
 

GRUPPESTYRETS ÅRSBERETNING IL JUTUL FOTBALL 
FOR SESONGEN 2019 

Fotballsesongen 2019 skal iht til IL Jutuls lovverk, oppsummeres med en årsberetning, som 
fremlegges det årlige gruppemøtet til orientering og idrettslagets årsmøte til godkjennelse. 
Her følger gruppestyrets årsberetning for sesongen 2019. 

Sesong 2019 kan kort oppsummeres slik: 

Ø Fotballgruppen har både fått nye spillere inn og spillere har gått ut av klubb 
Ø Fotballgruppen har en god økonomi og fikk et lite overskudd i 2019 
Ø Akademiet i 8 uker, høsten 2019. 
Ø Flere ungdomstrenere har vært delaktig som trenere og dommere i lagene og på 

akademiet 
Ø Kjellerlokalene har vært mye brukt, til både møter og samlinger 
Ø Lagene har hatt stor aktivitet gjennom 2019 og sesongen har vært ok for alle. 
Ø Kiwi Jutultreffen hadde sitt 36 arrangement i 2019, med en nedgang med påmeldte lag 

enn 2018.  
Ø Sportslig leder leid inn via «Fotball for kids» i gjennomsnittlig 30% stilling gjennom 

hele året. 
Ø Gruppestyret har vært et arbeidende styre og jobbet godt gjennom hele året fra 

årsmøtet 2019. 
Ø Kiosken har vært åpen søndag – torsdager gjennom hele serien 
Ø Fotballgruppen har hatt positive sponsorer og samarbeidspartnere, som nok ett år har 

bidratt med økonomisk støtte og bidrag 
Ø Jutul avholdt en suksessfull Tine fotballskole på Skui sletta med over 90 barn. 
Ø Flere av Jutuls trenere har tatt fotballtrenerkurs gjennom året og alle lag har nå trenere 

med en eller annen form for trenerkurs 
Ø Gruppestyret har hatt et tett samarbeid og dialog med AU/HS og Jutuls Daglige Leder  

 

 



Gruppestyret i IL Jutul Fotball har i 2019 bestått av: 

Elisabeth Frogner Leder, representant HS, FIKS ansvarlig 

Tine Walle        Nestleder og dommeransvarlig 

Kjell Hallberg   Kasserer 

Marianne Røste Medlem, dugnadsansvarlig 

Ida Lindholm  Medlem, Fair Play ansvarlig, utstyrsansvarlig 

Kjell Ove Kvam Medlem, bane og anlegg ansvarlig 

Einar Bøysen  Medlem, Rekrutteringsansvarlig 

Gruppestyret har avholdt til sammen 9 styremøter og behandlet 95 saker. Alle referat er 
kontinuerlig lagt ut på jutul.net, under fotballgruppen, for gjennomlesning til interessenter.  

Gruppestyret: 

Gruppestyret i IL Jutul Fotball, er et arbeidende styre og har gjennom 2019 noen 
administrative oppgaver som tidligere tilfalt sportslig leder, da den stillingen var besatt i 
100% i fotballgruppen. Flere møter med Oslo Fotballkrets vedr kvalitetsklubb, barne- og 
ungdomsfotball, FIKS m.m. har vært avholdt.  

I tillegg er det avholdt samarbeidsmøte med Jardar og Nesøya, møter med Bærum kommune, 
møter med lag og AU/HS, foreldremøter, lagledermøter og trenermøter. Gruppestyrets 
medlemmer har hatt faste oppgaver gjennom året; dugnad, treningstider/steder, kvalitetsklubb, 
bane og anlegg, økonomi m.m.. 

Gruppestyret har hatt fokus på ungdomsfotball og jenter i 2019. Fotballgruppen ønsker å 
holde på ungdomslag så lenge som mulig og ønsker og ha et tilbud til de. Dette har vært et 
tema også på møter med kretsen og er ikke et ukjent problem for de aller fleste klubbene. 

IL Jutuls Daglige leder, Aimee Tverli, har vært behjelpelig med mye rundt 
medlemskontingenter, registrering og oppdatering til hjemmeside, politiattester, kontrakter til 
ungdomstrenere, veiledning, økonomi og dugnader. Takk for det! 

Gruppestyrets medlemmer 2019 innehar Fotballederkurs med følgende fordeling: Marianne 
Røste FLK 1 + 3, Elisabeth Frogner FLK 1 + 3, Ida Lindholm FLK 1 + 3, Kjell Hallberg FLK 
1.  

Sportslig leder: 

Kristian Holm Carlsen kom inn i Jutul høsten 2017. Våren 2018 inngikk Jutul en avtale med 
«Fotball for Kids» hvor Carlsen har fungert som sportslig leder i en 30% stilling gjennom 
2019, i tillegg har han vært ansvarlig for akademiet og en suksessfull fotballskole. 

Sportslig leder har deltatt i arbeidet rundt lag og oppfølging av trening på feltet, veiledning, 
differensiering og hospitering og administrative oppgaver i form av hjelp ut til lagene. Han 
har vært aktivt med på feltet og fulgt lag tett. Han har skrevet sportslige planer/treningsøkter 
for lagene og har vært opptatt av barna/spillerne og deres utvikling og motivasjon – dette har 
vært fulgt opp i form av spillersamtaler og feedback til spillerne. I tillegg har han deltatt på 
flere møter med kretsen, samarbeidsmøter samt tatt FLK 3. Takk for et godt samarbeid i 2019.  



Sosiale medier: 

Fotballgruppen har primært brukt Facebook som sosial plattform, i tillegg til 
mailkorrespondanse ut til lagene. Trenerne og laglederne har egen felles side og der er det lagt 
ut info gjennom hele året. I tillegg har Jutul Fotball egen nettside, som rekker ca 1.500 
følgere. Idrettslagets nettside kunne fint vært benyttet bedre av både fotballgruppen generelt, 
men også av lagene mtp oppdatering av diverse informasjon til interessenter som er inne på 
Jutuls nettside. 

De fleste lag har egne Facebook sider, og bruker Spond. 

Kvalitetsklubb 1: 

NFF Kvalitetsklubb 1 er det første av tre nivåer i NFFs kvalitetsklubb. Målet er å stimulere til 
god klubbutvikling som vil forsterke helheten. Godt strukturerte klubber tiltrekker seg 
frivillige og gir grobunn for sunn barne- og ungdomsidrett. 

I 2016 ble IL Jutul Fotball sertifisert som Kvalitetsklubb 1. Tidligere sportslig leder gjorde en 
formidabel jobb med prosessen i forkant. I forbindelse med Kvalitetsklubbstemplet som 
fotballgruppen har fått, medfører dette et kontinuerlig arbeid for å opprettholde stemplet. Det 
skal bla sendes inn en såkalt egenmelding via fotballens elektroniske system (FIKS) hvor 
klubben skal vise at den følger det som er lagt til grunn for Kvalitetsklubbstemplet. Dette skal 
gjøres kontinuerlig. 

Sport: 

Jutul Fotball hadde ca rundt 25 lag i seriespill i 2019, hvor ca 5 lag spilte i ungdomsserien og 
20 lag spilte i barneserien. G/J2012 spilte i Obos Ligacup, som er det nye «seriespillet» fra 
NFF for de aller yngste, hvor man spiller 3v3 kamper med vant. 

I tillegg spilte både damelaget og M33+ 7er i seriespill.  

Jutul Fotball har hatt flere ungdomstrenere i lag 2019; G05, G06, G07, J04/05/06 
(samtreninger), J05, J06, J07. Egne keepertreninger ble også ett fast tilbud gjennom året.  

Ungdomstrenere er noe fotballgruppen vil satse videre på og gruppestyret har vedtatt at det 
laget som har spillere som fyller 11 år inneværende sesong, kan få ungdomstrenere med på 
laget.  

Gruppestyret i IL Jutul Fotball setter det som et krav at dommere som dømmer kamper fra 7er 
og oppover, innehar minst ett dommerkurs – både for egen skyld, men også for klubben. 
Kretsen forsøker å fremskaffe egne dommere til 11er kampene. Dommeransvarlig for 
fotballen er Svein Bogsveen. 

Sportsplanen for IL Jutul Fotball, ligger på jutul sin hjemmeside. Sportslig leder, Kristian 
Holm Carlsen, har gjort en flott jobb for fotballgruppen, med tilstedeværelse, veiledning, 
observasjon og kartlegging. Dette har vært til stor hjelp for de fleste av lagene og flere har 
benyttet seg av Carlsens mangeårige utdannelse og erfaring. 

 

 

 



Lag, aktiviteter og utstyr: 

De fleste av lagene har deltatt på cuper og gjennomført flere dugnader og hatt sosiale 
aktiviteter for spillerne. Alle lagene har deltatt med å holde kiosken åpen gjennom hele serien.  

Flere av trenerne har gått på trenerkurs gjennom året, noe som vi oppfordrer flere trenere til å 
gjøre.  

Jutultreffen ble nok en gang en suksess. Foreldre og lag stilte opp på dugnader og veteranlaget 
stilte på sine dugnader ifbm parkering .Styringsgruppen gjorde en fantastisk innsats med all 
organisering i forkant, under og etter arrangementet.  

Fotballgruppen arrangerte Tine fotballskole for barn mellom alder 7-11 år og sommercamp 
fra alder 12-15 år. Tilsammen møtte opp over 90 fotball glade barn.  

Jutul har en utstyrsavtale med Scantrade som blant annet inkluderer sportsmagasinet på 
Rykkinn som en mellomleverandør hvor man også som medlem får 15% rabatt på alt av utstyr 
(ikke ski, sykler og elektronikk) og 20% på klubbutstyr. 

Kiwi Jutultreffen; 

36. gang på rad avholdt IL Jutul Fotball Jutultreffen (pr i dag Kiwi Jutultreffen, da Kiwi er 
med som samarbeidspartner). Kiwi Jutultreffen er den største aktiviteten i fotballgruppen og 
setter alle medlemmer i fotballgruppen i dugnad; unge og eldre spillere/lag, foreldre/foresatte 
og ungdom. Dugnad som banemerking, dømming, cafedrift, loddsalg, sekretariat, 
dommerkort, premieutdeling m.m. ble gjennomført etter solid innsats. 

Det er en egen styringsgruppe som organiserer og gjennomfører Jutultreffen som har jevnlige 
møter gjennom hele året.  

Det er skrevet en utfyllende evalueringsrapport fra Kiwi Jutultreffen 2019, som er godkjent av 
styringsgruppen og sendt til gruppestyret og IL Jutuls Arbeidsutvalg. 

Jutul akademiet: 

Akademiet ble avholdt høsten 2019 med elever fra 3. – 7. trinn, avholdes 2 ganger pr uke og 
spillerne har fått servert mat/drikke i forkant av treningene. Sportslig leder vil tilby dette for 
3-7 klassinger i år også. 

Tine Fotballskole: 
 
Jutul Fotball har tidligere vært arrangør av Tine Fotballskole og år 2019 valgte vi å arrangere 
fotballskole igjen, med en overraskende deltagelse med over 90 barn. Vi velger derfor å 
arrangere det hos oss i uke 26 på Skuisletta.  
 
Sportslig leder, Kristian arrangerer sammen med våre samarbeidsklubber Nesøya IL og Jardar 
IL cup, 3 ganger i året for årskull 2004-2008. Jutul hadde sin cup høsten 2019.  
 
Utvikling og økonomi: 
 
Jutul Fotball hadde ved årgang av 2019 en god økonomi med en overskudd på over 
200 000kr. 
Fotballgruppen har underkant av 400 medlemmer ved utgangen av 2019.  
 



Bane og anlegg; 
 
Fortsatt ikke vinter åpen bane etter anbefalinger av leverandør ,etter vi fikk nytt kunstgress 
sommeren 2018. 
Tribunen var i for dårlig stand etter vinteren, så gruppestyret i fotballen brukte en søndag med 
å fjerne den ødelagte delen, så den skulle bli i forsvarlig stand til fotballskolen. Skal tas opp i 
vurdering ved et senere tidspunkt om vi skal bygge ny tribune.  
 
Sponsorer; 
 
Il Jutul Fotball har flere lojale sponsorer og samarbeidspartnere – for 2019 5 stk. Det må 
jobbes mer aktivt overfor fremskaffelse av flere sponsorer til klubb og fotballgruppen. 
Sponsorene / samarbeidspartnerne for IL Jutul Fotball 2019 har vært MegaFlis, Franzefoss, 
Kiwi Vøyenenga, Øst kran og Lisa Syltetøy. 
 
Sponsorcup ble gjennomført i september, hvor Franzefoss stakk av med vandrepokalen. Siden 
fotballgruppen ønsket å invitere med trenere og lagledere var det fotballgruppen som dekket 
kostandene til sponsortreffet.  
 
Planer for 2020: 
 
Gruppestyret i IL Jutul Fotball har for året 2020 laget et årshjul. Dette er et verktøy for 
gruppestyret med tanke på aktiviteter gjennom året. Det er ikke satt opp store planer for 2020 
– det viktigste for fotballgruppen er å fortsatt opprettholde god aktivitet i lagene, beholde 
spillere i alle årskull og ha god fokus på dialog, samarbeid og kommunikasjon. I tillegg er det 
vanskelig å få engasjerte folk til å sitte i gruppestyrene, så gruppestyret ønsker ikke å ta på seg 
mer arbeid enn det som kan gjennomføres. Det er planlagt å gjennomføre trenermøter, 
lagledermøter, trenerkurs, barne- og ungdomsfotballkveld m.m. 
 
Gruppestyret vil takke alle spillere, trenere, lagledere, dommere, foresatte, tilskuere, 
sponsorer/samarbeidspartnere og andre som har bidratt til at sesongen 2019 ble gjennomført 
på en positiv måte. Det har vært ett år med nye utfordringer, læring og utvikling for 
gruppestyret og fotballgruppen og vi ser frem til en ny sesong i 2019.  
 

Gruppestyret i IL Jutul Fotball, Januar 2020 
 

Elisabeth Frogner Tine Walle         Kjell Hallberg 
 

Marianne Røste Einar Bøysen  Ida Lindholm  
 

Kjell Ove Kvam 
 


