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FOTBALLSTYRETS ÅRSBERETNING FOR SESONGEN 2013
Fotballsesongen 2013 er nå 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;
Jutulfotballen hadde 35 lag i serier, fordelt på 27 for gutter/menn og 9 for jenter/kvinner
Jevnt over gode resultater, fin innsats, godt miljø, og en økonomi under kontroll
Tribunen ved kunstgresset ble ferdig og har medført en betydelig hevning av Skuisletta
Kvinnelaget BVIF/Jutul måtte dessverre trekke seg fra seriespill i løpet av sesongen
Betydelig satsing på barne- og ungdomsfotballen (iverksatt gjennom NJU) gir resultater.
Konseptet kan brukes bredere i Jutul, og fotballgruppen bruker det i arbeidet med klubbutvikling
 Jutultreffen med 288 lag, 12% flere enn i 2012. Nedgangstrenden fra 2009 er snudd
 Jutul fotball deltok i en fusjonsprosess med BVIF og Hauger. De andre klubbene fusjonerte
 Klubbsamarbeid og muligheter med naboklubbene utredes fortløpende






AKTIVE

Herre/Gutt
81/258

Dame/Jente
29/103

Totalt
481

Sammenlignet med 2012 er dette en økning på nær 25%.
Fotballgruppens styre i 2011 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 og NJU-ansvarlig

Styret er naturlig nok et kollegium som jobber sammen, men det må være lov å fremheve
initiativet fra Espen Løken Petersen rundt NJU, sportsplanen ”Rød tråd”, framtidstanker i Jutul
fotball, trenerinnsats til flere lag, bl.a. A-lag menn, fotballakademi, fotballskole, planer om en
egen ”fotballbule”, etc.
Alle som har jobbet en del år med det samme og sammen, uansett hva man har oppnådd,
trenger nye innspill og positive initiativ! Det har i 2013 vært avholdt 6 styremøter, og 4 trener/lagledermøter.
Sportslig sett er styret godt fornøyd med sesongen 2013, med et godt miljø og fin innsats på
trening og i kamper. Kvaliteten på trenere og øktene blir stadig bedre, og samtidig ser vi at
anskaffelse av mer og bedre utstyr gjør oss bedre rustet til god spillerutvikling. For tidlig
resultatfokus er også på agendaen og her jobber vi på tvers av lag og kull for å ivareta
differensiering og hospiteringsordninger slik at alle får de utfordringene de trenger.
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I barnefotballen har vi i dag mange aktive og «ivrige» spillere som ligger svært langt fremme i
den sportslige utviklingen. I den forbindelse er oppfølging, trenerutvikling og læring/
koordinering mellom lag og årsklasser svært viktig for å opprettholde god rekruttering, og gode
lag i ungdomsfotballen. Det er lov å bli god i Jutul også, og da må vi tenke bredt og langsiktig
for å ta vare på og utvikle alle riktig.
I ungdomsfotballen hadde vi jentelag i samarbeid med Hauger FK i 2013, og etter en sesong på
11-er har disse blitt innlemmet i den nye klubben, BVH. I år stiller vi med eget 11-er lag, for
første gang på mange år, og vi jobber videre med rekruttering og utvikling i jentefotballen.
På guttesiden hadde vi med flere lag i seriespill og cuper i både inn og utland, og med
overraskende gode resultater. Spesielt våre 15-åringer, som både kom seg helt til 16.dels
finalen i Dana-cup og også klarte å rykke opp til 1.divisjon, imponerer stort.
Juniorlaget på guttesiden klarte også å gjennomføre sesongen, men etter mange år og
treningstimer på Jutulsletta, røynet det på i innspurten. Jutul fotball har nå opprettet en
rekruttgruppe, kalt B-lag, istedenfor junior-lag da vi ønsker en smidigere overgang til A-lag og
samtidig ivareta hospitering og kontinuitet.
Jutuls samarbeid med Bærums Verk og Jardar på kvinnesiden har over de to siste år vært en
positiv erfaring, men ble dessverre oppløst i høstsesongen. 11’er laget ble både nummer to i 4.
divisjon og spilte seg frem til finalen i OBOS Cup på Telenor Arena, der det ble et knepet 3-2
tap for Øvrevoll Hosle, fra 2. divisjon.
A-lag for menn rykket ned fra 3. til 4. divisjon etter sesongen 2011 og rykket ned fra 4. til 5.
divisjon etter sesongen 2012. Etter vårsesongen 2013 så det ut til å gå mot et tredje nedrykk på
like mange år, men økt antall og kvalitet på treningen medførte at A-laget for menn ikke tapte
en kamp på høsten – og dermed berget plassen i 5. divisjon.
Jutul Fotball gjennomførte også Megaflis-akademi i 2013, og i tillegg til separate gutte- og
jente-akademi, utvidet vi for anledning med et tilbud til keepere også. Akademiet er et ekstra
skolerings- og treningstilbud som har fokus på å utvikle hele mennesket. Teori og multimedia,
mat og ernæring i tillegg til praksisøkter har vært en suksess. Her utvikler vi også instruktører
og trenere.
Vi har også fått på plass Tine-fotballskole igjen, og i samarbeid med Hauger FK gjennomførte vi
både før og etter sommerferien med kjempedeltagelse. Mer enn 100 spillere deltok og vi håper
på enda større deltagelse i 2014 – hvor vi trolig arrangerer i samarbeid med BVH.
I samarbeid med Vøyenenga Skole kom vi også i gang med et treningstilbud TrenDegGlad,
til vår aktive på ungdomskolen, og her er fokus å styrke kjernemuskulatur og forebygge skader.
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Bendit Fotballcup-Jutultreffen ble i 2013 gjennomført for 29. gang på Skuisletta og er det beste
treffet noensinne. Treffen er et godt arrangement for de yngste i Bærum, som markedsfører
klubben på en utmerket måte og er en viktig plusspost i fotballgruppens regnskap. Selv om
arrangement av rekordmange kamper, parkering, bevertning, resultatservice, etc går på
”skinner” - ligger det mye planlegging og forberedelse bak. En stor takk til dommere, banemerkere, popcornselgere, parkeringsvakter, heiagjeng, osv.
I tillegg til dugnadsinnsatsen på Jutultreffen vil fotballstyret takke de som har bidratt med
parkeringsvakt på Vestmarksetra, kioskvakt på Jutulstua, samt salg av Vestmarkkalenderen.
Det er gledelig å se at det er stor tilstrømning til fotballgruppen blant de minste, selv om det er
en kraftig overvekt av gutter. I aldersgruppen 2002-07 er det minst tre lag på hvert alderstrinn,
inkludert jentelag. Fotballgruppen gjør mer og mer her for her å legge forholdene til rette for
lek, læring og trening, og også motivere foreldre og foresatte til og fortsatt å fungere, og
skolere, seg som trenere og lagledere lengst mulig - helst til 14-15 års alder.
Likevel har flere lag behov for trener tidligere og vi har klart å få på plass skolerte, eksterne,
trenere så langt, men jobben er tøff og konkurransen om gode trenere er hard.
Fotballgruppen har flere trener-/lagledermøter der vi utveksler erfaringer, bidrar med faglig
oppdateringer og forsøker å skape et miljø på trener-/lagledersiden – noe som ansees som
viktig og givende.
Offentlig tilskudd til idrettslag er nå endret fra antall medlemmer til antall aktive, dvs spillere,
trenere, lagledere og tillitsvalgte. I så måte er det positivt at så å si alle lag har levert lagsrapport for 2013. Lagsrapportene er fotballgruppens måte å dokumentere antall aktive ovenfor både hovedstyret og Bærum kommune, samt en fin måte å oppsummere sesongen og
informere om planer den kommende sesongen.
I 2013 hadde fotballgruppen, eksklusive lagskonti, inntekter på rundt kr 1.765.000 og
kostnader på rundt kr 1.661.000, noe som medførte et resultat på rundt kr. 103.000. Fotballgruppen skal ikke gå med store overskudd eller underskudd, men bør ha en likviditetsreserve til
å møte uforutsette kostnader og perioder med negativ likviditet.
For 2014 legges det opp til et inntektsbudsjett på kr. 1.410.000- og et kostnadsbudsjett på kr
1.390.000 – dette etter avsetninger til ballnett og nytt kunstgress på kr 75.000.
Vedtatte planer for 2011/12;
 Utarbeide sportsplan, som vil trekke opp ambisjoner, planer og krav til Jutul fotball
 Organisere ungdomsfotballen slik at det her blir grunnlag for utvikling og sportslig satsing
 Få bygget en tribune på Skuisletta
 Sette Jutul fotball ”på kartet” via NM i fotball for herrer, det vil si cup’en
 Vurdere hvordan inntektene kan økes, slik at det er mulig å engasjere en trenerkoordinator
Sportsplan, som senere har blitt omskrevet og gitt nytt navn i ”Rød tråd”, er skrevet. Både
barne- og ungdomsfotballen har fått et løft gjennom NJU som har blitt mer vellykket enn man
kunne ane for et år siden, og vi har mer i vente.

Jutul fotball
Side 5

Det faktum at «Rød tråd» er utarbeidet og tilgjengelig har også gjort det enklere å få sponsorer
til Jutul Fotball, da rettferdighet, kvalitet og langsiktighet er gode argumenter for å bidra til
våre etterkommeres oppvekstsvilkår og muligheter. I 2013 hadde fotballgruppen for første
gang inntekter over 1 million kroner. Tribunen var ferdigbygget til Jutultreffen 2013
Siden målet om deltagelse i 1. runde i cup’en (hvor kun lag fra midten av 4. divisjon og bedre
får delta), er A-laget for herrer, som så vidt berget plassen i 5. divisjon i 2013, lengre unna
målet enn nå enn i løpet av de side 5 år. Skal herrelaget rykke opp igjen til 4. eller 3. divisjon, er
man avhengig at godt arbeid i spesielt ungdomsfotballen, over flere år, og som resulterer i
gode spillere fra nærområdet. Og vi er i gang.
Planer for 2014;
 Ny 7’er kunstgressbane ferdig utredet
 Ballnett rundt det sørøstre hjørnet på kunstgressbanen på plass (ned mot pumpehuset)
 Sittebenk langs kunstgressbanens østre langside på plass (mot Jutulstua)
Styret vil benytte denne anledningen til å takke alle spillere, trenere, lagledere, dommere,
foresatte, tilskuere, og andre som har bidratt til at sesongen 2014 ble gjennomført på en fin
måte.
Lykke til med sesongen 2014!
Styret i fotballgruppen i I.L. Jutul
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Sak 2 – Regnskap
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Sak 3 – Deltakeravgift
Følgende satser er foreslått som deltakeravgift i 2014:
Veteran

Kr

750,-

A-/B-lag herrer

Kr

3.000,-

Damer
7’er
6650650-7
Ungdomsfotball

Kr

1.250,-

Kr

2.500,-

7’er-fotball år 2

Kr

1.750,-

7’er-fotball år 1

Kr

1.500,-

5’er-fotball

Kr

1.000,-

Årets kull uten serie

Kr

500,-

Jutul fotball
Side 8

Sak 4 – Budsjett, forslag

