
Hovedstyrets	årsberetning	2020	
	
	
Hovedstyret	i	2020	har	hatt	følgende	medlemmer.		
	
Styreleder	 Bjørn	Olsen	 På	valg	2022	
Nestleder	 John	Bekkenes	 På	valg	2022	
Kasserer	 Erik	Nordlie	 På	valg	2022	
Styremedlem	 Fredrik	Levinsky	 På	valg	2021	
Styremedlem	 Øyvind	Wergeland	 På	valg	2021	
Styremedlem	 Bjarte	Mohn	 På	valg	2021	
	
Dikemark	IF	er	medlem	av:	

• Norges	Idrettsforbund	
• Asker	Idrettsråd	(AIR)	

	
Dikemark	IF	er	tilsluttet	følgende	særforbund:	

• Norges	Fotballforbund	
• Norges	Skiforbund	

	
Pr.	31.12.2020	var	det	536	registrerte	medlemmer.	
	
Møter	
Hovedstyret	har	prøvd	så	langt	det	har	latt	seg	gjøre	å	ha	månedlige	møter.	Klubbens	oppgaver	er	
løst	av	styret	på	en	god	måte.		
Hovedstyret	har	hatt	representanter	med	i	møter	og	samlinger	som	både	Asker	kommune	og	Asker	
Idrettsråd	har	bedt	inn	til.		
	
Det	har	ikke	vært	noen	store	arbeidsoppgaver	i	løpet	av	2020.	
	
Økonomi		
Klubben	har	god	økonomi.	Det	henvises	til	årsregnskap	for	detaljer.	
	
Årsmelding	fra	gruppene	
Se	egne	vedlegg.	
	
Styret	vil	takke	alle	trener,	lagledere	og	andre	frivillige	for	en	flott	innsats	i	2020.	Styret	håper	at	
medlemmer	i	klubben	vil	fortsette	å	påta	seg	verv	slik	at	DIF	kan	fortsette	det	gode	arbeidet	som	blir	
gjort	for	å	gi	et	godt	aktivitetstilbud	til	alle	i	vårt	nærmiljø.		
	
Styret	søker	årsmøte	om	ansvarsfrihet.	
	
	
Mai	2021	
	
Hovedstyret	ved	styrets	leder	
	
Bjørn	Olsen	



DIF: RESULTAT 2020 + BUDSJETT 2021 + BALANSE
RESULTATOPPSTILLING

Driftsinntekter Act 2020 Klubb 2020 Fotball 2020 Langrenn 2020 Skøyter 2020 Bud 2020 Act 2020 vs bud Bud 2021
3123 Inntekter sponsor 43 000 0 0 43 000 0 150 000 −107 000 150 000
3205 Inntekter kiosksalg 19 996 −18 1 371 4 554 14 089 70 000 −50 004 120 000
3400 Inntekter grasrotstøtte 82 419 82 419 0 0 0 50 000 32 419 80 000
3440 Inntekter kommunal støtte 289 763 289 763 0 0 0 150 000 139 763 200 000
3450 Inntekter tilskudd NIF 99 768 98 518 1 250 0 0 150 000 −50 232 100 000
3460 Inntekter momskompensasjon 70 771 70 771 0 0 0 80 000 −9 229 100 000
3915 Inntekter aktivitetsavgift 7 300 0 0 7 300 0 600 000 −592 700 100 000
3920 Inntekter medlemsavgift 737 186 737 186 0 0 0 100 000 637 186 700 000
3930 Inntekter annet 261 185 256 195 0 4 990 0 10 000 251 185 250 000
3xxx Inntekter arrangement 0 0 0 0 0 20 000 −20 000 0
3xxx Inntekter reise og samling 0 0 0 0 0 20 000 −20 000 0
3999 Omfordeling inntekter 0 −1 534 835 1 056 149 474 887 3 799 0 0 0
SUM INNTEKTER 1 611 388 0 1 058 769 534 731 17 888 1 400 000 211 388 1 800 000

Driftskostnader Act 2020 Klubb 2020 Fotball 2020 Langrenn 2020 Skøyter 2020 Bud 2020 Act 2020 vs bud Bud 2021
6100 Driftskostnad Konkurranser (cup, renn) −43 443 −43 443 0 0 0 −100 000 56 557 −100 000
6110 Driftskostnad Konkurranser (serieavgift) 0 −6 250 6 250 0 0 −60 000 60 000 −50 000
6120 Driftskostnad Avgifter −101 550 −800 −57 250 −43 500 0 0 −101 550 −100 000
6130 Driftskostnad Kurs −22 775 0 −11 300 −11 475 0 −10 000 −12 775 −20 000
6140 Driftskostnad Baneleie vinter −33 630 0 −31 830 −1 800 0 −100 000 66 370 −100 000
6150 Driftskostnad Arrangementskostnader −2 314 0 0 0 −2 314 −5 000 2 686 −50 000
6170 Driftskostnad Dommerkostnader −19 395 0 −19 395 0 0 −60 000 40 605 −30 000
6180 Driftskostnad Klubbtøy −30 551 −25 909 −3 492 −1 150 0 0 −30 551 −30 000
6190 Driftskostnad Forsikring −68 675 −37 515 −31 160 0 0 −30 000 −38 675 −70 000
6200 Driftskostnad Sosialt −21 881 −10 617 −7 664 −3 601 0 −25 000 3 119 −20 000
6210 Driftskostnad Anlegg/vedlikehold −508 902 −49 376 −310 077 −80 632 −68 817 −100 000 −408 902 −1 000 000
6220 Driftskostnad Strøm og kommunale avgifter −35 304 −36 600 1 297 0 0 −60 000 24 696 −40 000
6230 Driftskostnad Premier −2 388 0 0 −2 388 0 0 −2 388 −5 000
6240 Driftskostnad Trenerutgifter −52 805 −10 730 −34 425 −7 650 0 −100 000 47 196 −50 000
6250 Driftskostnad Utstyr −109 074 −11 553 −70 594 −25 037 −1 891 −150 000 40 926 −100 000
6260 Driftskostnad Annet −12 752 −10 004 −2 749 0 0 −100 000 87 248 −10 000
6320 Driftskostnad Kontor/administrasjon −4 725 −4 725 0 0 0 −30 000 25 275 −5 000
6340 Driftskostnad Bank/gebyrer −22 774 −22 774 0 0 0 0 −22 774 −20 000
6xxx Driftskostnad Mindre vedlikehold anlegg 0 0 0 0 0 −200 000 200 000 0
6xxx Driftskostnad Reiser og samling 0 0 0 0 0 −20 000 20 000 0
6xxx Driftskostnad Kiosk kostnader 0 0 0 0 0 −30 000 30 000 0
6xxx Driftskostnad Vedlikehold maskiner 0 0 0 0 0 −20 000 20 000 0
6999 Omfordeling driftskostnader 0 270 295 −185 995 −83 631 −669 0 0 0
SUM KOSTNADER −1 092 937 0 −758 383 −260 863 −73 691 −1 200 000 107 063 −1 800 000

DRIFTSRESULTAT 518 451 0 300 386 273 868 −55 803 200 000 318 451 0

Finansielle poster Act 2020 Klubb 2020 Fotball 2020 Langrenn 2020 Skøyter 2020 Bud 2020 Act 2020 vs bud Bud 2021
8056 Påminnelsesavgift −728 −728 0 0 0 −728 0
8070 Annen finansinntekt 1 653 1 643 0 0 10 1 653 1 500
8150 Rentekostnader kredittinstitusjoner −874 −874 0 0 0 −874 0
8999 Omfordeling finansielle poster 0 −41 28 13 0 0 0 0
SUM FINANSIELLE POSTER 51 0 28 13 11 0 51 1 500

Ordinært resultat før skatt 518 502 0 300 414 273 881 −55 792 200 000 318 502 1 500
Ordinært resultat 518 502 0 300 414 273 881 −55 792 200 000 318 502 1 500
ÅRSRESULTAT (OVERFØRING TIL EK) 518 502 0 300 414 273 881 −55 792 200 000 318 502 1 500

BALANSEOPPSTILLING

Eiendeler Per 31.12.2019 Per 31.12.2020 Endring

1920 Bankkonto drift 260 233 252 529 −7 705

1922 Bankkonto kiosk 200 288 205 849 5 561

1923 Bankkonto medlem 42 394 761 540 719 147

1924 Bankkonto skøyter 37 324 47 404 10 080

1925 Bankkonto sparing 1 510 342 1 511 798 1 457

SUM EIENDELER 2 050 581 2 779 121 728 539

Egenkapital og gjeld Per 31.12.2019 Per 31.12.2020 Endring

2040 Annen egenkapital −2 050 581 −2 569 084 −518 502

2180 Avsetning vedlikehold anlegg 0 −200 000 −200 000

2400 Leverandørgjeld 0 −75 −75

2409 Ikke reskontroført leverandørgjeld 0 −9 962 −9 962

SUM EGENKAPITAL OG GJELD −2 050 581 −2 779 121 −728 539

MERKANDER

Merknader til resultat 2020:
- Inntekter: Preget av Covid-19 i form av lavere sponsor- og kioskinntekter, men samtidig har offentlige støtteordninger bidratt til å holde inntektene på høyere nivå enn forventet.
- Kostnader: Mindre trening, konkurranse, sosialt og reise pga Covid-19. Vi har avsatt 200 TNOK til vedlikehold av anlegg i fremtiden for slitasje i år. 
- Resultat: Bedre resultat enn ventet fordi inntektene ble høyere og kostnadene vesentlig lavere enn forventet. 

Merknader til budsjett 2021:
- Inntekter: Skøyeinteresse og kiosksalg opp ift i fjor. Forventer at Covid-19 vil ramme oss også i år, men forhåpentligvis i mindre grad fra sommeren og ut året. 
- Kostnader: Avsetter også for vedlikehold av anlegg (som følge av daglig slitasje). Ellers tilsvarende 2020-
- Resultat: Styrer mot et null-resultat; klubbens kontantposisjon er solid og vi har ingen gjeldsforpliktelser. 



Dikemark IF
Revisjonsrapport 2020

Da har jeg sett på regnskapet og sjekket saldo mot
bank. Det ser riktig ut.

Med vennlig hilsen
Geir

Jeg har vært gjennom dette og det ser korrekt ut.

Det er gledelig å se at klubben har så sterk økonomi og
jeg håper at videreutviklingen av området vil skje i årene
fremover.

Mvh Erling



Årsberetning DIF Fotball sesongen 2020 

Medlemmer og treninger 

Sesongen 2020 ble som alle vet en veldig annerledes sesong enn hva noen av oss kunne forutse. Hele 
vårsesongen forsvant som følge av smi;evernsrestriksjoner. Heldigvis fikk vi begynt organiserte 
treninger for barn og ungdom fra midten av mai i ?or, om enn under ganske andre omstendigheter 
enn vi hadde ønsket oss.  

E;er sommerferien fikk vi gjennomført en full høstsesong for barne- og ungdomsfotballen, mens 
senior og oldboys dessverre ikke fikk gjennomført noen seriekamper i sesongen 2020. 

Fotballstyret vil berømme og takke samtlige trenere og ansvarspersoner rundt lagene våre for den 
fantasEske innsatsen de la ned under de krevende forholdene det ble denne sesongen. Deres innsats 
gav barna et verdifullt friEdsElbud i en krevende Ed, og er trolig årsaken El at frafallet av spillere 
gjennom sesongen ble så lite som det fakEsk ble.  

Ved inngangen El 2021, har fotballgruppa totalt 312 registrerte medlemmer, fordelt på årsklassene 
J2008, J2009, J2010, J2011, J2012, J2013, J2014, G2005, G2006, G2008, G2009, G2010, G2011, 
G2012, G2013, G2014 + gu;er senior og oldboys. Det er veldig gledelig å se at 2014-kullet er et stort 
kull både på gu;e- og jentesiden.  

Arrangementer 

Det var planlagt en ny runde med DIF-helg i forkant av seriestarten lik den som ble gjennomført i 
2018, men den ble selvsagt avlyst da smi;evernsrestriksjonene trådte i kraS i mars. Planen er å 
gjennomføre denne på ny; som en del av fotballgruppas dugnad, når forholdene igjen Elsier at de;e 
er forsvarlig å gjennomføre. Enkelte lag har delta; på små cuper i nærområdene, ellers har det 
generelt vært få arrangementer for fotballgruppas medlemmer denne sesongen. 

Anlegg og utstyr 

Fotballgruppa har gjort en ganske betydelig investering i anlegget denne sesongen. Vi har skiSet 
samtlige ne; på målene, og kjøpt inn e; ny; 7er mål, og to nye 5er mål. I Ellegg har vi investert i 
mere treningsutstyr Elgjengelig for alle lag. Disse investeringene er finansiert gjennom diverse statlige 
og lokale Elskuddsordninger. 

Fotballstyret 

Fotballstyret 2020 bestod av følgende medlemmer: 

Fredrik Levinsky, leder fotballstyret 
John Bekkenes, Sportslig leder 
Atle Sørlie, materialforvalter 
SEan Mørch Aaen, dommeransvarlig, FIKS-ansvarlig, jentefotballansvarlig 
Rune Pedersen, ansvarlig for banefordeling og treningsEder 



Som følge av redusert sportslig akEvitet, har fotballstyret jobbet mye med å få bedre orden og 
oversikt over medlemsregister og ansvarspersoner i klubben. Vi har jobbet med tydeligere ruEner 
rundt poliEa;ester for trenere og ansvarspersoner, og kartlegging av kompetanse innad i klubben. 
De;e arbeidet skal berede grunnen for at DIF skal begynne prosessen med å bli serEfisert 
kvalitetsklubb i NFF i løpet av 2021-2022.  

Vi har i Ellegg jobbet med å få på plass en ny utstyrsavtale for de neste 5 årene. Denne vil bli 
presentert på lagledermøtet våren 2021.  

Fotballsesongen 2021 

Det blir vanskelig å si hva slags fotballår vi kommer El å få i 2021, men vi håper det skal bli mere 
fotballspill for alle. Vi gleder oss veldig over at seniorlaget har klart å holde sammen, og skal sElle 
11er lag El neste sesong – vi krysser fingrene for at de får spille kamper i 2021. 

Styret skal fortse;e å jobbe med tydeligere ruEner og rollebeskrivelser for ansvarspersoner innad i 
DIF. I Ellegg skal vi jobbe med kompetanseheving for alle trenere i klubben. De;e skal skje gjennom 
Elbud om kursing gjennom NFF-systemet, i Ellegg El trenersamlinger med sportslig leder gjennom 
sesongen. 

Styret ønsker også en utvidet satsing på utvikling av dommere. Vi har pr. i dag kun én dommer i 
seriesystemet, men tre medlemmer har delta; på rekru;dommerkurs våren 2021. Vi hadde også et 
rekordstort antall på klubbdommerkurs med nærmere 30 deltakere. Vi ønsker å invitere dommerne 
El egne samlinger i regi av klubb, og gjerne involvere dem i lagsegne samlinger når de;e blir lovlig. 
Det jobbes med å få på plass en fadderordning for de nye klubbdommerne og dommeransvarlig er 
med på regelmessige samlinger for å bedre kompetansen sentralt, noe som vil øke kvaliteten på 
dommersatsingen. 



Årsberetning DIF
Langrenn 2020

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



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








