Årsberetning DIF
Turskøyter 2018
Denne årsberetningen dekker sesongene 2017/2018 og 2018/2019 for å harmonere med
årsmøtet i Dikemark IF som gjelder for kalenderåret 2018.

Oppstart og organisering av skøytegruppen
DIF Turskøytegruppen ble etablert høsten 2017 som en følge av at det i flere år av lokale
ildsjeler hadde blitt brøytet skøyte- og hockeybaner på Svinesjøen, Verkensvannet og
Nordvannet. Bruken og interessen for banen var sterkt økende, og det var et ønske om å
formalisere og organisere arbeidet innunder DIF.
Sesongen 2017/2018 ble derfor Turskøytegruppen i DIF etablert, og Bjarte Mohn ble valgt
inn i DIF styret som representant for gruppen. Gruppen fikk raskt på plass nødvendige
tillatelser fra Asker kommune og gjennom Norges Skøyteforbund og prosjekt Skøyteglede
ble det gitt midler til å anskaffe nødvendig brøytemateriell (se lengre ned).
Skøyegruppen består i dag av 8 aktive «brøytere» som samarbeider om å holde turskøyteog hockeybanene på vannene åpne og tilgjengelige for allmenheten. Gruppen har i
motsetning av langrenn og fotball ingen kontingent/medlemskap og avhenger derfor av
donasjoner og andre gaver for å kunne opprettholde driften og det åpne tilbudet.

Brøyting av turskøyte- og hockeybaner i 2018
De to siste vintrene har vært snørike, men generelt så har desember og januar bydd på flott
is og gode forhold ute på banen. Gruppens frivillige har ryddet unne snø etter hvert snøfall
og sikret at skøyteglade i alle aldre har kunnet kose seg ute på isen.
Det brøytes i all hovedsak to turskøytebaner - én på Nordvannet/Svinesjøen (ca 4km) og én
på Verkensvannet (ca 1.5km). I tillegg brøytes det hockeybaner på samtlige vann.
Banene benyttes flittig i helgene når det er gode forhold og enkelte helger i januar 2019 var
svært godt besøkt. De fleste brukerne er lokale beboere, men mange kom også fra Bærum
og sentrale Oslo.
Det er et uttalt ønske at banene skal være tilgjengelige for alle, med og uten skøyter.
Dessverre så medfører dette at enkelte også bruker banen når det er slaps og overvann på
banene. Når banen senere fryser til is medfører dette dype fotspor som dessverre ødelegger
for skøytebruk. Turskøytegruppen oppfordrer derfor til å unngå bruk når banen er våt.

Asker Isfestival og øvrige arrangement
Vinteren 2018 ble Turskøytegruppen kontaktet av Asker Museum med forespørsel om å
samarbeide om Asker Isfestival – et tradisjonsrikt arrangement i Asker hvor det blant annet
konkurreres i isskjæring. Hovedstyret i DIF var svært positive til samarbeidet, og det ble
avtalt et samarbeid hvor DIF (ved Turkskøytegruppen) klargjorde baner og «arena» for
arrangementet.
Mars 2018 ble Asker Isfestival for første gang avholdt på Verkensvannet i samarbeid med
DIF. Arrangementet ble en kjempesuksess med opp mot 2000 tilskuere og flott
pressedekning fra Budstikka. Arrangementet ble gjentatt i 2019.
Sesongen 2018/2019 gjennomførte Turskøytegruppen for første gang et eget arrangement
ved at det ble invitert til kveldsskøyting i januar. Langs med banen ble over 200 fakkelbokser
tent noe som gav en flott og stemningsfull opplevelse for alle som turen ut på banen denne
kvelden.

Anlegg og utstyr
Turskøytegruppen har gjennom Norges Skøyteforbund og Prosjekt Skøyteglede fått midler
til å anskaffe en Can-Am ATV med 6-hjulsdrift med kasteskjær. ATV-en egner seg svært godt
til å rydde vannene ved små og middels store snøfall. Ved riktig store (og tunge) snøfall
kommer den litt til kort, men under slike forhold blir det ofte også overvann på vannene.
Til ATV-en er det anskaffet an ishøvel som gjør det mulig å høvle isen på vannene. Ishøvelen
høvler bort ett par mm av overflaten og gjør det mulig å gjøre god skøyteis også når
snø/regn fryser fast på banen og gjør overflate isen ujevn.

Markedsføring og presseomtale
Turskøytegruppen bruker aktivt Facebook i sin markedsføring av banen og for å informere
om forholdene i løpet av sesongen. Det er opprettet en egen Facebook side for gruppen
«Dikemark IF – Turkskøytebane» hvor det jevnlig legges ut informasjon. Siden følges av
rundt 1000 mennesker fra både nær og fjern.
Turskøytebanen på Dikemark representerer noe helt nytt i Norge, og det finnes kun et fåtall
brøytede vann i Norge per i dag. Dette medfører selvsagt at banen har nyhetens interesse
og lørdag 5. januar 2019 ble det publisert et 5-siders oppslag i Budstikka om banen.
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