
Å rsmøte DIF langrenn 2015/2016 

Tid:   29.3.2016 – kl 19.00-21.30 

Sted:  Klubbhuset på DIF 

Oppmøte: 14 

Møteleder: Lise Sunsby 

Referent: Harald Mølmen-Nertun 

 

1. Oppsummering av sesongen 2015/2016 

Lise Sunsby gjennomgikk årsberetningen for 2015/2016. Årsberetningen er tilgjengelig på 

dif.no. Det var ingen kommentarer til årsberetning.  

 

2. Gjennomgang av årsregnskapet for 2015 

Geir Øiestad orienterte om årsregnskapet for 2015 som viser et samlet underskudd for 

klubben på 51.000 kr. For langrenn ble regnskapet belastet med oppsett av Tufteparken på 

187.000 kr, som medførte et underskudd  på 255.000 kr. Fotball har også høyere kostnader i 

2015, noe som blant annet skyldes baneleie. Sponsorinntektene for klubben var betydelig 

lavere i 2015 enn 2014. Det jobbes lite med sponsing i klubben, og man ønsker å ha konkrete 

prosjekter å søke støtte til.  

Klubben har en utfordring med å kreve inn både medlemsavgift og treningsavgift.  Årsmøtet i 

Langrenn vedtok at det er bedre å sende ut treningsavgiftene i forkant av sesongen, rundt 

tidspunktet for Brennabu-turen. Dette vil gjøre det enklere å kreve den inn. Det er viktig at 

alle trenerne melder inn medlemslistene på starten av sesongen.  

 

3. Valg av langrennstyret 

Jahn-Roger Nygaard og Kristin Kongslie ble valgt inn i styret. Odd Anders Nilsen, Anne 

Gamborg og Harald Mølmen-Nertun ble gjenvalgt. 

Lise Sunsby går av som styreleder for DIF Langrenn og ut av styret. Årsmøtet takket Lise for 

meget solid innsats som styreleder i sesongen 2015/2016. Harald Mølmen-Nertun innstilles 

som ny styreleder. 

 

4. Utdanning av trenere 



Det kom et innspill fra trenerne til styret om at teknikk-kurs for trenere bør dekkes av 

klubben. Styret tar med dette innspillet i planleggingen av økonomien for 2016/2017. 

 

5. Prepping på DIF 

Det har vært utfordringer med prepareringen på DIF også i år. Prepareringen fungerer meget 

bra når løypemaskinen kommer, men problemet er at løypemaskinen på Eid trenger mye snø 

og derfor kommer sent i sesongen. Styret vil vurdere om det kan opprettes en tilleggsavtale 

for preparering når det er mindre snø (med ATV eller scooter). I eksisterende avtale med Eid 

skal vi betale for preparering en ekstra gang i uken. Styret følger opp dette.  

 

6. Vedrørende støtte til sosiale arrangementer / treningsturer 

Styret har i år praktisert at støtter til ulike sosiale arrangementer og treningsturer har blitt 

vurdert når det har kommet søknader om dette, eksempelvis Hovedlandsrennet, Torsby-tur 

for 2001-2003 og diverse avslutninger. Trenerne ønsker å ha en ramme for hva de ulike 

årskullene kan forvente støtte til. Styret vil forsøke å sette opp en plan for dette. Styret vil 

vurdere om høsten innledes med en kick-off, muligens i forbindelse med dugnaden. 

 

7. Bredde kontra resultatfokus i DIF 

Hovedstyret i DIF hadde til sitt årsmøte fått meldt inn en sak som stilte spørsmålet om for 

mye fokus på resultater i langrenn medfører frafall av utøvere, og om mer fokus på bredde 

kan øke antall utøvere, spesielt på de eldre årskullene. Styreleder i DIF ba om at saken ble 

behandlet på Årsmøtet for langrenn. Innsender av saken stilte ikke på Årsmøtet.  

DIF har følgende formålsparagraf: "Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og 

likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse 

og ærlighet."  

Visjon og målsetting for DIF er: "DIF skal være en klubb for alle. Vi jobber for at alle skal trives 

og vi har et godt tilbud til alle som driver med fotball, langrenn og aerobic. 

Hovedmålsettingen for Dikemark Idrettsforening er å bidra til at breddeidretten får et godt 

tilbud […]".  

På Årsmøtet ble det gitt uttrykk for at vi har stor grad av breddefokus i klubben i dag, og at 

resultatfokus, spesielt på treningene er underordnet. At langrenn har et stort frafall fra 12 års 

alder er dessverre naturlig både i DIF og andre klubber, og årsaken er som regel full satsning 

på en annen idrett eller overganger til helt andre aktiviteter.  Det har ikke kommet andre 

slike henvendelser til klubben de senere årene, og Årsmøtet er samstemt i at resultatfokus 

fremfor breddefokus ikke er representativt for verken Dikemark IF eller langrennsgruppa 

spesielt. 



Samtidig er det en kjent sak at det er en utfordrende problemstilling med ulike nivåer og 

ønsker blant utøvere av langrenn, og at det slikt sett kunne være et poeng med delte 

grupper. Dette vil derimot kreve mye ressurser, ressurser som vi som foreldredrevet klubb 

ikke har. Vi har mer enn nok utfordring med å få nok foreldre til å stille som trenere med en 

gruppe pr årskull. I tillegg vil en slik deling av gruppene også kunne oppleves som negativt. 

Trenerne i klubben prøver så godt det lar seg gjøre å kjøre felles treninger. Også de yngre 

årskullene har utfordringer med ulike nivåer, og det bør kunne oppfordres til at foreldre kan 

bistå ved treninger for å øke kapasiteten og bidra til at alle barna får en positiv opplevelse. 

Etter hvert som barna blir eldre kreves det også noe mer både fra foreldre og barna for å 

være et riktig nivå på skitreningene. Trenerne påpeker også at det må gis rom for de som 

ønsker å satse på langrenn.  

Styret og trenere vil fortsatt jobbe for at DIF skal være en breddeklubb, hvor barna er aktive i 

klubben så lenge som mulig. 

 

8. Eventuelt 

Innkjøp av utstyr? 

Det er behov for innkjøp av noe nytt treningsutstyr til barmarkstreningen (eks. kanonballer, 

rulleski, slynger til Tufte-parken). Jarle Tuvsjøen tar ansvar for felles innkjøp. Dette bør 

sjekkes opp mot avtalen med G-Sport Asker. 

 Husk Facebooks-side for kjøp og salg av brukt utstyr "DIF – bytte, kjøpe og selge utstyr" 

 Trenere fra eldre årskull 

Det gis veldig positive tilbakemeldinger på å ha med trenere fra de eldre årskullene. I 

utgangspunktet er dette et tilbud som gis fra 5. klasse. 

Formalisering av langrennsstyret? 

Per i dag er ikke langrennsstyret (eller fotballstyret) i DIF formalisert, det er kun hovedstyret 

som er dette. Styret vil vurdere hvilke konsekvenser det vil ha å formalisere dette. 


