DIKEMARK IDRETTSFORENING
HOVEDSTYRET

ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009
STYRESAMMENSETNING:
Årsmøte 2008 fattet et vedtak på endring i styresammensetting for DIF.
Intensjonen var at vi skulle få en mer rasjonell driftsform, med kun et formelt styre for DIF og
aktivitetsledere for de ulike aktivitetene.
Etter styrets oppfatning har dette fungert bra, til tross for at vi ikke har hatt på plass
aktivitetsleder for den største gruppen; fotball. Dette er imidlertid håndtert av styret, men av
respekt for denne gruppen må vi ha på plass dette for 2010.
Hovedstyret har i 2009 bestått av:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem
Styremedlem

Lars Johansen
Rolf Utheim
Hans Petter Henricks
Kaia Gunby Berger
Anniken Øiestad
Anne Liv Bjerkreim

På valg 2011
På valg 2010
På valg 2010
På valg 2011
På valg 2010
På valg 2010

Aktivitetsledere fra gruppene i 2009
Fotball
Ski
Alpint
Aerobic
Innebandy

Hovedstyret
Tore Ring
Ingen sportslig aktivitet
Odd Bjarne Klemetsdal
Lars Wien

Revisor:

Jan Rype/Brit Wærnes

Det har i perioden vært regelmessige styremøter, arbeidsmøter og kontakt mellom
styremedlemmer på telefon og e-post.
Styret mener at vi har en tilfredsstillende kommunikasjon, og løser klubbens oppgaver
fortløpende
DIF er medlem av Asker Idrettsråd (AIR)
DIF er tilsluttet følgende særforbund:
• Norges Fotballforbund.
• Norges Skiforbund.
• Norges Gymnastikk- og Turnforbund.
Pr. 31.12.09 er det 618 medlemmer i DIF, en økning på 53 fra forrige år.
Styret anser dette til å være en tilfredsstillende utvikling.
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Arrangementer gjennomført i 2009:
Ski-dag med klubbmesterskap i langrenn ble iår gjennomført i marsmåned med over 100
deltagere.
Såfremt snøforholdene er tilfredsstillende vil dette bli en årlig tradisjon.
Idrettens dag ble arrangert i tradisjonens ånd søndag 8. Juni med ca 80 deltagere.
Programmet var som vanlig med ulike øvelser og oppvarming med aerobic.
Begge arrangementene må sees på som en familie dag med konkurranse tilsnitt.

Årsmelding Fotballgruppa
Det har vært god tilvekst av nye spillere, spesielt nevnes 2002 årgangen som kom med 54 nye
spillere på vårparten. På høsten kom også et nytt lag fra 2003 årgangen, som har trent
innendørs frem til jul.
Imidlertid har det også vært frafall av spillere; 96 Gutter gikk i oppløsning på høsten, Gutter
98 søkte fellskap mot Asker og har gjennomført både treninger og cuper i samarbeid med
Asker, men har allerede varslet at de kommer til å bli oppløst.
A-laget gikk også i oppløsning etter sesongslutt og er avviklet som lag.
Lagstatus gjennom sesongen 2009
Jenter har stilt med følgende lag i regi av DIF;
Young Girl's
1994
1996
1997
Kom inn i DIF senhøstes fra Asker Skiklubb
1998
1999
2000
2001
2002
Har hatt felles trening og cupkamper med guttene.
Gutter har stil med følgende lag i regi av DIF;
Old Boy's
A-laget
G19
1996
Gikk i oppløsning senhøstes
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Har hatt felles trening og cupkamper med jentene.
Fortsatt er det hull i lagrekkene, både på gutte- og jentesiden, men styret har som mål og ha
lag i alle årsklasser fra første års spillere til de er 16 år. Det er viktig for kontinuiteten i
klubben og for spillerutvikling for den enkelte.
Flere av våre spillere har deltatt på SUP trening, og keeperskole i regi av kretsen.
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Årsmelding Skigruppa
Ski-gruppa gjenoppstod på høsten 2008 og har hatt en fin utvikling i 2009.
Man nærmer seg 100 aktive og det må sies og være imponerende.
Både bar mark trening og ski trening foregår i hovedsak på DIF anlegget.
Aktivitetsleder har lykkes godt med støtteapparatet rundt løperne, som er en av de kritiske
suksessfaktorene for å lykkes.
Aktiviteten har imidlertid blitt så omfattende at det er nødvendig med en egen administrator,
med fokus kun på skigruppen. Dette vil vi få på plass tidlig i 2010.
Årsmelding Aerobic
Aerobicgruppa har gjennom 2009 hatt ca 60 aktive medlemmer, og treningen foregår hhv på
Solberg og Vardåsen skole.
Aktiviteten anses til å være veldig stabil, og gruppa bidrar også betydelig inn mot
idrettsdagen.
God alderspredning blant medlemmene er viktig.
I full forståelse og godkjenning av styret drives aerobicgruppa med eget styre og egen
økonomi.
Kompetanseheving - kursing
Også i 2009 var det mange som deltok på kurs i regi av Oslo Fotballkrets, og igjen med gode
tilbakemeldinger. Nytt av året var trenerkurs for de som trener jentelag.
Ski gruppa har kjørt sitt eget trenerkurs med suksess.
Det er viktig for klubbutviklingen og ikke minst individuell utvikling at ledere deltar på disse
kursene. Klubben betaler for den enkelte.

DUGNADER i 2009:
Det har i hovedsak vært 3 dugnader i 2009
Telefonkatalogen
Vi var også i 2009 tildelt utdeling av telefonkatalogen i definert område. Dette gir et betydelig
bidrag inn i klubbkassen, men mest sannsynlig vil dette være siste gangen denne blir delt ut
som dugnad. Stortinget har besluttet en endring i prinsippene for telefonkatalogen.
Klubben må søker etter en dugnad som gir tilsvarende inntekt.
Kiosken
Foruten et svært viktig innslag på anlegget, også en mulig dugnadsinntekt for lagene, og også
hovedstyret på ski- og idrettsdagen. Også i år har mange av lagene benyttet seg av denne
muligheten.
Bygninger
Det er i år gjennomført betydelig innsats både klubbhuset, garasjen og kiosken.
Nytt tak er lagt, nye vindskier på klubbhuset. Kiosken fikk helt nytt tak, slik at taket har
samme konstruksjon på alle bygninger.
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DIF’s ANLEGG:
Før fotballsesongen startet fikk vi ferdigstilt den store grusbanen mot nordøst og gruset opp
hele banen, slik at den i det minste tilfredsstiller krav til en treningsbane.
Samtidig gruset vi opp hele den lille grusbanen, som har i sesongen vært leid ut til kretsen
som kamparena fra mandag til torsdag. Utover det har den blitt benyttet til treningsbane.
Gressbanen er vedlikeholdt av kommunens gressbanemann og har holdt god standard
gjennom sesongen. Vanning av banen er også utført av DIF's egen banemann i samarbeid med
kommunens banemann.
For sesongen 2009 har vi opptid nær 95 %, hvilket er tilfredsstillende med tanke på banens
egenskaper knyttet til drenering.
DIF betalte i 2009 Kr. 19.197 i avgift til Asker kommune for bruk av egen bane.
Gressbanen har etter avtale blitt benyttet av personale og pasienter ved Dikemark Sykehus.
Anlegget har også vært benyttet til arrangement av
• Asker helsesportslag
• Asker hundeklubb
• Multitude
• Hovedgården skole, Heggedal
• Drengsrud skole
• Vardåsen skole

Klubbhus, garasje og kiosk
Det er gjennomført betydelig oppgradering av klubbhuset, garasjen og kiosken i 2009.
Nytt tak er lagt på alle bygninger, og følgelig er alle bygninger tette for vær og vind
Imidlertid gjenstår utvendig maling på alle 3, og innvendig oppgradering av klubbhuset.
Garderobene og møterom må settes i stand etter vannlekkasjen i 2008 og alt det elektriske
anlegget må oppgraderes til dagens standard.
Dette arbeidet må ferdigstilles på vårparten 2010.
Belysning og strømforsyning utendørs
Det elektriske anlegget og belysning av banene og skiløype på vinteren er ikke
tilfredsstillende i dag. Blant annet fikk stigeledninger og kablene mellom de ulike bygningene
betydelig skade under stormen høsten 2008.
Planen er å legge alt av tilførsel ned i bakken, og en betydelig oppgradering av belysning
utendørs. Dette arbeidet bør gjennomføres i en kombinasjon av dugnad og profesjonell hjelp.
ANNET
Styret har gjennom året hatt en gjennomgang av web-portalen vår og besluttet at denne må
oppgraderes. Dette arbeidet vil ferdigstilles i løpet av våren 2010.
DIF-medlemmer får rabattavtale hos G-Sport og Bull Ski & Kajakk ved fremvisning av
medlemskort. Vi henstiller våre medlemmer til å benytte seg av dette.
Arbeidet med å dokumentere politiattest for alle som skal trene barn under 18 fortsatte også i
2009 og vil være et kontinuerlig arbeid fremover.
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Styret føler at vi har god kontroll på dette.

BEVILGNINGER
DIF har i 2009 mottatt kr. 62497 i ”hodestøtte” fra Norges idrettsforbund og Norges
olympiske komité', med utgangspunkt i innrapporterte medlemstall. Driftstøtte fra Asker
kommune ble innvilget med kr. 60.000, etter søknad fra DIF
I tillegg har vi mottatt kr. 61837,- i tilskudd basert på antall medlemmer.
Engelsrud vel bidro med kr. 20.000,- etter søknad fra DIF

VI TAKKER
Styret benytter anledningen til å takke
-

Asker kommune for vedlikehold av gressbanen.
Alle aktivitetsledere, lagledere, trenere og dugnadsgjeng som har gjort en stor innsats for
DIF i 2009.

Vi håper at medlemmer av klubben er villige til å påta seg verv for klubben, slik at vi kan ha
et aktivt idrettslag i årene framover til beste for ungdommen og miljøet.

Hovedstyret søker årsmøtet om ansvarsfrihet.

Februar 2010
Hovedstyret
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