
Årsberetning fra DIF Hovedstyre 2014 

 

Hovedstyret i 2014 har hatt følgende medlemmer. 

 

Styreleder                                      Bjørn Olsen                              på valg 2015 

Styremedlem/kassere                 Geir Øiestad                             på valg 2016 

Styremedlem                                 Hilde Hansen                           på valg 2015 

Styremedlem                                 Ingegerd Hauknes                   på valg 2015 

Styremedlem                                 Lars Ove Åsvold                       på valg 2015 

Revisor                                           Jan Rype 

 

Gruppene  

Det er etablert et fotball- og et skistyre. 

Fotball                                                                    Langrenn 

Hilde Hansen                                                         Lars Ove Åsvold 

Kjersti Rypdal                                                        Erik Brein 

Idunn Rygh                                                             Tonje Hindrum 

Magnus Johanson                                                 Per Ivar Berntsen 

 

Aerobic                                                                  Alpint             

Nanna Strenghagen                                             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. 

 

Pr 31.12.2014 var det 560 registrerte medlemmer (tatt ut fra s2s). 



Møter. 

Hovedstyret har prøvd å ha månedlige møter. Klubbens oppgaver er løst av styret på en god måte. 

Hovedstyret har deltatt på møter og samlinger med både AIR og Asker Kommune. 

Det er også avholdt en forhåndskonferanse med kommunen. 

Økonomi 

Klubben har meget solid økonomi. Det henvises til årsregnskap for detaljer. 

Årsmelding fra gruppene 

Årsberetning DIF Fotball 2014/2015 

Fotballstyret: 

Kjersti Rypdal 
Idunn Larssen 

Magnus Johansson 

Hilde Hansen 

Fotballgruppa har i 2014 hatt fin tilvekst fra de yngre, oldboys og senior lagene har også hatt 
meget god tilvekst og fotballgruppa består nå av ca 340 barn/ungdom/oldboys/senior.  

Det har blitt avholdt 2 trener/lagleder møter. Ett før sesong start og ett etter sesong slutt. 

 I 2014 sesongen hadde DIF for første gang på flere år 11'er lag i jenter 13 år. 2001 jentene 
sørget like godt for å vinne sin avdeling i serien. 

 I serien hadde vi lag med i alle årsklasser fra 2007-2001 + oldboys. 

 De forskjellige lagene har deltatt på forskjellige cuper. G2002 og J2001 tok turen til 
Gøteborg hvor begge lag gjorde en hederlig innsats. 

Andre lag har vært med på bla Liungen Cup, Bendit Cup på Tranby, Vollen Cup, Telenor Cup 

 I vinterligaen 2014/2015 stilte DIF med 1 lag J 13 og 1 lag J14. Jenter 13 år vant B sluttspillet 
(!!) og Jenter 14 år kom til bronsefinalen i A-sluttspillet (i skrivende stund har ikke den vært 
spilt). 

 De eldste lagene (G2003/J2002/G2002/J2001) har nå fått inn betalte trenere. Dette er til 
stor inspirasjon for spillerne og til god hjelp for foreldre trenerne. Disse trenerne blir betalt 
av spillerne selv. 

DIF kiosken ble holdt åpen de dagene det var kamper, og hvert lag hadde en uke hver med 
kioskdugnad. Hvert lag ble belønnet med kr 2000 til lag kassen. Og resten av overskuddet 
tilfalt klubben. 

 I vinter har DIF hatt trenings tider på Risenga mandag, onsdag, fredag og søndag.  



 At vi har lag fra 2008 og opp til 2001 er veldig bra for DIF som klubb og beviser at vi ikke må 
flytte over til Asker Fotball når vi går over til å spille ungdomsfotball. 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. 

 Det er også positivt at "gammel" gutta også øker i antall spillere og at de litt yngre kommer 
tilbake til DIF og vil spille på senior laget. 

 Vi klarer også for sesongen 2015 å stille med 11'er lag i J01. Og 9'er lag på gutte- og jente 
siden i årgang 2002.  

Aerobic  (se Vedlegg) 

Gruppen har hatt en stabil aktivitet gjennom 2014 

Langrenn 

Årsberetning DIF Langrenn 

DIF Langrenn har blitt en godt etablert skiklubb i Asker og har hatt god aktivitet gjennom 

hele året. Vi har nå i underkant av 200 aktive utøvere født mellom 2000 og 2008. I overkant 

av 35 trenere sørger for at disse har et godt treningstilbud gjennom sesongen. I hovedsak 

har de fleste gruppene aktivitet mellom høstferien og påsken, mens de eldste gruppene 

driver med helårsaktivitet. Den eldste gruppen har hatt tilgang til ekstern ekspertise 

gjennom et par år og dette har fungert godt. I den yngste gruppen, født 2008, er det 35 

registrert utøvere. På Vardåsen skole er det 40 elever i dette kullet. Dette understreker 

posisjonen DIF Langrenn har fått i vårt nærmiljø gjennom de seneste årene. 

Klubben har arrangert 2 stk Telenorrenn og klubbmesterskap. Rennene i 2014 satte ny 

deltagerrekord med ca 300 startende i de to Telenorrennene, mens det i 2015 kom 

nærmere 350 til hvert renn. Det å arrangere disse rennene krever en relativt stor innsats fra 

noen få personer, mens de fleste av klubbens medlemmer er ferdig med årets dugnad etter 

noen få timer ifbm rennene. I år rettes en spesiell takk til tidtakerkomiteen som har 

revolusjonert tidtakingen ved å innføre systemet Webscorer. Sammenlignet med det 

tidligere systemet er nå sikkerheten ved tidtakingen betraktelig forbedret, samt at det er 

mindre administrasjon og ressurskrevende. Tore Magne og Olav har lagt ned en betydelig 

innsats i forkant, under og etterkant av rennene for å få dette til å fungere.  

DIF Langrenn har søkt om og fått innvilget 80 000 kroner til videreutvikling av hinderbanen. 

Apparatene (Tufte) er kjøpt inn og klare til å monteres. I og med at dette er noe mer 

kompliserte og krevende apparater å installere enn de tidligere foreslås det at vi leier inn en 

entreprenør til å gjøre jobben.  

Av tyngre utstyr besitter DIF Langrenn en snøkanon. Driften av denne vært utfordrende de 

senere årene av forskjellige årsaker. Det foreslås at en mindre gruppe vurderer om vi kan få 

sikker drift på kanonen de kommende sesongene. Deres arbeid bør starte umiddelbart etter 

sesongslutt slik at vi allerede til høsten vet om vi får drift på kanonen eller ikke. 



Løypekjøringen de to seneste sesongene har vært noe under pari. Det har vært perioder 

hvor føret har tilsagt at det burde være kjørt, uten at det har vært det. Av denne grunn har 

det vært ytret et ønske om at klubben går til anskaffelse av en egen løypemaskin.  

DIF er inne i en spennende periode med en mulig vesentlig forbedring av området. I 

utgangspunktet er DIF Langrenn naturlig nok positiv til en forbedring av dagens fasiliteter, 

men vi er allikevel ikke udelt positive til prosessen som har blitt lagt for dagen. Det er viktig 

at en slik utvikling, som vil har store økonomiske konsekvenser for klubbens medlemmer er 

godt forankret i medlemsmassen, og at medlemmene gjøres klar over de økonomiske 

konsekvensene en forbedring vil ha. Videre vil en utvikling, det være seg rulleskitrase eller 

kunstgressbane, legge beslag på områder som kunne blitt, eller allerede er, benyttet til 

andre formål. Disse punktene bør belyses og diskuteres ved årsmøte slik at veien videre for 

DIF er forankret i en beslutning fattet av årsmøte. Vi håper at kommende årsmøte til 

klubben vil representere et veiskille når det gjelder prosessen rundt utviklingen av området. 

DIF Langrenn, Asker 09. Mars, 2015 

 

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 2016. 

Dugnader 
Det ble avholdt en dugnad hvor det ble ryddet masse rundt klubbhus og nærligende områder 

Styret takker alle trenere, lagledere og andre frivillige for en flott innsats for Dif i 2014. 

Vi håper at medlemmer i klubben vil fortsette å påta seg verv slik at Dif kan fortsette det 
gode arbeide som blir gjort for å gi et godt aktivitetstilbud til alle i vårt nærmiljø. 

 

Styret søker årsmøte om ansvarsfrihet 

Mars 2015 

Hovedstyret ved styrets leder 

Bjørn Olsen 


