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Denne årsberetningen er skrevet for kalenderåret 2021 for å harmonere med årsmøtet i
Dikemark IF som gjelder for 2021, 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 over 130 aktive utøvere født mellom 2003 og 2014. 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 de fleste har gjennomført, treningslederkurs i regi av
Tore Ring (NSF Treningsleder Langrenn). For sesongen 2020/2021 har tidligere juniorløper
Nora Edland fungert som hovedtrener for 2006-2008-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.

Heldigvis bød 2020/2021 på en skikkelig vinter, og utetrening var stort sett tillatt, dog med
noen ekstraordinære tiltak for smittevern i perioder. Preppegruppa gjorde en strålende jobb
med å skape gode områder på DIF til trening og skilek, og er et viktig supplement til
løypemaskinen som ikke alltid kommer seg over lysløypa i Vardåsen.

Pga. smittevern ble Eid Skiarena 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.

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 teamet 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 aktive juniorutøvere. I sesongen 2020/2021 regnet DIF med å ha minst 2 utøvere
på juniornivå, men dessverre la én 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. Fra sesongen 2021/2022 har Team Eid opprettet et tilbud om å være
treningsmedlem for juniorer der man kan delta på fellestreninger, men er ikke med på renn
og samlinger. 3 skiskyttere fra DIF har benyttet seg av dette tilbudet.

Etter sesongslutt så la vår eneste junior opp som utøver, men har fortsatt som juniortrener
for 2009-kullet i sesongen 2021/2022. Thomas Stovner fratrådte fra styret i Team Vestmarka
og styringsgruppen i Team Eid. DIF står fortsatt som i Team Vestmarka, men medlemskap er
satt på pause. Team Vestmarka har vært et flott treningstilbud for juniorer, med stort
treningsfellesskap og god oppfølging fra dyktige trenere.

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 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.

Fra sesongstart 1. mai begynte 6 utøvere fra DIF i HL-gruppen, 4 jenter og 2 gutter, i tillegg
til 3 juniorer som treningsmedlemmer. Gui SK har stilt med hovedtrener og flere
foreldretrenere, i tillegg til at teamet leier inn én høyt utdannet trener og smører. Av foreldre
så fulgte Tomas Kjos Haug som hjelpetrener og gikk inn i styringsgruppen. Øvrige foreldre
hjelper til med andre oppgaver, som å jobbe mot sponsorer og søke økonomisk støtte.

Team Eid var ved utgangen av 2021 16 utøvere i HL-alder, samt 5 treningsmedlemmer. I
sesongen 2022/2023 regner DIF med å øke antall utøvere i Team Eid med 6-12 utøvere fra
2009-kullet, og ellers ser det ikke ut til å være noe frafall.

Skirenn 2021

Telenorkarusell 1 på DIF ble avlyst pga. smittervern. Telenorkarusell 2 og klubbmesterskap
ble gjennomført hhv. 11. februar og olg 4. mars med strengt smittevern og kun for klubbens



medlemmer. Da innendørsaktiviterer var stengt ble det allikevel stort oppmøte med hhv.124
og 108 deltakere. Det vil si at så godt som alle aktive utøvere deltok på renn, noe som er
veldig gledelig. Klubbmestere ble kåret i klassene 11 år og eldre.

Øvrige skirenn denne sesongen ble avlyst pga. smittevern.

Skisamling på Brennabu

Samling på Brennabu i 2021 ble dessverre avlyst pga. dårlige snøforhold. Vi planlegger ny
tur i 2022.

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. Der samarbeider vi med Gui SK og
andre lokale klubber i Asker og Skiforeningen om produksjon av kunstsnø og preparering

DIF Langrenn støtter også Martinsløkka som har både snøproduksjon og pga. høyden i
Finnemarka har lang og fin sesong. Vi har anledning til å organisere trening her når det
passer oss utenom Lier ILs faste treningstider.

De yngste kullene trener stort sett på DIF. I tillegg til sikrere snøforhold på Eid Skiarena er
det er litt tøffere treningsforhold som passer bedre for de eldre kullene. Ellers benyttes både
Kjekstadmarka og Vestmarka til hodelyktturer, og de yngste har også trent med skøyter på
turskøytebanen på vannet når det har vært håpløst å gå på ski på DIF.

Kort oppsummering av sesongen 2021/2022

Også høsten i sesongen 2021/2022 startet sent for de yngste kullene da fotballsesongen
igjen ble forskjøvet pga. smittesituasjonen. Det ble også en begredelig vinter med lite snø,
og både Martinsløkka og spesielt Eid Skiarena ble flittig brukt av de fleste treningsgruppene.
Med vårt eget preppeutstyr fikk vi i det minste stort sett opprettholdt flater til skilek for de
yngste på DIF.

Telenorkarusell 1 og Telenorkarusell 2 ble flyttet til Eid Skiarena. Dette medførte antagelig
ekstra stort oppmøte, da flere klubb fikk treningen avlyst og ble med på renn i stedet. Det er
dog en del ekstra jobb å rigge på Eid. Vi fikk heldigvis låne en del utstyr av Gui SK, samt at
vi har spleiset med øvrige klubber på løypeskillere, og Lars Vethe kjørte opp helt fersk løype
for oss.

Telenorkarusell 1 ble avholdt 27. januar i fristil hadde 231 påmeldte og 193 startende (stort
frafall pga sykdom og smitte), og Telenorkarusell 2 ble avholdt 10. februar i klassisk med 202
påmeldte og 181 startende.



Klubbmesterskapet ble avholdt på DIF 3. mars med i fristil takket være iherdig innsats fra
foreldre som spadde snø ut i løpya på dugnad og preppeteamet som kjørte utrettelig for å
pakke snøen. Det var 108 påmeldte og 96 startende deltakere.

Ellers har renn stort sett gått som normalt denne sesongen. Utøvere fra DIF har deltatt på de
fleste renn i Asker og Bærum, samt Konnerud og øvrige Akershus. Pga. sykdom stilte vi kun
med én utøver i HL i Holmenkollen sammen med andre fra Team Eid, mens 8 utøvere fra
DIF deltok på Ungdomsbirken 20. mars.

Langrennsstyret har sesongen 2021/2022 bestått av:

● Øyvind Matheson Wergeland (leder)
● Ingunn Hellerud
● Elisabeth Wergeland
● Arve Lorentsen
● Brynjar Fonneløp

DIF Langrenn ved sittende styre,

Asker, 22. mars 2022


