ÅRSMELDING FOR DALEN IL 2016
Styrets sammensetning i 2016 har vært:
Leder:
Nestleder
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:

Thomas A. Sagen
Hanna Caquet
Evelyn Lindheim-Eriksen
Kine Tollefsrud
Elin Taaje
Daniel Kavli
Ståle Lilledahl
Hans Gunnar Sleipnæs
Siri Finstad

Det er ikke utbetalt noen form for lønn eller godtgjørelser til styrets medlemmer.
Idrettslaget har per 31.12.2016 totalt 360 medlemmer fordelt på:
64 aktive enkeltmedlemmer,
233 medlemmer med familiekontingent
63 støttemedlemmer
Dette er en økning fra 2015 på 30 (+ 9 %).
Idrettslaget har hatt følgende aktive grupper i 2016:
Fotball:

M2009 - M2008 – M2007 – G2006 – J2005 – G2004/05 –
A lag menn 8. div – Senior 7er. Nytt lag 2010 er under etablering.

Allidrett:

Barn fra 3 – 6 år, med trening i to terminer; vinter/vår og høst.

Bordtennis: Ny gruppe for barn/ungdom etablert første halvår.
Sykkel:

Barn og ungdom i alderen 9-14år.

Fitness:

Voksengruppe med zumba/fitball/tabata.

Herretrim: Voksengruppe som har spilt innebandy.
I tillegg har idrettslaget organiser egen Fotballfritidsordning FFO Telenor Xtra
(se eget punkt), samt 1 dag med gratis idrettsleker på Dalheim i samarbeid med
Fet Kommune.
Styret har i årsmøteperioden avholdt 8 styremøter. Det er også avholdt arbeidsmøter
knyttet til Kvalitetsklubb og Dalheim-dagen. Alle trenere og ledere i barneidretten har
forevist politiattest. Ansvarlig for politiattester har vært Kine Tollefsrud.

Idrettsrådet:
Tone P. Eriksen har representert Dalen IL i idrettsrådet. Styret har løpende informert
idrettsrådet om fremdriften i planene om nytt kunstgress. Prosjektet er vedtatt i
prioriteringslisten for spillemidler i Fet kommune 2017.
Idrettslaget har i 2016 gjennomført følgende fellesdugnader:





Tekstilinnsamling for Right to Play, et samarbeid med NIF.
Vårdugnad – med klargjøring av stadion før sesongstart.
Dugnadsarbeid ved cuper og kamper i fotballgruppa.
Dugnadssalg med samlet fortjeneste kr. 49.199,-

Sponsorer:
Trøgstad Sparebank har vært idrettslagets hovedsponsor i 2016. I tillegg er Joker Gan
med som særskilt sponsor for barneidretten, og Åkrene Mek er med som særskilt
sponsor for A-lags fotballen. Åkrene Mek og Per Mathisen har også gitt støttebidrag
til kunstgress prosjektet på Dalheim. For øvrig har totalt 15 sponsorer gitt bidrag til
idrettslaget gjennom bl.a. skiltreklame, støtte til Dalheim-dagen og minicup.
Dette har gitt en samlet inntekt på kr. 263.600,- (en økning på +65 % mot 2015).
Alle sponsorer er publisert på egen side via dalenil.no.
DIL-posten:
Idrettslaget har gitt ut 2 hele utgaver og en miniutgave (4-sider) av DIL-posten med et
opplag pr nummer på 1000. Tone P. Eriksen har bistått med grafisk utforming, og
ulike lag og ledere har bidratt med bilder og artikler. Thomas A. Sagen har vært
redaksjonelt ansvarlig, og produksjonen er utført av NR1 Trykk Grefslie på Mysen.
Distribusjonen er gjort på nett og direkte i postkassene til husstander i Gan og på
Enebakkneset, samt via post til medlemmer utenfor bygda, sponsorer og
samarbeidspartnere.
Kommunikasjon til medlemmene:
Styret har løpende orientert medlemmene via egne websider, DIL-posten, eget
nyhetsbrev og i mobil app`en S2S Treningsøkta. Styret hadde også egen stand under
Dalheim-dagen og Skauen-dagen.
Kiosken «Den lille Café»
Idrettslaget har ikke hatt noen kioskansvarlig i 2016. Organiseringen har vært utført av
styret, med drift på dugnad under kamper og arrangementer. Kiosken har vært åpen
hver kveld det er kamp på Dalheim, og gav i sum et overskudd på kr. 28.697,Det vil være vanskelig å utvikle kiosktilbudet uten nye bidragsytere.

Dalheim-dagen:
Elin Taaje ledet prosjektgruppa for Dalheim-dagen, som ble arrangert 4. september
med mange aktiviteter og god stemning. Alle idrettsgrupper var representert og mange
foresatte deltok i arrangementet. Det var bl.a. minicup i fotball, parkour show for
barna, sykkelritt for barn og ungdom, bygdemesterskap i hestesko-kasting, eget
sirkus tun for de aller minste. Variert tilbud for både store og små, i tillegg til grilling,
fruktsalg og åpen kiosk. Arrangementet var sponset av Indre Akershus Blad og Kjeller
Tannhelse, men hadde dessverre altfor lite sponsorer til å bringe balanse i regnskapet.
Det var som vanlig konkurranse fra andre aktiviteter og cuper i nærområdet, noe
som begrenser besøkspotensialet. I sum gikk dagen i underskudd med kr. -16.724
Andre aktiviteter gjennom året:





Idrettsleker ble arrangert på Dalheim i uke 25 (på dugnad av Thomas Sagen)
DIL-rittet i sykkel ble arrangert i juni og september
Felles turnering for fotballgruppa ble gjennomført i Porsgrunn
Avslutninger og årsfest ble arrangert ved sesongslutt.

Lisbeth Sørensen ble tildelt Årets Hederspris for sin innsats som lagleder, kasserer og
ildsjel gjennom mange år. Utdelingen gjennomføres på årsmøtet.
Dalheim Samfunnshus:
Dalen IL er medeier av Dalheim Samfunnshus, og har vært representert i Husstyret
ved Arne Johansen og Hanna Caquet. Det har i 2016 vært gitt følgende økonomiske
bidrag til driften:
 Til drift og vedlikehold (15 % andel fra overskudd FFO) kr. 5.663, Bidrag til generell drift av Dalheim Kompetansesenter (DKS) kr. 5.000, Avtalt andel av Grasrotandel (2/5-deler) kr. 17.403,Regnskapet for Dalheim 2016 rapporteres fra Husstyret i eget årsmøte, og er forventet
å gå omtrent i null. Budsjettet for Dalheim 2017 er satt opp med et underskudd på
-31.900 som vil måtte dekkes opp av eierne dersom ikke inntektene øker. Styret i DIL
vil fremme nye forslag til husstyret for å bidra til bedret økonomi i 2017.
Det er definert flere viktig vedlikeholdsoppgaver for Dalheim som over tid må utføres
for at anlegget skal være i god stand. Det er i 2016 utført vedlikehold av badet i
vaktmesterboligen, og videre vil det være behov for beising av huset utvendig, samt
andre mindre vedlikeholdsoppgaver.
Husstyret organiserer prosjektene innenfor vedtatte budsjetter.

Grasrotandelen:
Dalen Idrettslag mottok kr. 43.509,- (+ 18 %) fra totalt 124 spillere (+ 12 %) i 2016.
Utviklingen i antall spillere fra 2010-2017 viser:

Tilskudd fra bingodrift
Idrettslaget er registrert hos Lotteritilsynet, og mottar kommersiell støtte fra
bingoaktivitet. DIL er tilknyttet Tekno Bingo via spillsted på Årnes. Lotteriansvarlig i
2016 har vært: Hanna Caquet. Sum tilskudd for 2016 ble kr. 39.633,- (- 20 %).
Andre særskilte tilskudd
Klubben startet i 2016 salg av støtteandeler til ny kunstgressbane gjennom løsningen
«Superinvite». Totalt solgte andeler pr 31.12 var 47, med en inntekt på kr. 22.500,Støttesalget fortsetter i 2017 med full styrke.
I tillegg fikk klubben kr. 32.067,- i Lokalbidraget fra Lillestrømbanken (+ 15 %).
Lagfrukt ordningen gav en klubbinntekt på kr. 5.122,Pantomaten
Det har også i 2016 hatt en egen «sparebøsse» ordning hos Joker Gan, der frivillige
kan gi sine pantelapper til idrettslaget. Pantomaten tømmes ukentlig av styret og
bokføres løpende som inntekter. Inntekten for 2016 ble kr. 8.605,- som er en liten
nedgang fra kr. 9.282,- i 2015.

Støttekort
Klubben videreførte ordningen med støttekort i 2016. Kortene er ment som ekstra
støtte og inntekt til klubben, og kan kjøpes av både medlemmer, ikke-medlemmer og
bedrifter. Ikke-medlemmer fikk inkludert 1 år som støttemedlem i kortet. Totalt ble det
i 2016 solgt 5 Firmakort og 5 Personkort, med sum inntekt kr. 5.800,Samarbeidet med Fet Kommune:
Dalen IL har i 2016 mottatt økonomisk støtte fra Fet Kommune i henhold til
inngåtte avtaler. Som medarrangør av sommeraktiviteter mottok klubben også et
økonomisk bidrag fra Fet Kommune på kr. 24.000,- etter tildeling av midler
mot barnefattigdom. Idrettslekene ble arrangert på dugnad av idrettslaget.
Inn mot budsjettbehandlingen i kommunen søkte idrettslaget om kommunal støtte
til bygging av ny kunstgressbane. Rådmannen fant ikke plass til å prioritere tilskudd til
Dalen sitt prosjekt, men kommunestyret vedtok en politisk føring om tilrettelegging
for kommunal garanti av lån. Saken er til endeling behandling i februar 2017.
Kunstgress prosjektet og spillemiddelsøknad
Styret gjennomførte høsten 2016 årsmøtets vedtak om en lånesøknad til spillemidler.
Endeling budsjett har en kostnadsramme under finansieringsplanen presentert i 2016.
Trøgstad Sparebank har gitt lånetilsagn basert på kommunal garanti, og spillemiddelsøknad er sendt inn og godkjent hos Fylkesmannen.
Oppstarts dato avventer endelig kommunal behandling, kommunalt lån og
tidsplan fra leverandør Unisport, Saltex AS på Jevnaker. Det er opprettet egen konto
for budsjettregnskap i byggeprosjektet, og renteutgifter er budsjettert i henhold til lån i
kommunalbanken. Forslag til lånevedtak legges frem for årsmøtet.

GRUPPENES ÅRSMELDINGER
Fair Play satsningen i fotballgruppa:
Dalen IL er Fair Play klubb i Akershus Fotballkrets og har levert årsmelding med
aktiviteter og tiltak for 2016 i tråd med gjeldende krav. Fair Play ansvarlig i klubben
har vært: Thomas A. Sagen
Dalen IL er gjennom denne satsningen forpliktet til:
 Aktivt å arbeide for Fair Play i klubbens fotballaktiviteter.
 Å gjennomføre egne aktiviteter internt i lagene gjennom sesongen.
 Å levere en årsrapport på valgte Fair Play aktiviteter senest 1. november.
Ordningen med kampverter i barnefotballen ble
obligatorisk for alle klubber i 2015. Dalen IL har hatt
dette på sine hjemmekamper siden 2014, men styret
er ikke fornøyd med oppfølgingen fra lagene. Det
planlegges derfor en egen Fair Play kveld i 2017.
Sportslig utvalg og Trenerforum i fotballgruppa:
Klubben har i 2016 hatt egne møter i Sportslig utvalg med behandling av Sportsplan,
samt 2 møter i Trenerforum med relevante faglige tema. Klubben har levert inn siste
runde med dokumentasjon til kretsen for godkjenning til NFF Kvalitetsklubb, og
venter på evaluering. Sportslig leder i 2016 har vært Per Mathisen.

Dalen M2009
M2009, også kalt Dalen Lions, har i år bestått av 10 spillere med en blanding av gutter
født i 2009/2010. Dette er en gjeng med ivrige gutter som har utviklet seg mye i løpet
av sesongen. Vi startet med en del tap. Men i løpet av sesongen begynte spillet å sitte
bedre og det ble både seire, tap og uavgjort. Guttene har i løpet av sesongen fått med
seg LSK cup, Peugeot cup, Glomma cup og Fjord Line cup i Porsgrunn. Vi sender en
stor takk til Harald som har trent guttene i løpet av sesongen
Lagleder: Mona Holtedahl

Dalen M2008
Laget har i 2016 spilt 14 seriekamper, samt klubbens minicup og utvalgte turneringer.
Glenn Espen Engh har vært hovedtrener og Lisa Frødin hjelpetrener.
Lagleder: Ann Katrin Johansen

Dalen G2006 og M2007
Hovedtrener for begge lagene har vært Malin Fuløp. Artur Giza har i tillegg trent 2007
laget. Spillere født i 2006 var Maximilian Fuløp, Alexander Skaarer Sleipnes, Mons
Sætre Lorentzen, Henrik Bartnes, Espen Normann Gundersen, Eskil Tollefsrud, Trym
Kleven Zetterstrøm, Lukas Lilledahl Stian Olsen og Christer Pilost. Spillere født i
2007 var Henrik Lundhagen, Stanislaw Berger, Olaf Giza, Marius Gausel, Mihai
Cazacu og David Sand-Fjeldheim.
Lagene har samarbeidet i 2016- sesongen og har begge spilt i serien for 2006, men på
to ulike nivåer. Kjernen i de to lagene har for det laveste nivået vært 2007- spillerne,
mens laget på det høyeste nivået har vært et rent 2006-lag. 2007- laget har måttet låne
spillere til hver kamp fra 2006- gutta.2006-laget vant nesten samtlige av sine
seriekamper men møtte litt mer motstand i noen av cupene. 2007 laget gjorde det også
bra selv om de spilte i 2006-serien.
Lagene har deltatt i følgende cuper:
Minicup på Dalen 12. mars. Møtte der blant andre Ull/ Kisa, Søndre Høland og Blaker.
Glommacup på Fedrelandet 30. April. Møtte der Kurland, Sørumsand og Fet.
Bendit cup på Frogner 12. Juni. Møtte der Sørumsand, Skedsmo 1 og Skedsmo 2.
Fjordlinecup i Porsgrunn 20. til 21. august. Overnatting med laget på skole. Møtte
Skiens Grane og Skien, Langesund, Gjerpen og Halsen rød.
Bendit cup på Fjellhamar 10. september. Møtte Fjellhamar, Romsås og Driv.
3-er Cup på Nes 16. oktober. Minicup der laget spilte 6 korte kamper.
Oppsummert har vi hatt en innholdsrik og god sesong:)
Lagleder: Rune Engebretsen

Dalen J2005/06
I 2016 sesongen bestod laget av 7 jenter. De deltok på Bendit cup Frogner,
Aurskog cup, Dalens egen minicup og Porsgrunn cup. Jentene spilte totalt 29 kamper,
9 seire, 13 tap og 7 uavgjort, det ble scoret 63 mål. For 2017 sesongen er laget blitt
utvidet med 5 spillere, noe som er kjempegøy.
Laget består nå av: Christine, Julie, Årolilja, Oda, Martine, Marthe, Sandra, Ylva,
Maya, Sanya, Gita, Signe. I serien i år skal de spille 7` for første gang så det blir
spennende. Trenere er Geir, Kåre og Sigmund. Lagledere er Siri og Cecilie.
Lagleder: Cecilie Danstorp

Dalen G2004
Laget har i 2016 bestått av 16 spillere, satt sammen av årgangene 2003, 2004 og 2005.
I og med at vi er såpass mange spillere, ble det denne sesongen meldt på 2 lag i serien.
Dette resulterte i veldig mange kamper – både for spillere og trenere.
Serien og cuper totalt sett har resultert i 62 kamper hvor det ble 27 seire, 25 uavgjorte
og 10 tap. Stort sett jevne kamper, som er veldig bra for laget både for utvikling av
ferdigheter og motivasjon. I tillegg har vi hatt noen treningskamper.

Laget har deltatt på cuper: Manglerud Star cup, Minicup Dalheim, Løvenstad cup,
FjordLine cup Porsgrunn og Lyn Cup.
Siste året med 7-spill har gått bra, spillerne har etter hvert funnet sine plasser på banen
og det har fortsatt vært bra utvikling på laget. 15 spillere fortsetter videre til neste
sesong, slik at vi også neste år har lag i G2004 – nå med 9’er spill.
5 av 6 nominerte gutter ble på høsten tatt ut til sonetreninger i regi av AFK, disse er
fortsatt med på vårhalvåret. Trenerstatusen er uendret – vi er så heldige å ha tre flinke
trenere som har fulgt laget fra starten av, det er Vidar, Morten og Thomas.
Lagleder: Oddny Mansaas

A-lag Senior Menn
Klubben satte som målsetting for 2016 at A-laget skulle være med og kjempe om
opprykk fra 8. divisjon. Laget har gjennom sesongen bestått av ca. 20 spillere
bestående av for det meste de samme som året før, med noen i avgang under veis og
noen som har kommet til. Vi har hatt et stort støtteapparat med 5 personer som har hatt
forskjellige oppgaver.
Vintertreningen foregikk med en trening i uka på kunstgresset på Aurskog, og en gang
inne i LSK Hallen. Veldig gode treningsforhold gjennom hele oppkjøringsperioden.
Frammøte har vært noe varierende gjennom hele sesongen, men på vårt nivå må det
sies å ha vært bra. Det har vært en kjerne som stort sett har vært der hele tiden.
To topper listen for treningsframmøte, Dagfinn Olsen og Hans Christian Sletner med
65 av 73 treninger.
Vi spilte 7 treningskamper før seriestart med 3 seire, 1 uavgjort og 3 tap som resultat.
Litt varierende kvalitet, men prestasjonene hadde en positiv utvikling som ga grunn til
optimisme inn mot seriestart. Treningsleir i Danmark gjennomførte vi også med totalt
24 spillere og ledere. Vi reiste på ettermiddagen torsdag 07.04. og kom hjem søndag
10.04 på kvelden. Indre Østfold Reisebyrå arrangerte turen for oss, og vi var
innkvartert på et fint treningsanlegg i Nørresundby. Det sportslige avsluttet vi lørdag
ettermiddag med treningskamp mot Siljan fra Telemark som endte uavgjort 1-1.
På kvelden ble det en tur ut sammen for å ha det sosialt. Og det ble det, mer for noen
enn andre kanskje, men alle var oppe og klare for avreise tidlig søndag morgen.
En meget fin tur både sportslig og ikke minst sosialt for å binde hele gruppen bedre
sammen.
A-laget vant de fire første seriekampene og kom godt i gang. Men så fulgte fem
uavgjorte kamper på rad som førte til at vi ble litt hektet av i kampen om seieren i
divisjonen. Hjemme på Dalheim var vi stabilt bra og tapte ingen seriekamper, mens
borte fikk vi våre to eneste tap i serien. Vi avsluttet med stil og vant 2-1 i siste
serierunde etter scoring av Svend Berg mot slutten av kampen på en overgang helt
etter boka borte mot Kløfta 2, som vant serien og rykket opp. Vi endte på en god
3. plass, foran Fet 3!

Vi var også med i OBOS cup og gjorde en hederlig innsats på Dalheim mot Nittedal,
men tapte 4-1. Svend Berg ble vår toppscorer med 17 mål i serie og treningskamper.
Totalt har vi hatt 98 treninger og kamper fra januar til serieavslutningen.
Undertegnede synes laget har utviklet seg positivt og det bør være muligheter for å
være med i toppen også i 2017. En flott gjeng med spillere som jeg vil takke for
innsats og godt samarbeid i år, og ikke minst resten av støtteapparatet med John Arild,
Vidar, Thomas og Daniel. Har vært veldig fint å jobbe sammen med dere alle gjennom
2016, og nå er det bare å mobilisere for nye tak sammen i 2017. Da er det bare å takke
for i år og all støtte laget har fått, og glede seg til nye muligheter i 2017.
Vi sees på Dalheim om noen måneder.
Sportslig leder: Per Mathisen

Senior 7 er
Dalens seniorer i 7 er klassen deltok i M34 KM i januar, men har deretter kun hatt
treninger uten kamptilbud. Gruppen har vært sammensatt av voksne og ungdom i
alle aldre, med ukentlige treninger i hallen og utendørs sommerstid. Dersom det
er nok spillere vil klubben vurdere videre tilbud i serispiller 7er, M34 eller M39.
Lagleder: Roger Haugan

Fotballtimen
Mellom 25.1.2016 og 23.1.2017 er det registrert 49 barn på Fotballtimen, som kalles
bare «Ivar» blant barna på SFO. «Skal du på Ivar i dag?» og «Hvor lenge er det igjen
av Ivar?» er helt dagligdagse spørsmål fra barna, og naturligvis et interessant nyord for
en språkinteressert trener. Barna fører selv statistikk, de får ett kryss pr fremmøte (bare
en strek hvis de går før tiden eller kommer etter start). Men to streker blir som kjent til
sammen et kryss. Derfor «lyver» statistikken litt. Fjerdeklassingen som fører
statistikken har heller ikke helt kontroll på alle navnene i 1. klasse og barnehagen, så
det ender nok med litt underrapportering.
I nevnte tidsrom er det likevel utdelt 976 kryss. Premiene er drikkeflaske for 5 kryss –
da er du blitt et ekte medlem av gruppa – og LSK-ball for 24 kryss. Ved 60 kryss får
du et lite mål, og ved 60 nye kryss et nytt mål. Ved 120 kryss er du altså klar for en
kamp mot to mål hjemme i haven eller i stua. I løpet av 2016 passerte en ny
fotballspiller, Stian Olsen, 200 kryss. Han er den andre som har rundet denne
milepælen, den første var Oliver Fuløp.
Fotballtimen (eller «Ivar») har lagt på seg kraftig etter at skolen fikk egen hall.
Barnehagen har bidratt sterkt til dette. Vi deler nå alltid inn i to partier, ett for
nybegynnere og ett for viderekomne, for å differensiere best mulig. Barn med stor og
rask fremgang får tilbud om å «rykke opp», men kan når som helst gå tilbake igjen. I
utendørssesongen deler vi inn kunstgressbanen på samme måte, men her pleier vi å
avslutte med en kamp mot femmermålene.

Til slutt en henstilling til alle foreldre: Det er vanskelig og tidkrevende å dele inn
to lag av 5- til 6-åringer slik at de blir jevne, så det er fint om foreldre henter etter
kl. 15.45 når Fotballtimen er ferdig. Eventuelt at mor eller far sitter og er tilskuer noen
minutter. Det gir alltid en enorm ekstra energi når et barn kan vise frem nyervervede
ferdigheter.
Trener: Ivar Kinn

Allidretten
Allidretten foregår i Dalen skoles flerbrukshall på torsdager fra klokken 17.30 til 18.30
Tilbudet er for barn i alderen 3-6 år. Vi har hatt 12-13 deltakere gjennom hele året
2016. Dette er et tilbud som kun koster medlemskap i Dalen IL.
Aktivitetene vi har hatt er:
 Lek med ball
 Turning
 Grupper med ulike fysiske leker som klatring, hopping, kaste ball og balanse
 Hinderløype
 Hauken kommer
 Vi tøyer og står i ring og takker for i dag.
 Vi har fokus på lek, mestring, lære å gjøre ting i fellesskap, vente på tur, hjelpe
hverandre, ikke gå forbi hverandre, inkludere, glede og trøste.
Aktivitetsledere har i året 2016 vært Tone Karlsson og Yvonne Mathisen.
Medhjelpere har vært Rune Solvang og Marius Evensplass
Gruppeleder: Yvonne Mathisen

DIL Sykkel
Sykkelgruppa har hatt aktivitet i form av ukentlige treninger hver tirsdag fra og med
26. april. I hele juli har vi hatt sommerferie før høstsesongen har gått fra 9. august og
ut september. I 2016 hadde sykkelgruppa 10 registrerte deltagere løste treningsavgift. I
tillegg har vi vært 2-3 voksene hovedtrenere og hjelpetrenere. Deltakerantallet er litt
ned fra 2015.
I 2016 har vi arrangert ett sykkelritt for medlemmene av Dalen IL. Ritt nr 2. som vi
vanligvis arrangerer på høsten, utgikk på grunn av lav deltagelse. Rittene er enkle og
uformelle arrangementer i området rundt Stensrudfeltet. Rittet ble arrangert 14. juni.
Her startet 3 ryttere i kort løype og 7 ryttere i lang løype. I tillegg til DIL-rittet,
arrangerte også sykkelgruppa et lite ritt knyttet til Dalheimdagen.
Flere av våre ungdomsryttere deltar på lokale ritt på eget initiativ.
Sesongen har forløpt uten større skader eller uhell. Ansvarlig trenere for sykkelgruppa
i 2016 har vært Ståle Lilledahl som hovedtrener, og Trine Staff og som trener for de
minste. På grunn av redusert deltagelse gjennom sesongen og mangel på ressurser som
kan lede sykkelgruppa videre, vil det bli stilt forslag om å avvikle gruppa i 2017.
Gruppeleder: Ståle Lilledahl

DIL Bordtennis
Bordtennis gruppa startet opp igjen aktiviteten i 2016. Gruppa har trening hver fredag
kl. 17.30-19.00. Det har vært mange ulike deltakere med de faste og mest aktive er
har vært: Olaf Giza, Mihai Cazacu, Nicolae Cazacu, Oliver Amundsen, David Haugen
Trenere har vært: Artur Giza
Gruppeleder: Diana Cazacu

Herretrimmen / Innebandy
Innebandyen er et åpent tilbud for voksne i alle aldre, og krever ikke et aktivt
medlemskap. Det betales fast avgift pr oppmøte. Gruppa har trent på mandager
gjennom vinterhalvåret. Alle varmer opp individuelt etter ønske, før vi spiller
innebandy. Totalt har 16 personer deltatt i aktiviteten gjennom året.
Gruppeleder: Geir Johansen

Fitness
I Fitness gruppa har vi hatt to trenere, Aleksandra, som er Zumba instruktør med
lisens, og Hanna som har Tabata på slutten av hver time. Vi deler timen i to og starter
med Zumba (35min), før vi avslutter med høyintensiv trening Tabata (15 min).
Treningen passer for alle aldre, uansett fysisk form. Vi har i 2016 hatt ca. 15 aktive
medlemmer, men det kommer stadig nye som har lyst til å prøve. Vi trener på
onsdager kl. 19. Deltagelse koster 200 kr (påmeldingsavgift) og 50 kr per økt.
Gruppeleder: Aleksandra Kall

FFO Telenor Xtra
Dalen IL driver Fotballfritidsordningen Telenor Xtra etter en samarbeidsavtale med
NFF etablert 2014. Thomas A Sagen er sportslig ansvarlig i klubb, og Trine Rønning
har vært sportslig ansvarlig hos NFF. Malin E. Fuløp er ansatt som trener i ordningen
på 1 års basis. I tillegg har det vært inngått avtaler med hjelpetrenere. Totalt omfatter
FFO 0,3 årsverk i regnskapet. Etter omlegging av lokalene på skolen har FFO
i 2016 vært innlosjert på Dalheim, med redusert leiepris. 15 % av overskuddet
fra FFO går tilbake til Dalheim som bidrag til vedlikehold og drift.
Visjon og overordnede målsettinger for FFO-konseptet er:

Idrettslaget har siden 2015 jobbet aktivt med konseptet «NFF Kvalitetsklubb» for
å styrke organisering og innhold rundt aktiviteter og drift. Gjennom 2016 er det
gjennomført flere kurs og møter med veiledere i AFK, og all dokumentasjon for
godkjenning til Nivå 1 er sendt inn til kretsen. Prosessen har resultert i flere nye roller,
og gode styringsdokumenter for ledere og tillitsvalgte. Dokumenter er samlet under
«Medlem» på idrettslagets hjemmeside.

Gansdalen 14.2.2017

