
Årsberetning DIF
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Denne årsberetningen er skrevet for kalenderåret 2020 for å harmonere med årsmøtet i
Dikemark IF som gjelder for 2020, i motsetning til skisesongen som går over årsskiftet.

Medlemmer og treninger

DIF Langrenn har lagt bak seg nok en sesong med god aktivitet gjennom hele året. Vinteren
2020 var det rundt 130 aktive utøvere født mellom 2002 og 2013. Rundt 30 trenere har
sørget for et godt treningstilbud gjennom sesongen.

2002-2004 har trent med Team Eid gjennom sesongen 2019/2020. Flere av disse var
skiskyttere som har begynt på NTG og/eller å trene i andre klubber for å kunne kombinere
bedre med skiskyting. Fra sesongen 2020/2021 har DIF hatt én juniorløper (2003) som har
trent med Team Vestmarka, og ingen HL-utøvere i Team Eid (Én løper født 2006 har valgt å
trene med 2007-2008 i stedet).

Alle nye trenere har fått tilbud om og gjennomført, treningslederkurs i regi av Tore Ring (NSF
Treningsleder langrenn). For sesongen 2020/2021 har tidligere juniorløper Nora Edland
fungert som hovedtrener for 2007-2008-gruppen, sammen med 3 skiskyttere fra 2004 som
hjelpetrenere.  Vår juniorløper født 2003 har fungert som hjelpetrener for 2009-gruppen. Alle
juniortrenere har også gjennomført treningslederkurs. Det fungerer veldig bra å trekke
juniorutøvere inn som trenere for de eldste barna og ungdommene - de både motiverer og
lærer bort på en annen måte enn foreldretrenere.

Vinteren 2019/2020 startet flott med masse snø i november, og vår nyopprettede
preppegruppe fikk kjørt opp løyper og skilekområder på DIF. Dessverre var det lite snø fra jul
og gjennom sesongen, så løypemaskinen kom seg ikke over lysløypa i Vardåsen, og fikk
ikke kjørt på DIF. At vi fikk etablert vår egen preppegruppe har gjort at vi allikevel har kunnet
tilby løyper på DIF så lenge er snø til det.

Høsten 2020 gikk DIF Langrenn inn og sponset produksjon av kunstsnø på Martinsløkka og
fikk mulighet til organisert trening der oppe når ikke Lier IL selv har treningstid.

Team Eid

Team Eid ble etablert våren 2016 som et samarbeid primært mellom Heggedal og Dikemark.
I 2017 valgte også Vollen og bli med. I 2019 slo Heggedal og Vollen seg sammen til Gui SK.

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

Dette samarbeidet fremstår fortsatt som et godt tiltak for å beholde utøverne lenger, og
fungerer bra på HL-nivå (årsklassene 15 og 16), men Team Eid startet høsten 2019 en
prosess for å finne en samarbeidspartner på juniornivå, da styringsgruppen i Team Eid ikke
synes de har nok utøvere til å få til en skikkelig satsing. Etter dialog med Team Vestmarka
gikk både Gui SK og DIF Langrenn inn i Team Vestmarka for å fortsatt kunne ha et tilbud til
juniorer. I sesongen 2020/2021 regnet DIF med å ha minst 2 utøvere på juniornivå, men
dessverre var la 1 opp. Øvrige juniorutøvere som ville fortsette med trening var skiskyttere.
Her gikk de beste over til NTG og/eller andre klubber med satsing på skiskyting, men de
siste har fortsatt som hjelpetrenere i DIF Langrenn ved siden av å trene skiskyting.

Thomas Stovner gikk inn i styret i Team Vestmarka som representant for DIF Langrenn.
Team Vestmarka er et flott treningsfellesskap med stort støtteapparat med flere dyktige
trenere og smørere.

DIF hadde ikke noen HL-utøvere i Team Eid sesongen 2020/2021, så Gui tok styringen
denne sesongen. Vi har hatt to representanter i styringsgruppen, Thomas Stovner for junior
og Harald Mølmen-Nertun som for kommende HL. Styringsgruppen forvalter vår felles
økonomi for å støtte utøvere både på HL og JR-nivå, og er ment å støtte opp om
trenerteamet for HL-gruppen. Vi ønsket å bevare samarbeid med Gui for kommende
HL-klasse, og planla å ha en del felles trening med deres 14-årsklasse, men dette ble
dessverre ikke noe av pga. smittevern.

Team Eid var ved utgangen av 2020 ca. 20 utøvere i HL-alder. I sesongen 2021/2022 regner
DIF med å ha 6 utøvere med i Team Eid, 4 jenter og 2 gutter, men ingen juniorer i Team
Vestmarka. Medlemskapet i Team Vestmarka avsluttes ikke, men settes på pause, da vi
mener det er viktig å ha et tilbud i klubb til de som ønsker å fortsette videre.

Skirenn 2020

Etter at den første telenorkarusellen på DIF måtte avlyses pga. dårlige forhold, fikk vi flyttet
den andre telenorkarusellen og klubbmesterskapet til Eid. Rennene ble avholdt hhv. 6.
februar og 5. mars, begge i fristil, og med 145 startende på telenorkarusell og 76 startende
på klubbmesterskapet. Klubbmestere ble kåret i klassene 11 år og eldre.

I 2020 deltok 1 gutt og 5 jenter på Hovedlandsrennet på Nybygda, i tillegg har 1 junior deltatt
på Norgescuprenn. Gjennom sesongen ble det også fokusert på å felles deltakelse på noen
utvalgte lokale skirenn. Dessverre ble en del renn avlyst pga. dårlige forhold i 2020.
Lommedalsrennet, Holmenrennet, Asker Skifestival, Eidsprinten, i tillegg Guis
telenorkaruseller er eksempler på renn der deltakere fra DIF deltar og skaper en ekstra
lagånd.



Skisamling på Brennabu

Samling på Brennabu i 2020 ble dessverre avlyst pga. smittevern. Det var visstnok også
dårlig med snø. Vi planlegger ny tur i 2021.

Anlegg og utstyr

Av tyngre utstyr besitter DIF Langrenn en snøkanon og snøskuter med løypeslodd, snørulle
(kompaktor) og sporsetter. Snøkanonen 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 2020. DIF og Gui
har et godt samarbeid, i tillegg er også flere andre Asker-klubber med å dele på treningstider
her.

I januar 2020 ble det kjøpt inn ny snørulle da den gamle hadde fått en del skader samt
anskaffe en løypeslodd for å kunne jevne ut hardpakkede skiløyper. Vedlikeholdet og
preppeteamet organiseres av Arve Lorentsen. Den gamle snørullen ble solgt.

Kort oppsummering av sesongen 2020/2021

Høsten i sesongen 2020/2021 startet sent for de yngste kullene da fotballsesongen ble
forskjøvet pga. smittesituasjonen. Snøen lot også vente på seg til romjulen, men nyåret kom
med kraftige smittevernstiltak og flere perioder der det ikke var anbefalt å trene, og skirenn
var forbudt. Det ble etter hvert lov med klubbrenn med grundige smitteverntiltak, så vi fikk til
slutt avholdt én telenorkarusell samt klubbmesterskap, hhv. 11. februar og 4. mars. Begge
renn ble i fristil og med stort oppmøte - hhv. 124 og 108 deltakere, noe som er veldig bra
siden alle var fra DIF! På yngre årskull fikk langrenn en skikkelig boost i antall medlemmer,
og i eldre årsklasser har det vært lite frafall.

Pga. smittevern ble Eidsjordet benyttet i liten grad, men det var fine snøforhold på DIF når
snøen endelig kom, og preppeteamet har til tider vært ute mange ganger i uken.

Langrennsstyret har sesongen 2020/2021 bestått av:

● Øyvind Matheson Wergeland (leder)
● Ingunn Hellerud
● Elisabeth Wergeland
● Kåre Skarstein
● Arve Lorentsen

DIF Langrenn ved sittende styre,

Asker 10. mai 2021


