsetter arbeidet for å få til en utvikling av anlegget, og det er etablert en anleggsgruppe for å lede dette 

arbeidet.  

Asker Kommune har gjort et politisk vedtak på å kjøpe DIF området fra Oslo Kommune, og saken ligger til behandling i 

bystyret i Oslo. 

Anleggsgruppen er i tett dialog med kommunen om videre utvikling. Største utfordring er finansiering, og det er gitt 

lovnad om lånegaranti fra kommunen.  

Forutsetningen for investeringen er å etablere en 40 års leiekontrakt med kommunen som gir rett til tippemidler.  

Videre prosess er tidkrevende, og forventet byggestart er våren 2015.  

 

Styret takker alle trenere, lagledere og andre frivillige for en fin innsats for DIF i 2013. Vi håper medlemmer i klubben vil 

fortsette å påta seg verv slik at DIF kan fortsette å gi et godt aktivitetstilbud i vårt nærmiljø. 

Styret søker årsmøtet om ansvarsfrihet. 

 

Mars 2014 

Hovedstyret ved styret leder 

Merete Haugøy 
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