
Årsberetning langrenn DIF sesongen 2015/2016 

DIF Langrenn har lagt bak seg nok en sesong med god aktivitet gjennom hele året. Vi har nå i 
underkant av 170 aktive utøvere født mellom 2000 og 2009. I overkant av 35 trenere har 
sørget for et godt treningstilbud gjennom sesongen, og i år har flere av klubbens eldste 
utøvere vært hjelpetrenere for gruppene 2005 og eldre. Dette har vært svært vellykket og 
har inspirert både utøvere og de mer erfarne trenerne. Takk til ungdommen! 
 
Gruppene 2000/2001 og 2002/2003 har hatt felles treninger denne sesongen. Gruppen 
2000/2001 har også hatt et tett og nyttig samarbeid med andre klubber (Heggedal og 
Vollen). Som tidligere har den eldste gruppen hatt tilgang til ekstern ekspertise gjennom 
denne sesongen. 
 
Alle nye trenere har fått tilbud om, og gjennomført, treningskurs i regi av Tore Ring (NSF 
Treningsleder langrenn). I tillegg har klubben dekket teknikk-kurs i fristil for en trener per 
gruppe. Videre utdannelse av trenere er viktig. Dette gjør at god kvalitet sikres i en klubb 
som er 100% foreldredrevet. På vegne av langrennstyret benytter vi muligheten til å si tusen 
takk til alle trenere denne sesongen! 
 
I hovedsak har de fleste gruppene hatt aktivitet mellom høstferien og påsken, mens de 
eldste gruppene har hatt aktiviteter gjennom hele året.  
 
Sesongens første skiturer (2003 og eldre) ble gjennomført i skitunellen i Torsby (Sverige). 
Utøvere, foreldre og trenere hadde svært vellykkede samlinger der i september og oktober.  
 
Siste helg i november reiste nesten 100 barn, ungdom, foreldre og trenere til den årlige DIF-
samlingen på Brennabu. Dette er et sosialt og viktig arrangement der lek og moro, 
kombinert med de første turene på snø legger grunnlaget for kommende sesong. I år ble 
samlingen avsluttet med stor deltagelse i skirennet «Valdres Vinterfestival 2015». På 
samlingen gikk trenerne sammen og planla hvilke skirenn i nærmiljøet som ville bli prioritert 
for kommende sesong. Dette ble gjort for å skape et miljø og lagånd rundt deltagerne fra 
DIF. Foreldre fikk utveksle erfaringer rundt skismøring og gode lagkamerater heiet 
hverandre i mål. Et eksempel er Heggedals Telenorrenn på Eid 3. mars, der over 70 utøvere 
fra DIF sto på startstreken.  
 
Klubben hadde som mål å arrangere to Telenorrenn og Klubbmesterskap denne sesongen. 
Dessverre ble Telenorrennene avlyst grunnet snømangel, men Klubbmesterskapet ble 
avholdt i klassisk stil torsdag 10. mars med 142 fornøyde deltakere på startstreken. Fine 
løyper, bra vær og god dugnadsånd ga en fin ramme om arrangementet. Alle utøverne fikk 
en siste oppmuntring av DIFs egen speaker Kenneth Eriksen på oppløpssiden og fikk utdelt 
en velfortjent premie etter målgang.  Det ble kåret klubbmestere for gruppene 2005 og 
eldre, som mottok sine medaljer til stor jubel fra sine lagkamerater. En gest som viser god 
lagånd blant utøverne i DIF. 
 
Hovedlandsrennet 2016 (NM for 15/16 åringer) gikk i år i Fauske (5 mil nord for Bodø) 26-28 
feb. DIF var representert med Nora Edland og Espen Haugøy. Distansene var 5 km klassisk 
på fredag, sprint lørdag og stafetter søndag. Gratulerer med god innsats! 



Av tyngre utstyr besitter DIF Langrenn en snøkanon. Denne er utlånt til Eid Skiarena denne 
sesongen. DIF, sammen med flere Asker-klubber, samarbeider for å få tilgang til 
treningstider på kunstsnø når vinteren lar vente på seg. Gjennom sesongen har det variert 
fra uke til uke om treningene har blitt gjennomført på DIF eller på Eid.  
 
Sent på høsten 2015 ble også Tufteparken satt opp.  
 
Av øvrige saker er det viktig å nevne at klubben på en ekstraordinær generalforsamling 
vedtok at det skal bygges kunstgressbane i kommende sesong.  Banen vil ligge der den ligger 
i dag, men vil bli noe bredere så løpebanene vil forsvinne. Det ble presisert at 
kunstgressbanen ikke vil bli brøytet om vinteren, den vil derfor kunne brukes til 
skiaktiviteter på lik linje med i dag. Investeringen i kunstgressbane vil dekkes av både 
oppsparte midler i klubben (50%), tippemidler og gjennom et lån. Dette vil ikke påvirke 
fremtidige treningsavgifter for langrennsgruppen. 
 
Samarbeidet med kommunen for å omregulere området, som i dag utgjør store deler av 
lysløypa, vil videreføres i regi av både hovedstyret og skistyret. Dette området er i dag 
regulert som LNF-område og en omregulering forventes å ta noe tid. Planer for utbygging og 
oppgradering av lysløypa til rulleskibane må derfor vente på dette. Asker kommune har satt 
til side midler til denne omreguleringen og signalene herfra er svært positive. Det er stor 
vilje i Asker kommune for satsing på området og hovedstyrets oppfatning er at både 
rulleskiløype, lyssetting og rør til snøanlegg vil stå høyt på prioriteringslisten til Asker 
kommune i årene som kommer. 
 
DIF Langrenn ved sittende styre, Asker 20. mars 2016 

 


