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FOTBALLSTYRETS ÅRSBERETNING FOR SESONGEN 2015
Fotballsesongen 2015 er historie, og styret i fotballgruppen vil med denne årsberetningen oppsummere sesongen for årsmøte og andre med interesse for fotball i I.L. Jutul.
Sesongen kan kort oppsummeres slik;










Rekrutteringen i barnefotball er fortsatt veldig god og ungdomsfotballen blir stadig større
Antall lag og spillere øker fortsatt og banekapasiteten er sprengt til tider
Jevnt over gode resultater, fin innsats og et godt miljø på og utenfor banen
Klubben har økonomien under kontroll og jobber med sparing til baner/ fasiliteter
Jutul Fotball er straks i mål med sertifiseringen til NFFs Kvalitetsklubb-prosjekt
Skuisletta er nå vinteråpen for første gang og ny helårs driftsavtale er tegnet
Kiwi Jutultreffen er fortsatt veldig populær, men hadde en liten nedgang i lag og inntekt.
Megaflis fotballakademi og Tine fotballskole ble gjennomført med stor suksess nok en gang.
Jutul Fotball har kontinuerlig dialog og et tett samarbeid med naboklubben BVH. Stabæk er
tilbake som samarbeidsklubb fra 2016.
 A-laget på herresiden kunne endelig rekruttere fra egen avdeling igjen, og nesten halve
laget var fra egen juniorstall
 Kiosken har vært åpen stort sett hver mandag, tirsdag, onsdag og torsdag

Fotballgruppens styre i 2015 har vært:
Elling Enger
Leder
Kjell Hallberg
Økonomi
Lill Iren Andersen
Medlem, dugnadsansvarlig
Bjørn Wildhagen
Medlem, materialforvalter og baneansvarlig
Kjetil Hansen
Medlem, representant A-lag menn
Roar Dignæs
Medlem
Ansatt i 100-stilling:
Espen Løken Petersen

Sportslig leder, trener, gruppeadministrasjon, etc

I 2015 vært avholdt 7 styremøter, og 5 trener-/lagledermøter.
Sportslig leder har vært representert ved daglig ledersamlinger, banetildelingsmøter og
seminarer i regi av OFK og BK.
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Sportslig leder
Vi har nå hatt sportslige leder i fire år, som også dekker funksjoner som trener, koordinator og
administrator, og ser at det er svært viktig å ha noen som holder i trådene og bistår alle på og
utenfor banen. Sportslig leder fungerer som bindeledd mot krets, forbund og andre klubber så
vel som mot trenere, lagledere, spillere og medlemmer. Utover det administrative arbeidet er
sportslig leder involvert i treningshverdagen og øktene til alle lag i barne- og ungdomsfotball
lagene, og jobber for at flest mulig skal være med lengst mulig og bli best mulig.
Kontinuitet og kvalitet er svært viktig fra ung alder og koordinering av trenere, lagleder og
andre nøkkelpersoner er viktig for forutsigbarheten og gjennomføringen.
Idrettslagets adm.leder bistår fotballgruppen med alt fra medlemskontingenter, registrering og
oppdateringer av lister og registre til hjemmesider, økonomi og dugnader.
Sosiale medier
I en fotballklubb er det mye informasjon som skal deles og vi har tatt i bruk flere plattformer
for å nå ut til medlemmer og andre interesserte.
Her skal vi informere, kommunisere og engasjere både Jutulere og nærmiljøet.
Kvalitetsklubb
Samtidig som vi har jobbet med implementering av Rød Tråd i klubben, har vi koordinert og
tilpasset dette med sertifiseringen til NFFs Kvalitetsklubbprosjekt.
I hele 2015 jobbet vi systematisk for å utarbeide rutiner, krysse av sjekklister og dokumentere
arbeidet vi gjør for best mulig aktivitet og klubbdrift.
Ved årets slutt er det kun kompetanse og mer skolering som mangler. Dette skal være på plass,
og vi sertifisert, i løpet av 1. kvartal 2016. Pt. er det i underkant av 100 klubber som er
sertifisert og 200 klubber holder på. I Oslo fotballkrets er 3 klubber godkjent pt.
Sport
Jutul Fotball hadde 39 lag i seriespill i 2015, hvor 6 lag spilte ungdomsfotball, inkludert ett
jentelag. Klubben har ca 80 trenere/ lagledere, og vi har jobbet iherdig med skolering og
innføring av en treningshverdag, slik at alle jobber utifra de samme prinsippene og mot de
samme målene. Dette arbeidet fortsetter i 2016. Jentene i ungdomsfotball vil følges opp
spesielt godt.
Rekrutteringen i barnefotballen går like bra som før, og nå ser vi også at flere ressurser og
hender er villig til å være med å bidra og være med på kurs.
Ungdomsfotballen styrker seg stadig og frafallet minker, men det er fortsatt utfordrende med
antall spillere, differensieringsnøkler og hospitering. Belastning må tilpasses utviklingen.
I år hadde vi også junior herrelag igjen og majoriteten av spillerne her har vært i klubben i 12
og 13 år. Laget måtte starte i 3.divisjon og klarte opprykk på første forsøk. Dette er svært
positivt da det viser seg at en langsiktig plan, Rød Tråd, gode trenere og god kvalitet på
treningene gir resultater. Vi har bevist at det går å bli god ved å satse på spillerutvikling.
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I 2015 havnet A-laget herrer midt på tabellen og holdt seg i 6.divisjon. Rundt halvparten av
stallen består av spillere fra junioravdelingen, og disse har vært svært delaktige i å løfte laget.
På dommersiden har vi fortsatt store mangler og med ny dommeransvarlig gjør vi en satsing
her i 2016 og 2017.
Aktiviteter
Antall lag i seriespill og antall kamper øker stadig.
Jutultreffen var nok en gang en opptur, men med litt lavere deltagelse em året før. Juniorgruppen jobber nå med andre klubber i kommunen om å samkjøre/ tilpasse hverandres cuper
og deltagelse. Ca 270 påmeldte lag, og ca 800 avviklede kamper gjør dette til klubbens viktigste
dugnad og en svært viktig inntektskilde.
Dette er fortsatt klubbens klubbens varemerke og viktigste happening. Kiwi Vøyenenga er
Jutultreffens hovedsponsor.
Akademi
Megaflis-akademiet ble arrangert igjen, for 9. og 10. gang. 2 x 5 uker (vår og høst) har vi et
ekstra skolerings- og treningstilbud som har fokus på individuell spillerutvikling og å ivareta
mennesket. Teori og multimedia, mat og ernæring i tillegg til praksisøkter er stadig en suksess.
Her utvikler vi også instruktører og trenere.
TrenDegGlad
I samarbeid med Vøyenenga Skole har vi fortsatt treningstilbudet, TrenDegGlad.
Alle aktive på ungdomskolen, og 7-ende klassinger er velkomne til å delta. Uansett idrett og
interesse. Her aktiviserer vi ungdom og styrker kjernemuskulatur, forebygger skader og bygger
relasjoner.
Tine Fotballskole
2015 var det tredje året på rad vi arrangerte Tine-fotballskole i samarbeid med BVH, og med
over 200 var det fullt og en opptur vi gjerne gjentar i 2016.
Utvikling og økonomi
Etter ansettelse av sportslig leder, en bredere satsing og økt aktivitet har omsetningen mer enn
tredoblet seg. Vi går fortsatt med et lite overskudd og klubben prøver å sette av midler til
diverse prosjekter (se: Bane og anlegg), og har opprettet en sparekonto til dette.
Jutul Fotball fortsatt en dugnadsklubb, hvor vi er avhengig av hverandre og frivillig innsats for å
holde kostnadene nede, men ser at tilgang på ressurser blir vanskeligere med årene.
Bortsett fra Jutultreffen (og Vestmarkkalenderen) er det vanskelig med gjennomføring av
klubbdugnader, og i år valgte vi Enjoy Bonus-guiden. Dette var ingen suksess! De tapte
dugnadsinntektene gjør oss sårbare og fotballgruppa ønsker en mulighet for medlemmene til å
kunne «kjøpe seg ut».
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Kompetente trenere er en nødvendighet, og i 2015 ansatte vi 5 nye trenere/ trenerhjelp.
Flere trenere og mer kursing må på plass i 2016, og dette må også prioriteres i fremtiden.
Betaling av medlemskap og deltakeravgift ligger på mer enn 90%.
Bane og anlegg
Det at vi stadig blir flere lag medfører også stor pågang på baner og større krav til fasiliteter.
Tider og muligheter vi får i innendørs fasiliteter som gymsal og haller dekker kun litt over
halvparten av klubbens behov.
Klubben har nå vinteråpen bane og helårsdrift for å dekke behovet. Den første vinteren blir en
del prøving og feiling, men lagene vil med dette ha tilholdssted og base på Skuisletta hele året,
og mulighet for en treningsøkt når man måtte ønske.
Fotballstyret har satt ned «prosjektgrupper» for å løse utfordringene med tanke på kapasitet
og følgende er i planene:
 Eksisterende kunstgressbane 11-er må byttes i 2018. Mulig med utsettelse til 2019!
Banen er ikke utslitt, men viktig for å utnytte vår plass i køen for tilskudd og tippemidler. Fotballsesongen har blitt lengre, bruken har økt vesentlig og vinterdrift sliter på,
så nytt dekke er også nødvendig med tanke på belastningen i ungdoms- og
seniorfotball. Banen må også oppgraderes under matten og planeres/ dreneres
samtidig.
 Lysanlegget il klubben begynner å bli slitt og nye lyskilder og alternativer blir utredet i
2015/16. Lengre sesong krever mer og bedre lys, og LED-teknologi kan være et
alternativ.
 Ny 9-er kunstgressbane er utredet og planene er klare. Kommunen er involvert og
har gitt oss signaler om at det er mulig å få til i løpet av få år.

Sponsorer
Vi har fortsatt med våre lojale sponsorer og samarbeidspartnere. Uten disse hadde vi ikke vært
der vi er i dag. Klubben ønsker totalt 10 stk, og har i dag 7 stk.
Flere av sponsoravtalene gjelder for hele idrettslaget og alle grener.
Som en takk inviterte klubben til fotballcup og grillmat på Skuisletta, fredagen før helg 2 av
Jutultreffen. Sponsorcupen ble arrangert for andre gang i 2015, og også denne gangen ble det
en suksess. 5 firmaer stilte med spillere og supportere som koste seg med 5-er fotball, grillmat
og noe godt i glasset. Første året vant Kiwi og andre året vant AB Vaktmesterkompani.
2016 blir ett spennende år med større aktivitet enn noen gang.
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Planer for 2016
 Ny 9-er KG ferdig utredet og oppstartdato satt
 Ny 11-er KG ferdig utredet og oppstartdato satt
 Nytt lysanlegg ferdig utredet og oppstartdato satt
Vedtatte planer for 2015
 Kvalitetsklubb – 1 stjerne
 Ny 7/9-er kunstgressbane ferdig utredet/ søknad sendt.
 Planlegge og legge til rette for gode vintertreningsfasiliteter på Skuisletta

Styret vil benytte denne anledningen til å takke alle spillere, trenere, lagledere, dommere,
foresatte, tilskuere, og andre som har bidratt til at sesongen 2015 ble gjennomført på en fin
måte.

Lykke til med sesongen 2016!
Styret i fotballgruppen i I.L. Jutul
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Sak 2 – Regnskap
Se vedlegg.

Sak 3 – Deltakeravgift
Budsjettet er bygget på eksisterende satser, men det er foreslått å øke/ endre
treningsavgiftene noe for å sikre kontinuitet i klubbens sportslige utvikling, videre
helårs-drift av KG og utbygging av baner og anlegg.

Dagens satser pr år:
Veteran

Kr

1 250,-

A-/B-lag herrer

Kr

3 500,-

Damer 7-er

Kr

Ungdomsfotball

Kr

1 500,0,3 000,-

9-er fotball

Kr

2 500,-

7-er fotball

Kr

2 000,-

5-er fotball

Kr

1 500,-

Årets kull - uten serie

Kr

750,-

Veteran

Kr

1 300,-

A-/B-lag herrer

Kr

3 600,-

Damer 7’er

Kr

1 600,-

Ungdomsfotball

Kr

3 100,-

9-er fotball

Kr

7-er fotball

Kr

2 600,2 100,-

5-er fotball

Kr

Årets kull - uten serie

Kr

Forslag:

1 550,750,750,-

Sak 4 – Budsjett, forslag
Se vedlegg.

