
                                             

 
Referat: Trener-/ lagledermøte      

Tid: 27.sept, 2016, Jutulstua 
Ca 90% av lagene var representert. 

Jutultreffen 
Kiwi-Jutultreffen 2016 ble nok en gang en suksess, og planlegging av neste treff er i gang.  
Sett av helgene 27-28. aug og 3-4. sep. Leder, SN, for Jutultreffen slutter og nye krefter må på plass. 
Klubben er i gang med et bredere og bedre samarbeid vedr cupdeltagelser i kommunen. 
 

Kvalitetsklubb 
Det stilles krav til å drive en foballklubb, og det viktigste er å få med flest mulig- lengst mulig - best 
mulig. Vi er pålagt å ha kompetente ledere, trenere og lagledere, og ønsker at så mange som mulig 
tar C-lisens (ink Grasrottrener) og FLK. I ungdomsfotball er dette et krav. Info om kurs kommer 
fortløpende på lukket facebookgruppe for trenere/ lagleder, og ligger ute på Fotball.no 
 

Ungdomsfotball 
5 år med en RødTråd (klubbhåndbøker: https://issuu.com/breddeball ) har gått, og det startet med 
fokus på at alle skulle ha like muligheter, bli bedre på sport og etablere ungdomsfotball. 
Nå er vi Kvalitetsklubb-sertifisert og etablert ungdomsfotball t.o.m. Jr-lag på guttesiden,  
og J14-lag på jentesiden. Likevel ser vi at klubbens størrelse gir utfordringer med tanke på å gi 
muligheter og utfordringer til alle. Alle ungdomslagene, inkl. flere lag i 7-er, har for få spillere til eget 
tilbud i kullet/ klubben. 
Barnefotballen har jevn rekruttering, men med variasjoner av små og store kull fra EH Skole. 
 
HS og FS har satt ned en gruppe som jobber med alternativer, muligheter og en plan fra 2017. 
 
Vintertrening    
Vi ønsker at alle lag og kull har ett tilbud til fotballspillerne gjennom vinteren. Alene eller sammen 
med andre. Jutulsletta holdervinteråpent og alle lag som ønsker får treningstider her. 
Vi har noe/ lite tid i gymsaler (Skui og EH) og disse vil bli prioritert til lagene i barnefotball. 
 
Vi har også tid i BIP (9-er innendørs), og evt. Rosenvilde. Dette er fasiliteter som stiller krav til 
oppmøte og fordyrer, men likevel nødvendig for å ivareta ungdoms og Jr-fotball.  
Avhengig av klubbens plan/ spillernes interesse evalueres denne bruken/ kostnader fortløpende. 
Det gjør også TDG, tilbudet vi har hatt i samarbeid med Vøyenenga Skole. 
Dette er styrke-, balanse- og koordinasjonstrening vi har i samarbeid med Vøyenenga Skole. 
Dette krever også ressurser og øker kostnadene, men reduserer trykket på innetider og gir samtidig 
ungdommene et sunt og godt alternativ til trening og aktivitet. 
 
Send inn ønsker til: espen@jutul.net 
 
Bane og anlegg 
Vi har en kunstgressbane, 11-er, som trenger nytt dekke og lys. 
 

Utstyr og klubbshop 
Scantrade/ Umbro-avtalen går ut, og ny avtale må på plass. Avhenger av hva klubbens plan fremover. 
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Dugnad        
Granulat må ryddes/ feies før vinteren, og de som ikke stilte på JT dugnad må gjøre dette. 
Fotballstyret  innkaller de det gjelder. 
 
I år skal vi selge Umbro-sokker og div annet: https://scantrade.no/userfiles/file/Dugnadsfolder.pdf 

Lagleder, eller dugnadsansvarlig i laget, tar inn bestillinger fra eget lag, 3 pk pr familie, og sender til 
fotballstyret, på adressen: dugnad@jutul.net  
 
Vestmarkkalenderen kommer også. 
 
Diverse        
Enkel info/ kort innføring til lagledere som begynner må på plass. TT og BW finner de viktigste 
punktene og ferdigstiller dette. 
Bedre/ hyppigere oppdatering av trener/ laglister etterlyses. FS ser på rutiner og evnt endrer. 
Skolerte trener til de yngste, den første sesongen. FS ser på. 
Nye regler/ retningslinjer gjør at idrettslaget kun har ett styre fra neste årsmøte og «fotballstyret» 
blir til «fotballgruppe» ell. 
Klubben trenger flere ressurser og hender. Meld ifra om du kjenner noen… også mulige sponsorer.  
 
 
Mvh Espen Løken Petersen  
Sportslig leder, IL Jutul Fotball 

https://scantrade.no/userfiles/file/Dugnadsfolder.pdf
mailto:dugnad@jutul.net

