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ØKONOMI
− Fra ca. 1. april 2019 benytter lag egne lagskonto med eget Vipps-nummer. Se
daglig leders (Aimee) liste for «ditt» lag m/kto nr og Vipps-nummer. Alle penger
som kommer inn og har en tilknytning til lag i klubben, skal settes inn på konto
som fotballen har som lagskonto, og det skal alltid merkes med lag og hva
innbetalingen gjelder. For de av dere som ikke har opprettet lagskonto - ta
kontakt med Aimee på aimee@jutul.net så ordner hun dette. Ta også kontakt
med henne hvis dere lurer på hva dere har på lagskonto. Generelle spørsmål om
økonomi kan rettes til Aimee eller til Kjell Hallberg på khallb@broadpark.no.
− Det lønner seg å ha penger på konto; cuper, dommere under treningskamper,
sosiale aktiviteter, ungdomslag; evt bøter m.m..
−

Behov for mer penger i lagskassene? Noen åpner opp for innbetaling til lagskassen

samtidig som deltakeravgift legges ut; 1. april. Si fra til Aimee hvis dette skal
legges inn for ditt lag. I tillegg er dugnader en fin aktivitet for de fleste av spillerne å
være med på og gir gode penger inn i lagskassene.

− Kontantkasse er ikke tillatt – alt skal settes inn på lagskonto.
− For de av lagene som er slått sammen (J15 år, J13 år, G14 år eller lignende)
anbefales det at lagskassene beholdes som før, og at det byttes på mtp utgifter
fra lagskonto annenhver aktivitet/cup. For de resterende årskull, bør man også
bytte på mtp utgifter til cuper/sosiale aktiviteter hvis man skal arrangere noe
sammen med et annet årskull.
− «Fribillett» trenere/lagledere; 1 stk for lagleder + 1 stk pr trener påmeldt lag (lag
med ungdomstrenere kan få færre «fribillletter»). HUSK; det er ingen andre
klubber i nærområdet som har denne ordningen for sine lagledere og trenere!
Hvis fotballgruppens økonomi blir dårligere i årene fremover, må man se om
det er tilrådelig med disse «fribillettene».
− Husk at lagene kan få refundert BAMA-produkter (60% av innkjøpsprisen). Gå
inn på bama.no.
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DUGNAD
− Betalingsfri dugnad legges ut til innbetaling i Weborg samtidig som
deltakeravgiften; 1. april. Denne dekker fritak for gruppedugnad (syltetøy,
sokker, toalettpapir m.m.).
− JutulTreffen – obligatorisk for alle som spiller / har spillere; 24. – 25. august og
31. august – 1. september. Påmelding dugnad 18. mai – frist midten av august
mtp bytte av vakter. Årskullene 2006 skal dele ut og samle inn dommerkort,
årskullene 2007 skal merke banene, årskullene 2008 skal dele ut premier.
-

Vårdugnad – obligatorisk for alle. Rydding rundt/på banen, rydding i boden,
søppelplukking, tribune, mål/nett m.m. Arrangeres en lørdag når banen /
området er fri for snø. Gruppestyret ordner med drikke/noe å spise. Spillere kan
gjerne være med! Bærum kommune gjennomfører befaring og utbetaler
driftsbidrag først etter at dugnad er gjennomført – dette tilsvarer ca. kr. 45.000,for Jutul Fotball.

− Kiosksalg – hvert årskull får sin(e) uke(r). Det totale salget fordeles på lag som
har deltatt på slutten av sesongen/året. Kioskvaktene får også ansvar for
tilsynsvaktordningen. Det betyr at kioskvaktene må sjekke at alt er ryddet og
låst før de går hjem. Kvinner 7er, M33 og J15 år låser garderoben og utstyrsboden
etter seg selv. Det anbefales å dele en vakt/ dag mellom to eller flere personer.
−

Lagsdugnad – opp til hvert enkelt lag. Lotteri, salg av kakebokser,
flaskeinnsamling m.m. Banner til loddsalg kan lånes fra fotballgruppen.

−

Vestmarksparkering.

−

Spørsmål om dugnad kan rettes til Marianne; tantejamma@yahoo.no

RESSURSER GRUPPESTYRET / STYRINGSGRUPPEN
−

Leder Gruppestyret velges på årsmøtet 27. mars. Styret konstituerer seg selv
med nestleder og medlemmer av styret (kvalitetsklubbansvarlig, kasserer, Fair
Play ansvarlig, materialansvarlig, bane- og anleggsansvarlig, evt sekretær m.m.).
Møte ca hver 6 uke.

−

Styringsgruppen JutulTreffen arrangerer JutulTreffen og organiserer alt fra
dugnader (parkering, dommere, kafeteria, rydding, handling m.m.) til
gjennomføring. Møte ca hver 6-8. uke januar – august, deretter ett
evalueringsmøte i etterkant av JutulTreffen. Styringsgruppen har egne
kafeteriaansvarlige pr 2019.
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−

Alle årskull må være med å hjelpe til for å få alt til å gå rundt og følgende årskull
har meldt inn ressurspersoner: Veteran, G2006, J2006/2007, G2007, J/G2009,
J/G2011 og J/G2012.

TRENINGER OG TILDELTE TRENINGSSTEDER /
TIDER / KUNSTGRESSET / GRESSBANENE
−

BIP-hallen er øremerket stiftelsesklubbene Jardar, Hauger (BVH), Helseth
(Lommedalen) og BSK. Disse har fortrinnsrett på alle hverdager. Alle andre
klubber søker og får tildelt tid ettersom det er ledig kapasitet; fordeling ut i fra
antall lag i klubb og antall ungdomslag i serien.

−

Jutul fått 4 timer tildelt i BIP vinteren 2019/2020. Veteran/M33+ har
fortrinnsrett på 1 t pr uke i BIP pga 8 timers økter dugnad på JutulTreffen.

−

Gressbanene rundt banen kan tidligst benyttes 10. mai (værforbehold). Inntil da
må alle være fleksible mtp treninger/kamper – all trening skal vike for kamper.
Bruk evt grusbanen. Gressbanene kan brukes frem til og med uke 40.

−

Sportslig leder / gruppestyret foretar fordeling av treningstider – fra 2019 deles
banen inn i A, B, C + D.

−

Alle 5er kamper gjennomføres på gressbanen – er gresset stengt, forsøker man å
få de gjennomført på kunstgresset – så sant det ikke går 7er, 9er eller 11er
kamper der samtidig. Ta kontakt med sportslig leder eller baneansvarlig for å
avklare dette.

−

IL Jutul Fotball har inngått avtale med GreenSport, som skal vedlikeholde
banen.

−

IL Jutul Fotball og Jardar Fotball har inngått avtale med Bærum kommune om å
sammen drifte ny bane på Emma Hjorth i forbindelse med ferdigstillelse av
renovering av Emma Hjorth skole (2020).

CUPER
− Egen cuptrapp finnes på hjemmesiden under fanen ”Sportsplan Jutul fotball”.
− Klubb dekker inntil 2 cuper pr serieår, med øvre tak på til sammen kr. 3.000,-.
Dette gjelder også ungdomslagene. Påmeldingsavgift refunderes mot
kvitteringer eller at det betales med faktura - faktura kan sendes Kjell (husk
beskjed hvilket lag).
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BRUK AV DOMMERE
−

Dommere som brukes utenom seriekamper og som ikke er foreldre, dekkes av
lagskassene uavhengig av hvilke årskull (treningskamper).

−

Dommere 5er fotball dekkes alltid av lagskassene, men vi ser på løsninger med å
benytte klubbdommer her også.

−

7er og 9er fotball dekkes av klubb (dommer er som regel ikke satt opp av
kretsen). Alle 7er og 9er kampene skal dømmes av klubbdommere med
gjennomført dommerkurs. 11er fotball er som regel satt opp med dommer fra
kretsen, men ikke alltid.

−

De av dommerne i klubb som innehar dommerkurs, mottar kretsens honorar
som dommere. De av lagene som bruker dommere som ikke har dommerkurs;
her mottar dommerne halvparten av kretsens honorar pr kamp.

−

Alle dommere – for å få honorar – må fylle ut og sende inn dommerregning ihht
NFFs oppsett. Mal dommerregning fås fra gruppestyrets kasserer – husk at det
er dommer som skal fylle dette ut.

−

Klubben ønsker å sette opp kubbdommerkurs i løpet av sesongen, og de som
ønsker får tilbud andre steder hvor det settes opp dommerkurs.

FAIR PLAY / KAMPVERT
−

Alle lag skal ha en kampvert/Fair Play ansvarlig til alle hjemmekamper. Dette er
den hyggeligste rolle i fotball, og er ikke så «skummel» som mange tror.
Kampvertene bør rulleres innad i lag.

−

Det finnes et eget dokument om kampvert-rollen på hjemmesiden under fanen
”Sportsplan Jutul fotball”. Denne er kortfattet og veldig grei. Her står det bl.a.
banestørrelsen, hva som skal gjøres før hjemmekamp, under hjemmekampen og
etter hjemmekampen.

−

Det henger Fair Play-vester i boden – disse skal brukes.
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HOSPITERING
− Hospitering vil si at spillere med best OFO (oppmøte – fokus – oppførsel) får
mulighet til å trener og spille kamper med et annet lag i klubben. Dette er som
regel et eldre lag, men det kan også være for motsatt kjønn og yngre lag. Det
viktigste er hospitering på trening, og så deretter i kamp.
−

Noen lag har tettere samarbeid om hospitering i kamp i tett dialog med sportslig leder.

−

Det er sportslig leder sammen med trenere som har ansvaret for hospitering.

UTSTYR / NYE SPILLERE / SPILLERE SLUTTER
−

Alle spillere får strømper, shorts og spillerdrakt uten kostnad. Årskullet 2008 vil
i 2019 får overtrekksjakker, årskullet 2007 (1.års 9er) vil få bager (i tillegg G2006
siden de ikke fikk dette i 2018). Dette også kostnadsfritt for spillerne.
Hovedgrunnen for kostnadsfritt utstyr er IL Jutul Fotballs hovedsponsor
MegaFlis, som ønsker at sponsorpakken skal tilfalle spillerne. I andre klubber
koster dette for hver enkelt spiller.

− Utstyrspakke som klubben har i dag er; 6-10 år har fått draktsett bestående av
spillertrøye, sokker og shorts. 11-12 år har fått draktsett bestående av spillertrøye,
sokker, shorts og bag eller genser/overtrekk. 13 - 19 år har fått draktsett
bestående av spillertrøye, sokker, shorts, bag, genser eller trøye
−

Trenere får utdelt klær til bruk på trening og i kamp.

−

«Nytt årskull» vil hver høst få liten bag m/ball (2012 fikk høsten 2019). Nytt i
2019 blir 2013.

−

Hvert år får lagleder og trenere beskjed om datoer for innlevering og utlevering av
utstyr. Disse datoene må overholdes for at spillerne skal få utstyr. Videre er det kun èn
person som leverer og henter utstyr pr lag/årskull. Det blir lett kaos hvis flere fra
samme lag/årskull kommer. Husk at innlevert tøy skal være vasket. Man får ikke levert
ut flere drakter enn det man har levert inn. Har det derimot kommet nye spillere,
opplyser man om dette på forhånd. Det er ikke sikkert alle trenger å bytte drakt, og da
kan man bare bruke den man har.

−

Det jobbes med å opprette en klubbshop på nettet, hvor man kan bestille
klubbtøy til rabattert pris med ferdig trykket logo.

−

Intersport Rykkinn er IL Jutul Fotballs mellomleverandør. Alle medlemmer får
20% avslag hele tiden (unntatt sykler, elektronikk og allerede nedsatte varer) –
på klubbdager/kvelder, er rabatten noe høyere.
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−

Når en spiller slutter; kampdrakt, evt overtrekk, evt bag skal leveres inn til
lagleder. Lagleder skal deretter gi beskjed til materialansvarlig i klubb eller
daglig leder, Aimee.

−

Når spillerne er over 12 år og ligger inne i FIKS (fotballens elektroniske system),
skal innlevert utstyr være krysset ut av klubb før man evt kan gå over til annen
klubb.

−

Når en spiller starter; gi beskjed til materialansvarlig som ordner med drakt,
shorts, strømper og evt overtrekk og evt bag.

− NB! I ungdomsfotballen (fom 13 år), senior og oldboys/oldgirls skal lag som
spiller i serie ikke ha like nummer på draktene. Dette pga FIKS systemet og
kamprapporter som skal innrapporteres før og etter hver seriekamp.
− Hvilket utstyr må spillerne ha? Alle spillere må ha fotballsko, leggskinner og
vannflaske. Anbefalt fotballsko er kunstgressko med mang knotter under, ofte
kaldt grussko. ”Sokkesko” anbefales ikke før spillerne er 10 år gamle, siden de
ofte ikke klarer å ta på seg disse skoene selv før da. Leggskinne er påbudt, og de
fleste lag har retningslinjer om at spillere trener i Jutul klær. Dette skaper
samhørighet og gruppeidentitet, og vi slipper diskusjoner og krangling om
favorittlag.

UTSTYRSBODEN
−

Utstyrsboden oppe vil inneholde diverse utstyr som lagene trenger, bortsett fra
baller. Dette skal lagene holde selv/evt spillerne ha med. Fotballgruppen
«mister» ca 50 baller hvert år.

−

Utdeling/påfyll av utstyr blir foretatt en gang hver sesong; noen isposer, påfyll
medisinbag, bager m.m.. Lagene må regne med å holde isposer og baller selv.
Ved å holde baller selv, håper gruppestyret at lagene klarer å ivareta ballene.

−

Det er kjøpt inn ny elektrisk ballpumpe – foreløpig må denne lånes av sportslig
leder, men blir muligens satt opp ved siden av den gamle. I tilfelle sistnevnte,
vennligst påse at de yngste spillerne ikke bruker disse elektriske pumpene – de
blir fort ødelagt.

−

Husk å legge utstyr på plass + ikke la spillerne få koden til utstyrsboden!
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LAGENE / SOSIALT / DUGNAD / FORELDRENES
ROLLE
−

Det er viktig at laglederne har med seg foreldregruppen i løpet av serien. Det er
en del som skal gjennomføres utenom seriekamper:

−

* Sosial ansvarlig; lagene bør ha egen/egne sosial ansvarlige. Ihht sportsplan
skal det gjennomføres en sosial aktivitet pr mnd – dette trenger ikke være
komplisert, men noen må planlegge det og gjennomføre det (smoothie etter
trening/kamp, bowling, pizza-kveld, quiz kveld, kake etter kamp/trening m.m.).
Sportslig leder har tidligere sendt ut info.

−

* Dugnads ansvarlig; lagene bør absolutt ha egen dugnadsansvarlig. Lagene er
selvstendige mtp økonomi og det er viktig å ha penger til cuper, sosiale tiltak
m.m.. Dugnads ansvarlig kan gjennomføre loddsalg utenfor Kiwi eller Meny
(spør butikksjef), arrangere panteinnsamling, selge kakebokser m.m..

−

* Cup ansvarlig; i løpet av året bør lagene være med på cuper. De yngste lagene
oppfordres til å delta på de nærliggende cupene – jo eldre spillerne blir, jo bedre
cup-tilbud trenger de. Cup ansvarlig sjekker div cuper, sørger for påmelding, er
med lagleder og arrangerer reise/opphold m.m..

−

Foreldrenes rolle i hvert lag er viktig – sørg derfor for at det gjennomføres
foreldremøter både vår og høst. Sørg for god, gjensidig informasjon.

HJEMMESIDE, FACEBOOK OG DIGITALE VERKTØY
-

Den viktigste siden for diverse informasjon er hjemmesiden til IL Jutul fotball;
https://www.jutul.net/Fotball.html

-

Konkrete verktøy, dokumenter og manualer finnes under ”Sportsplan Jutul
fotball”; https://www.jutul.net/Fotball/Vertical-menu/Sportsplan-Jutulfotball.html

− IL Jutul fotball har også en Facebook side for trenere og en for lagledere. De er
bare å søke opp på nettet og spørre om tilgang/bli med.
− De fleste lag bruker i dag Spond, og klubben benytter også Spond til
fotballskole, Jutulakademiet m.m. Alle anbefaler derfor å laste ned den og å lage
en egen gruppe for sitt lag/kull.
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− Klubben kommuniserer også med lagledere, trenere og foreldre via e-post, sms
og telefon. Det er derfor viktig at alle lag/årskull har oppdatert
kontaktinformasjon til alle.
− Dere finner mye viktig informasjon på hjemmesiden til NFF – Oslo/Oslo
fotballkrets; https://www.fotball.no/kretser/oslo/

OMBERAMMING AV KAMPER
− Barnefotball: I barnefotballen kan kamper flyttes uten at fotballkretsen
involveres. Det betyr at de lagene som skal spille blir enige om nytt tidspunkt.
Husk å spørre sportslig leder eller baneansvarlig først om det er ledig bane på
det tidspunktet dere ønsker! Generelt er det enklest å benytte oppsatt
treningstid til kamper som må flyttes, og så heller trene da kampen skulle vært
spilt.
−

Ungdomsfotball: Hvis kamp skal flyttes 1/2 time, trenger man ikke gjøre noe i
Fiks. Hvis kampen derimot skal flyttes, må den omberammes. Da skal
omberammingsskjema benyttes ihht NFFs regler. Det koster kr 500,- for dere å
omberamme, helt uavhengig av grunn. Beløpet må dekkes av lagskassen. Her er
kretsen veldig steile og kjører helt klare regler. Først undersøk med sportslig
leder eller baneansvarlig om det er ledig bane på de tidspunkt dere ønsker.
Deretter må dere ta kontakt med motstanderlaget om de kan gjennomføre
kampen en annen dag. Deretter sendes det inn omberammingsskjema til
kretsen, og så får dere bekreftelse på når kampen er flyttet til. Mer info finner
dere her; https://www.fotball.no/kretser/oslo/praktisk-info/handbokfotball/omberammingutsettelse-av-kamp/

SAMARBEIDSKLUBB
-

IL Jutul fotball ønsker å ha et tettere samarbeid med Nesøya fotball og Jardar
fotball. Dette er klubber som er litt i samme situasjon som Jutul, og som har det
samme verdigrunnlaget med fokus på gode sosiale grupper hvor alle er
velkomne.

-

Per i dag er har vi følgende samarbeidstiltak; SamarbeidsCamp tre helger
sesongen 2019 og med forhåpentligvis utvidelse i 2020, deltakelse på Jardar
fotballskole i uke 33, deltakelse på Nesøya OppkjøringsCamp i august,
deltakelse på hverandres cuper, trenersamarbeid og mulighet til å delta på
treinger med hverandres lag.
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