Årsberetning DIF
Turskøyter 2019
Denne årsberetningen er skrevet for kalenderåret 2019 for å harmonere med årsmøtet i
Dikemark IF som gjelder for kalenderåret 2019.

Organisering av skøytegruppen
Skøytegruppen består i dag av 8 aktive «brøytere» som samarbeider om å holde turskøyteog hockeybanene på vannene åpne og tilgjengelige for allmenheten. Gruppen har i ingen
aktive medlemmer i DIF utover brøytemannskapet.

Brøyting av turskøyte- og hockeybaner i 2019
Skøytegruppen brøyter under gode forhold turskøytebane på Nordvannet/Svinesjøen og
Verkensvannet. I tillegg anlegges det hockeybaner. Vintermånedene (jan – mar) 2019 var
svært snørike, og det var utfordrende å holde banene åpne. Januar måned ga oss flere flotte
skøytehelger, men ila. av februar ble det for mye snø med påfølgende overvann på isen.
Helgene i januar med god is var det mange som benyttet seg av de brøytede skøytebanene.
De fleste på skøyter men også mange som gikk til fots evt. brukte spark. Den økende
interessen for tilbudet ga seg ikke resultat i en betydelig vekst i antallet følgere på
skøytebanens Facebookside (ca 1000 ved utgangen av 2019).

Asker isfestival og øvrige arrangement
2. mars ble Asker isfestival for andre gang avholdt på Verkensvannet i samarbeid med Asker
Museum. Arrangementet ble en kjempesuksess med over 1000 tilskuere og flott
pressedekning fra Budstikka.
Første helgen i januar gjennomførte Skøytegruppen et eget arrangement ved at det ble
invitert til kveldsskøyting. Langs med turkskøytebanen ble over 200 fakkelbokser tent noe
som gav en flott og stemningsfull opplevelse for de mange hundre som tok turen ut på
banen denne kvelden. Skøytegruppen delte ut gratis varm saft noe som ble satt stor pris på.

Anlegg og utstyr
Skøytegruppen fikk høsten 2019 støtte fra Sparebankstiftelsen til innkjøp av frontmontert
snøfreser til ATV. En snøfreser gjør det betydelig enklere å holde hockeybaner,
festivalområder m.fl. åpne og vil selvsagt også gjøre det enklere å rydde turskøytebanen
etter større snøfall. Vi takker Sparebankstiftelsen på det varmeste!
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