
Årsberetning DIF-fotball sesongen 2022

Medlemmer og treninger

Endelig var det mulig å gjennomføre en komplett fotballsesong uten smittevernstiltak eller andre
begrensninger. Fotballsesongen 2022 ble preget av masse aktivitet, og det gledet oss i fotballstyret at
engasjementet blant trenerne og ansvarspersoner rundt lagene våre var så bra. Tusen takk for innsatsen
deres!!

Vi ønsket også en liten, men veldig fin gruppe barn fra 2015-kullet velkommen til oss i DIF fotball.
Det var også svært gledelig at vi hadde en stor ungdomsgruppe dette året, og vi håper veldig vi får
beholde dem enda lengre.

Ved inngangen til 2023, hadde fotballgruppa totalt 325 registrerte medlemmer, fordelt på årsklassene
J2008, J2009, J2010, J2011, J2012, J2013, J2014, G2005, G2008, G2009, G2010, G2011, G2012,
G2013, G2014, G/J2015 + oldboys.

Arrangementer

De fleste lag har fått deltatt på cuper i 2022. Noen lag fikk også dratt på turneringer utenlands. Vi fikk
en full sesong med kioskdrift med nye åpningstider, og dette ble et viktig bidrag til klubben både
sosialt og økonomisk, som fotballgruppas dugnad. I tillegg stilte G2009 og J2008 på dugnad for lagene
sine på isfestivalen arrangert av Asker museum, med bistand fra skøytegruppa hos oss.

Vi fikk gjennomført fulltegnede grasrottrenerkurs, og så med det at vi nå er godt på vei til å nå målene
våre om økt kompetanse og god forståelse for trenerrollen i klubben vår.

Vi arrangerte egne trenersamlinger, kalt trenerforum som et ledd i det sportslige arbeidet i klubben.
Dette opplevde vi som veldig positivt, og vi planlegger for flere slike samlinger i 2023.

Rekrutteringen av klubbdommere var meget god for klubben I 2022, i tillegg har vi fått 3
kretsdommere tilknyttet DIF.

Nytt for sesongen var at vi også gjennomførte krav til kampvert på alle kamper, med fokus på fair play
og trygge rammer for små og store. Dette ønsker vi å videreføre til neste sesong som et ledd i klubbens
fairplayarbeid.

Fotballstyret

Fotballstyret 2022 bestod av følgende medlemmer:

Fredrik Levinsky, leder fotballstyret

John Bekkenes, Sportslig leder

Atle Grønlie, materialforvalter

Stian Mørch Aaen, dommeransvarlig, FIKS-ansvarlig, jentefotballansvarlig m.m.

Torgeir Storberget, kvalitetsklubbansvarlig



Fotballsesongen 2023

Vi har ikke opplevd større etterspørsel etter treningstider gjennom vinteren enn hva vi har gjort dette
året. Det lover godt for den sportslige utviklingen når DIF-banen endelig blir grønn igjen –
forhåpentligvis om ikke så lenge. Vi planlegger for flere samlinger for trenere og ansvarspersoner, nye
grasrottrenerkurs, dommersamlinger, og videre arbeid med kvalitetsklubb i NFF.


