
Årsberetning DIF  
Turskøyter 2020 

Denne årsberetningen er skrevet for kalenderåret 2020 for å harmonere med årsmøtet i 
Dikemark IF som gjelder for kalenderåret 2020. 

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

Brøy:ng av turskøyte- og hockeybaner i 2020 
Sesongen 2020 skulle vise seg å bli en vanskelig sesong med mye varierende vær. Banen ble 
brøytet første gang 27. desember 2019 og holdt Al tross for flere varmebølger med regnvær 
«åpent» flere helger gjennom januar og februar. Siste brøyAng for sesongen ble gjort 1. 
mars, men eNer deNe frøs aldri banen ordentlig Al igjen. 

Været Al tross så vokser oppslutningen om banen og ila. 2020 gikk banen fra å ha ca 1000 Al 
1500 faste følgere på Facebooksidene. 

Asker isfes:val og øvrige arrangement 
Asker isfesAval ble dessverre avlyst 2020 pga. varierende isforhold. Isen på Verkensvannet 
ble målt Al 25 - 30cm, og Asker Museum valgte med å avlyse med henvisning Al sikkerhet. 

Skøytegruppen gjentok suksessen fra 2019 med skøytekvelder på vannet og organiserte 2 
slike kvelder på henholdsvis Nordvannet og Verkensvannet. Skøytekveldene er veldig 
populære og samler mange besøkende Al en floN kveld på vannet.  

NyN av året var en iskarusell bygget av brøytegjengen og utplassert på Svinesjøen. 
Iskarusellen består av en spindel med en bom og kjelke som snurres ved at barn/voksne 
skyver på bommen. Iskarusellen ble raskt meget populær og dro mange nysgjerrige i 
helgene.   

Anlegg og utstyr 
Skøytegruppen fikk høsten 2020 støNe fra SparebanksAWelsen Al innkjøp av 15 par 
turskøyter Al utlån. Skøytene gir muligheter for DIF Al å ta med barn og unge ned på isen for 
alternaAv trening Al langrenn i Allegg Al at de selvsagt kan brukes Al skøytekvelder og andre 
arrangementer. Vi takker SparebanksAWelsen på det varmeste! 

  
DIF Turskøytegruppen ved Bjarte Mohn, Asker 9. mai 2021
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