Årsberetning DIF Langrenn
2017
Denne årsberetningen er skrevet for kalenderåret 2017 for å harmonere med årsmøtet i
Dikemark IF som gjelder for 2017.

Medlemmer og treninger
DIF Langrenn har lagt bak seg nok en sesong med god aktivitet gjennom hele året. Vinteren
2017 var det i underkant av 130 aktive utøvere født mellom 2001 og 2010. I underkant av 30
trenere som sørget for et godt treningstilbud gjennom sesongen.
Gruppene 2005/2006 trente sammen vinteren 2017 og slo seg sammen med 2007-kullet
høsten 2017. Dette har vært godt mottatt blant både trenere og utøvere. 2001-2003 har
trent med Team Eid gjennom hele sesongen og har dette samarbeidet fremstår fortsatt som
et meget godt tiltak for å beholde utøverne lengre. 2004 har trent mye sammen med
Heggedal, både for å være flere på trening, men også som en forberedelse til Team Eid fra
sesongen 2018/2019.
Alle nye trenere har fått tilbud om, og gjennomført, treningskurs i regi av Tore Ring (NSF
Treningsleder langrenn).
Vinteren 2017 ble dessverre preget av lite snø og dårlige skiforhold på Dikemark. Mange av
skitreningene ble derfor avholdt på Eid Skiarena som har kunstsnø. Spesielt barn og ungdom
født 2007 og tidligere benyttet Eid i stor grad, men også 2008-2009 hadde enkelte
skitreninger på Eid. Selv om det er meget fine fasiliteter på Eid Skiarena, ser vi at blant de
yngre utøverne er det mest populært med treninger på DIF.
Barmarkstreningene startet opp etter høstferien i 2017. Grunnet noe lengre fotballsesong
valgte flere av gruppene å drøye starten til slutten av oktober. Det ble etablert en egen
gruppe for 2011 med 4 trenere og det har vært i overkant av 25 2011-barn på treningene.
Sesongens første snø og skiføre på DIF kom allerede i midten av november 2017, og holdt
seg i stor grad hele tiden fram til jul. Totalt var det registrert ca 130 medlemmer i
langrennsgruppa pr 31.12.2017.

Team Eid
Team Eid ble etablert våren 2016 som et samarbeid primært mellom Heggedal og Dikemark.
I 2017 valgte også Vollen og bli med. Målet med Team Eid er blant annet;
• Topp og bredde hånd i hånd. Hovedhensikten er at flere ungdommer blir med på
langrenn lengre – god folkehelse!
• Fokus på samarbeid på tvers av klubber
• Positive ringvirkninger/stordriftsfordeler av et større miljø enn flere små
• Bli kjent på tvers av ungdomsskolemiljøer, treffes igjen på videregående skole
Team Eid har to trenere og var ved utgangen av 2017 29 utøvere, hvorav 8 fra Dikemark.

Skirenn 2017
Klubben hadde som mål å arrangere to Telenorrenn og Klubbmesterskap i 2017. Lite snø
gjorde at vi måtte avlyse et Telenorrenn, men takket være ATV, rulle og sporsetter fikk vi
arrangert Telenorrenn nr 2. Over 200 deltakere deltok med mange fra Heggedal og Vollen.
Klubbmesterskapet ble avholdt 9. mars 2017 i fristil med 105 deltakere som gjennomførte,
og ble et meget vellykket arrangement.
Gjennom sesongen ble det også fokusert på å felles deltakelse på noen utvalgte lokale
skirenn. Bliz-rennet, Tour de Bærum, Eid sprinten, i tillegg Heggedals Telenorrenn er
eksempler på renn hvor mange fra DIF deltar og skaper en ekstra lagånd.
Av de eldre utøverne i klubben deltok Nora Edland, Espen Haugøy og Sindre Hvesser Brein
på Hovedlandsrennet 2017 (NM for 15/16 åringer) på Tolga og leverte god innsats og fine
resultater. Det er også hyggelig å trekke fram at Nora Edland ble kretsmester i sprint i 2017.

Skisamling på Brennabu
Den årlige skisamlingen for Dikemark Langrenn på Brennabu samlet i 2017 ca 40 barn,
trenere og foreldre fra DIF. I tillegg var Team Eid på Brennabu med et eget opplegg. Antall
deltakere er noe ned fra tidligere år og skyldes nok både litt færre aktive i klubben, i tillegg
til at helgen kolliderte med sesongåpning i skiskyting. Samlingen ble allikevel meget
vellykket med strålende skiforhold, gode treningsøkter og en viktig sosial del med lek og
moro. Også i år ble samlingen avsluttet med stor deltagelse i skirennet «Valdres
Vinterfestival 2017» på søndagen. Brennabu Leirskole er booket for skisamling for DIF også i
2018.

Anlegg og utstyr
Av tyngre utstyr besitter DIF Langrenn en snøkanon. Denne er utlånt til Eid Skiarena. Eid
Skiarena er en viktig arena for DIF å få trent på kunstsnø når vinteren svikter slik som i 2017,
og også før jul. DIF og Heggedal har et godt samarbeid, i tillegg er også flere andre Askerklubber med å dele på treningstider her.
Høsten 2016 ble det også kjøpt inn en kompaktor (rulle) og en sporsetter. Dette utstyret kan
trekkes av en ATV og dermed lage skiløyper og pakke snø når det er for lite snø til at den
store maskinen kommer seg gjennom lysløypa i Vardåsen. Geir Øiestad, kasserer i DIF, har
gjort en strålende innsats som løypekjører med sin ATV i 2017. På høsten 2017 ble det også
etablert et lite preppeteam.
Asker Kommune har startet prosessen med å utvikle Dikemark Idrettspark. De har gitt
positive signaler om å etablere en rulleskiløype (forhåpentligvis også med kunstsnø) på DIF.
Arkitekter har tegnet mulighetsskisser, men det gjenstår fortsatt mye før vi er sikre på at
prosjektet blir gjennomført. Langrennsstyret oppfatter at både rulleskiløype, lyssetting og
rør til snøanlegg står høyt på prioriteringslisten til Asker kommune.
Etter avtale med hovedstyret ble ca 1/4 av kunstgressbanen preparert for skileik i vinter
som en prøveordning. Erfaringene viser at dette har vært for lite for å få gode treninger og
øvelser for de yngre årskullene og vi ber derfor om at en større del av kunstgressbanen

prepareres ved tilstrekkelig snømengde neste sesong. Dette var også en del av avtalen da
kunstgressbanen ble etablert.

Kort oppsummering av vinteren 2018
Vinteren 2018 ble endelig igjen av «den gode gamle sorten», med mye snø og Blå Swix føre.
Dette har medført stor skiaktivitet på DIF med treninger mandag til torsdag og flotte
preparerte løyper. Det ble arrangert to vellykkete Telenorkarusellrenn hhv. 18. januar
(klassisk stil) og 6. februar (fristil), med over 200 deltakere. Mange deltakere fra Heggedal og
Vollen bekrefter populariteten til «skirennene med fakler» på DIF. Klubbmesterskapet ble
avholdt 8. mars 2018 i klassisk stil med 113 deltakere som gjennomførte, og ble også et
vellykket arrangement hvor klubbmestere ble kåret i klassene 11 år og eldre. Størst
deltakelse var det i klassen 2011 med 25 barn som deltok.
Skistyret har sesongen 2017/2018 bestått av:
•
•
•
•
•

Harald Mølmen-Nertun (leder)
Kristin Kongslie
Jahn-Roger Nygaard
Ingunn Hellerud
Helge Birknes

Jahn-Roger Nygaard og Kristin Kongslie slutter etter sesongen og vi takker for god innsats i
skistyret gjennom 2 år.

DIF Langrenn ved sittende styre, Asker 14. mars 2018

