
Årsberetning DIF
Turskøyter 2022

Denne årsberetningen er skrevet for kalenderåret 2022 for å harmonere med årsmøtet i
Dikemark IF som gjelder for kalenderåret 2022.

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

Brøyting av turskøyte- og hockeybaner i 2022
Sesongen 2022 ble en særdeles god sesong for skøytebanen. Banen ble brøytet første gang
den 22. desember og siste helg med skøyteforhold var den 18. mars. Etter flere år med
pandemi og begrensninger på sosiale sammenkomster var det ekstra kjekt å igjen kunne
invitere til isfestival i samarbeid med Asker Museum. Skøytekveld ble det tradisjonen tro
også arrangert.

For å gi bedre informasjon til brukere av banen ble det i forkant av sesongen 2022 designet
og trykket opp 4 store informasjonsskilt som ble plassert utover på banen. Disse ble tatt godt
imot og gir god markedsføring for DIF og, forhåpentligvis, også litt ekstra støtte via vårt Vipps
nummer.

Anlegg og utstyr
I perioder med store snøfall er det krevende å brøyte turskøytebanen med DIFs ATV. ATV’en
er også best egnet til å brøyte «veier» og mindre egnet til å brøyte større flater som f.eks.
hockeybaner. I 2022 ble det derfor søkt om 300 000kr i støtte hos Sparebankstiftelsen til å
anskaffe en kompakttraktor til DIF til bruk både sommer- og vinterstid.

Gleden var stor da vår søknad ble innvilget og høsten 2022 ble det tegnet kontrakt på
innkjøp av en Kyboto kompakttraktor fra Nellemann Machinery. Av tilleggsutstyr ble det
bestilt brøyteskjær, snøfreser og beitepusser. Traktoren vil gi DIF et solid arbeidsredskap til å
vedlikeholde alt fra kunstgress, langrennsløyper til turskøytebanen.

Et stort takk til Sparebankstiftelsen fra hele DIF!

DIF Turskøytegruppen ved Bjarte Mohn, Asker 23. februar 2022


