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IL JUTUL FOTBALL
Underetasjen/gml klubbhuset Jutulstua, 24.09.2018
Til stede: Kjell Hallberg
Marianne Røste
Ida Lindholm
Elin Kristiansen (ref)
Elisabeth Frogner
Kristian Holm Carlsen (sportslig leder, tom sak 64/18)
Gruppestyrets medlemmer fikk tilsendt innkalling, saksliste og deler av sakspapirene i forkant
av gruppestyremøtet.
Sak 60/18; GODKJENNING AV REFERAT 6/18
Gruppestyrets medlemmer fikk tilsendt referat 6/18 kort tid før gruppestyremøtet. Ingen
kommentarer; godkjennes
Sak 61/18; SPORTSLIG ARBEID/SAMMENSLÅING v/ SPORTSLIG LEDER
Jutul Fotballs sportslige leder, Kristian H Carlsen, deltok under saken og presenterte arbeid
som så langt er gjort i gruppen, samt fremtidsperspektiv. Kristian har jobbet tett opp mot
lagene og enkelte av trenerne, han har vært mye på feltet og hjulpet til med å lage
periodeplaner for flere lag.
Man ser helt klart et stort behov for å slå sammen enkelte årskull i fotballgruppen + at flere
årskull samarbeider på tvers.
Følgende laginndeling jenter er foreslått:
8 år og yngre – spiller 3v3. J2012 + 2013 en felles treningsgruppe og trener sammen med
G2012 og 2013.
8-9 år – spiller 5er. J2011 og 2010 en felles treningsgruppe, kan melde på lag i begge
årsklasser.
10-11 år – spiller 7er, mulighet for 5er. J2009 og 2008 en felles treningsgruppe, melder opp
eldste lag i årsklasse, men kan velde seg på cuper i sin årsklasse.
12-13 år – spiller 9er, mulighet for 7er. J2007 og 2006 er en felles treningsgruppe og melder
opp lag i eldste årsklasse, men kan melde seg på cuper i sin årsklasse.

14-19 år – spiller 11er, mulighet for 9er og 7er. J2005 og 2004 er en felles treningsgruppe og
melder opp lag i eldste årsklasse, kan melde seg på cuper i sin årsklasse.
Følgende laginndeling gutter er foreslått:
8 år og yngre – spiller 3v3. G2012 og 2013 en felles treningsgruppe og trener sammen med
J2012 og 2013.
8-9 år – spiller 5 er. G2011 og 2010 trening og seriespill i hvert kull, men trenersamarbeid og
felles intern turnering.
10-11 år – spiller 7er, mulighet for 5er. G2009 og 2008 trening og seriespill i hvert kull, men
trenersamarbeid og felles turnering.
12-13 år - spiller 9er, mulighet for 7er. G2007 fungerer som eget kull, men samarbeider med
G2006/05.
14-19 år – spiller 11er, mulighet for 7er og 9er. G2006+2005 en felles treningsgruppe og et
felles 9er lag, samt 1-2 G2006 lag.
Påmelding av lag, både antall, aldersklasse og nivå, gjøres i samarbeid med sportslig leder.
Det gjennomføres foreldremøter for årskullene G2005 + G2006 (samlet) samt J2007, J2006,
J2005 og J2004 (samlet) hhv 8. og 11. oktober i Jutulstua. Hele gruppestyret deltar, så sant
man har anledning + sportslig leder. De som er i behov for foreldremøter og deltakelse fra
sportslig leder/gruppestyret, tar kontakt.
Hovedsaken er å få alle i fotballgruppen at man må inngå et tettere samarbeid årskullene
imellom, for å forsøke å ivareta spillerne når de kommer over i ungdomsalderen.
Gruppestyret går inn for den fremlagte løsningen og oppfordrer alle til samarbeid og
kommunikasjon – klubb er til for spillerne, ikke spillerne som er til for klubb.
Sak 62/18; TRENINGSTIDER 2018/19
Elisabeth og Kristian har jobbet med treningstider kabalen og er så å si ferdige. Alle har fått
treningstider inne i høst/vinter i hhv Skui gymsal, Vøyenenga gymsal, Rosenvilde, BIP og
Emma Hjorth. J2004-2007 får tilbud om basistrening/styrke/koordinasjon som en
ekstratrening. J2008-2009 + G2005-2009 får tilbud om STUP-økter som en ekstratrening/for
de ivrigste spillerne (spiller- og treningsutviklings prosjekt).
Flere lag ønsker å trene ute så lenge været tillater dette.
Sak 63/18; FOTBALLAKADEMIET/STUP
Siste dag for fotballakademiet er torsdag 1. november. Pga vinterstengt bane, kan man ikke
gjennomføre akademiet, dette gjøres evt til våren igjen. Selv om Jutul Fotball i
utgangspunktet fikk tildelt tider i BIP hallen på dagtid, var det ikke nok spillere til å
effektuere videre drift av akademiet utover vinteren. Istedenfor starter man opp med såkalte
STUP-økter = Spiller og Trener UtviklingsProsjekt. Dette som en kompensasjon for akademi
+ klubb ønsker å gi et ekstra tilbud til de aller ivrigste spillerne. Hovedtrener blir Kristian,
men trenerne fra de respektive årsklasser skal delta og få en intern opplæring i tillegg.
J2004 – 2007 skal ha basis trening som en ekstratrening, hvor fokus på styrke, koordinasjon
og basismuskulatur skal være i fokus. Her vil Andreas Olsen være hovedtrener, med Kristian
som erstatter.

Sak 64/18; SPILLERE TIL ANDRE KLUBBER/SAMARBEID
Flere klubber opplever til stadighet «fisking» fra andre klubber, og Jutul har ikke sluppet unna
her. Dette er en uetisk og ikke-fair situasjon, men er dessverre ingen ukjent ting. Jutul ønsker
å samarbeide med andre nærliggende klubber, men det skal foregå riktig for seg uten at man
opplever at andre klubber lokker og forespør spillere om å gå over til «sin» klubb. Elin løfter
saken opp i Arbeidsutvalget/Hovedstyret i Jutul.
Det er ønskelig av Jardar å starte samarbeidsmøter med Jutul, og Kristian og Elin, sammen
med Aimee som daglig leder, tar tak i dette for å se hva som kan gjøres/hva det kan
samarbeides om.
Sak 65/18; OPPFØLGINGSSAKER
•

Bane og anlegg

Jutul Fotball har fått tilbud fra ProTurf`s underleverandør (som la nytt kunstgress),
Greensport, om å ta over vedlikeholdet av banen. Da banen ikke skal holdes vinteråpen
2018/19 og kontrakt med Andre Tverli går ut november 2018, kan ikke gruppestyret fortsette
kontrakt med Tverli – ledelsen i IL Jutul har gitt beskjed om det samme. Det blir en for stor
økonomisk utgift som fotballgruppen ikke kan stå inne for.
Økonomisk vil totalen bli mindre mtp vedlikehold av banen i 2019. Hvorvidt Jutul skal ha
vinteråpen bane videre fremover, må man drøfte etter hvert. Pr 2018 er det heller ikke
spillermessig fornuftig å holde banen vinteråpen, da det ikke vil være mange spillere som vil
benytte seg av denne på vinterstid.
Elin gir beskjed til Andre Tverli om at kontrakten ikke fornyes videre og at containere/utstyr
m.m. flyttes innen snøen kommer.
•

Dugnad

Siste dag for åpen kiosk er torsdag 18. oktober. Deretter åpner kiosken igjen ved seriestart
2019. Vært enkelte voksne som har klaget på lite info rundt betjeningen av kiosken (info
m.m.), men dette er noe laglederne skal organisere og det har vært en FB side gjennom hele
året hvor alle dokumenter og info er lagt ut fortløpende.
Mangler fortsatt noen lag ifbm Vestmarksparkering + flere har ikke betalt 200,-, så de må
selge syltetøy. Laglederne har ansvar, men Marianne følger opp.
•

Utstyr

Ingen store utgifter rundt utstyr ut 2018. Enkelte spillere vokst fra drakt/shorts/strømper, disse
har fått nytt utdelt kontinuerlig. Ny utdeling våren 2019.
Sak 66/18; ØKONOMI
Ingen store bekymringer økonomisk. Jutultreffen gir muligens en litt mindre inntekt enn
tidligere år, men regnskapet her er ikke ferdig ennå. I tillegg foreligger det et overforbruk på
posten «utstyr», mye skyldes nok utdeling av bag/baller til det yngste laget som kom inn, som
gruppestyret gikk inn for å dekke sommeren 2018.
Eget budsjettmøte skal avholdes 26. november og evt endringer for budsjett 2019 foretas der.

Sak 67/18; MUNTLIG EVALUERING JUTULTREFFEN 2018
Det er foretatt evaluering fra kafeteriaansvarlige under JT2018. For 2019 bør det foretas èn
totalevaluering med alle til stede på en gang. Hovedevaluering foretas onsdag 26. september.
Det lages en fyldig rapport fra årets JT, som sendes gruppestyret og Hovedstyret, når denne er
godkjent i styringsgruppen.
Sak 68/18; SPONSORCUPEN
Sponsorcupen 2018 måtte avlyses pga kun en muntlig påmelding fra sponsorene; Kiwi. Det er
lovet ny sponsorcup våren 2019, og fotballgruppen setter det da som krav at hele idrettslaget
er med å arrangerer denne og ikke bare bidrar økonomisk.
Sak 69/18; EVENTUELT
A) Jutulen 2018
Fotballgruppen må sende inn artikler til årets Jutulen. Følgende foreslås; Richard
Riekeles/minneord, akademiet, Jutultreffen, dugnad… Lag er oppfordret til å sende
inn artikler med bilder.
Neste møte: mandag 5. november kl 1800 i underetasjen

