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FOTBALLSTYRETS ÅRSBERETNING FOR SESONGEN 2011 
 
Fotballsesongen 2011 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 34 lag i serier, fordelt på 25 for gutter/menn og 9 på 

jenter/kvinner 
 Jevnt over gode resultater, fin innsats, godt miljø, og en økonomi under 

kontroll 
 Jutul tok i snitt 1,27 poeng pr kamp, med snittresultatet 2,85 – 4,14 (noe 

svakere enn i 2010) 
 Seriemedaljer til Kvinner 7’er, Kvinnelaget BVIF/Jutul og Superveteran. 

Gratulerer! 
 A-lag menn rykket ned fra 3. divisjon etter fire sesonger på høyeste 

”breddenivå” 
 Kvinnelaget BVIF/Jutul (11 jutuljenter i stallen) fikk flotte 2. plasser i både 

serie og OBOS Cup  
 Betydelig satsing på ungdomsfotballen iverksatt gjennom NJU. Konseptet kan 

brukes bredere i Jutul 
 Jutultreffen med 300 lag og 900 kamper. Noe redusert fra 2010 
 

 
AKTIVE 

 
Herre/Gutt 

 
Dame/Jente 

 
Totalt 

 
Opp til 19 år 

 
227 

 
100 

 
327 

Fra 20 år 130 39 169 

 
Totalt 

 
357 

 
139 

 
496 

 
Sammenlignet med 2010 er dette en nedgang på 6%, noe som primært skyldes 
frafall av en betydelig B/C-lagsstall for herrer. 
 
Fotballgruppens styre i 2011 har vært: 
Elling Enger      Leder 
Kjell Hallberg     Økonomi 
Espen Løken Petersen   Sportslig leder og NJU-ansvarlig 
Bjørn Wildhagen    Medlem, materialforvalter og baneansvarlig  
Mette Holmen     Medlem, dugnadsansvarlig 
Lill Iren Andersen    Medlem, dugnadsansvarlig 
Hans Magnus Fredriksen  Medlem, representant A-lag menn 
 
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”, 
fremtidstanker i Jutul fotball, trenerinnsats til A-lag menn, planer om en egen 
”fotballbue”, 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 2011 vært avholdt 7 styremøter, trener-/lagledermøter og trenerforum. 
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Sportslig sett er styret godt fornøyd med sesongen 2011, med et godt miljø og fin 
innsats på trening og i kamper. For den delen av fotballgruppen som spiller serie, 
dvs fra 13 år og oppover, så man frem til 2006 en bedring av prestasjonsnivået – 
som så falt noe i perioden 2007-2010. Ukjent av hvilken grunn har Jutul sluppet inn 
markant flere mål i år enn tidligere sesonger. Snittet på innslupne mål i 2011 var 
4,14 mot 3,32 i 2010. Trenerutvikling og læring/koordinering mellom lag og 
årsklasser bør sannsynligvis vektlegges enda mer. 
 
A-lag for menn rykket ned fra i 3. divisjon etter fire år på dette nivået. Man klarte 
ikke å kvalifisere seg til 1. ordinær runde i cup’en, da Fjellhammar ble for sterke i 
2. og siste kvalifiseringskamp. Det har vært liten tilgang på nye spillere i den 
fireårsperioden A-lag for herrer har spilt i 3. divisjon og man har nok lidd noe under 
av at Jutul sjelden har hatt et juniorlag som en rekrutteringsbase – selv om det er 
flere spillere fra 1989/90 som var det siste juniorlaget har hatt på herresiden. 
 
Det at først C-lag herrer og senere B-lag herrer begge måtte trekke seg fra 
seriespill grunnet for få spillere sier muligens noe om at man ikke bør drive 
”gratistrening for de som har lyst” på vinteren. Styret er av den oppfatning om at 
det bør stilles større krav til spilleren i rekrutteringsstallen, selv om enkelte ikke 
har ambisjoner om avansement til A-laget, samt større samvirke med A-laget. Flere 
samtreninger, utveksling av trenerressurser og mulighet for at flere B-lagsspillere 
med ambisjoner og ferdigheter klan få prøve seg på A-lagstreninger er muligens 
lurt? En A-lagstrening med 9 mann på en lørdag og en B-lagstrening med 6 mann 
dagen etterpå en neppe noen ideell situasjon. 
 
Jutul’s samarbeid med Bærums Verk og Jardar på kvinnesiden har over de to siste 
år vært en positiv erfaring. 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. 
 
Jutultreffen ble i 2011 gjennomført for 28. gang Skuisletta og ble svært vellykket, 
på tross av mye regn. Jutultreffen 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 plan-
legging og forberedelse bak. En stor takk til dommere, banemerkere, popcorn-
selgere, 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 2001-05 er det minst 
tre lag på hvert alderstrinn, inkludert jentelag. Fotballgruppen gjør det man kan 
for her å legge forholdene til rette for lek, læring og trening - selv om nok lagene 
må regne med at foreldre må fungere som trenere og lagledere til de kommer i 14-
15 årsalderen. Fotballgruppen har i 2011 arrangert miniputtserie på Jutulsletta for 
en rekke av kretsens yngre lag. 
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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 2011. 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 2011 hadde fotballgruppen, eksklusive lagskonti, inntekter på rundt kr 995.000 og 
kostnader på rundt kr 1.052.000. 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 2012 legges det opp til et inntekts- og 
kostnadsbudsjett på kr 1.373.000. 
 
Vedtatte planer for 2011; 
 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 (+adm) 
Sportsplan som senere har blitt omskrevet og gitt nytt navn som ”Rød tråd” er 
gjennomført. Ungdomsfotballen har fått et løft gjennom NJU som har blitt mer 
vellykket enn man kunne ane for et år siden. Har der det mye bra å bygge videre 
på for hele fotballgruppen. Tribunen ble dessverre ikke realisert i 2011, grunnet 
noen ”frem og tilbake” rundt plassering og mangel på intern organisering og det 
faktum at den måtte byggemeldes.  
 
Nytt stadionur ble i 2011 kjøpt inn og montert, noe som løfter inntrykket av 
Skuisletta. Det er både nyttig og artig å se kamptid og stillingen, både for spillere 
og tilskuere. 
 
Planer for 2012; 
 Ansette sportslig leder, for å utvikle trenere, bidra til samvirke mellom lag og 

opprette et akademi 
 Tribunen skal realiseres innen St. Hans, selv om det ikke er krav om tribune for 

menn 4. divisjon 
 Øke innsatsen ovenfor sponsorer, slik at inntektene for første gang overstiger kr 

1 million 
 
Styret vil benytte denne anledningen til å takke alle spillere, trenere, lagledere, 
dommere, foresatte, tilskuere, og andre som har bidratt til at sesongen 2011 ble 
gjennomført på en fin måte. 
 

 
Lykke til med sesongen 2012! 

Styret i fotballgruppen i I.L. Jutul 
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Litt statistikk: 
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SETT INN:  
 

 

ResRegnskapFotball
gr2011.pdf
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SETT INN:  
 

 

BalanseFotballgr201
1.pdf
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Sak 3 – Sportslig leder 

 
Å drive en fotballklubb på dugnad krever koordinering. Det er færre og færre som stiller opp, 

samtidig som alle gjøremål og oppgaver i og rundt fotballen vokser. 

Vi kan ikke kreve at alle har muligheten til å bidra like mye, men vi har likevel ansvaret for å 

aktivisere og tilby kvalitet og trygghet til våre unge håpefulle. Vi må passe på at de som 

bretter opp ermene og tar i ett tak lykkes, ønsker å fortsette og samtidig trekker i samme 

retning. Og her hvor vi alle er på frivillig basis med minst tid og svært mange varierte og 

utfordrene oppgaver, står vi ofte å lurer på hva som skjer.  

Gjennomføring av planer og utvikling av nye, både sportslig og sosialt, er nødvendig for ett 

moderne og levedyktig idrettslag og fotballklubb. Oppgavene er varierte og komplekse, og 

krever kunnskap og oversikt. 

En koordinator skal bringe sammen alle gjeldende aspekter og ha en støttende posisjon i et 

miljø som driver med lagspill og samarbeid. Informasjon, kommunikasjon og oppfølging i 

tillegg til planlegging og gjennomføring for å nå målene, og samtidig utvikle klubben, krever 

dynamikk og handlekraft. 

På denne måten legger vi til rette for å spille kollegaene og medlemmene så gode at mestring 

skaper motivasjon og kontinuitet. 

Vår klubb jobber sammen for at det hele skal følge de retningslinjer som til enhver tid måtte 

gjelde i hovedstyret, fotballstyret og sportslig utvalg. RødTråd  må følges opp og forvaltes. 
For å vise og rettferdiggjøre oppgavene, og samtidig ta høyde for at vi er en dugnadsklubb, 

kan vi dele det opp som her for fremdrift og gjennomføring: 
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Administrasjon: 

 
 RødTråd  :klubb og :motiv  utvikle, informere, implementere og delegere 

 Søknad og skjema  HS, kommune, forbund og krets 

 Info og kommunikasjon HS, klubb, lag, klubb, møte og plan 

 

Sportslig leder:   

 Styremedlem  kommunisere, medbestemme og delegere 

 RødTråd  :sport og :økt  utvikle, informere og delegere 

 Spille og treningsplan  utvikle og informere  

 Kommunikasjon   styremøter, trener/ -lagledermøter, skjemaer og info 

 Utvikling    FLK kurs, krets og klubbseminarer, møter og klubbesøk 

 Motivasjon    Oversikt, informasjon og kommunikasjon 

 Samarbeid   nominering, rekruttering, hospitering og differensiering,  

spiller, lag og samarbeidsklubber 

 

Utvikling:   

 Admin/ kontor  utvikle, tilrettelegg og delegere 

 Nærmiljø   inkludere, informere og engasjere  

 Skoler   kommunisere og samarbeide 

 

Nett:   

 Hjemmeside   utvikle og oppdatere 

 Sosiale medier  utvikle og oppdatere 

 

 

 

Sportslig: 
 

Trenerkoordinator:   

 RødTråd  :sport og :økt  informere og implementere  

 Spille og treningsplan  demonstrere og gjennomføre  

 Kommunikasjon:   lag-/ og spillermøter, trener/ -lagledermøter 

 Utvikling    trener-/ og laglederkurs, seminarer og møter  

 Motivasjon    dialog, veiledning og bistand på sam-treninger 

 Samarbeid    nominering, rekruttering, hospitering og differensiering,  

spiller og klubbens lag  

 

Trener: 

 11-er lag    planlegge og gjennomføre trening, serie og cup  

 A-lag   planlegge og gjennomføre trening, serie og cup 
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Miljø: 
 
Jobbe for å utrede, utvikle, tilrettelegge og implementere: 

 

 RødTråd  :miljø     

 

Sport: 
 Bane og anlegg: 

 Vintertrening og kunstgressbane nr 2 

 

 Jentefotballens dag: 

 Fotballspill for jenter i nærmiljøet og samarbeidsklubber, 1 helg 

 

 Jutulfotballens dag: 

 Fotballspill og sosial dag for ungdom i nærmiljøet og samarbeidsklubber, 1 helg 

 

 Jutultreffen: 

 En av landets største fotballturneringer for barn, 2 helger 

 

 Akademi: 

 Ett utvidet fotballtilbud til ungdom, etter skoletid og i ferier 

 Sosialt og holdningsskapende arbeid for ungdom: lagspill, miljø, rettferdighet 

Tilbud om utdanning til trener/ dommerjobb 

 

 Jutul morgen og kveld: 

 Ett permanent sosialt og sportslig tilbud til  alle i nærmiljøet 

Trening til frokost og kveld, med kaffe og mat,  1 gang pr uke 

 

 VBSK: 

Ett sportslig tilbud til de aller ivrigste, i samarbeid med våre naboklubber 

 

 

Sosial: 
 Klubb-shop: 

 Ett permanent tilbud på sport-/ og supporterutstyr til medlemmer og nærmiljø 

 

 Fritids-klubbhus: 

 Ett permanent sosialt tilbud til barn, ungdom og voksen i nærmiljøet 

 Bord- og brettspill, tv- og filmkvelder, temakvelder, ferieklubb 

 

 Klubbkveld: 

Sosial kveld for sponsorer og samarbeidspartnere med og uten nærmiljøet. 

Motivasjon, teambuliding og foredrag om holdninger, lagspill, samarbeid og nærmiljø 

 

 Tribune og engasjement: 

 250 plasser, spillerbokser, stadionur og møtetelt 

 ”Miniproff”, identitet og tilhørighet 
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Sponsorer: 
 

Fremskaffe:   

 Tilrettelegge, tilpasse og signere nye kontrakter 

 Aktivt finne nye samarbeidspartnere og sponsorer 

 Informere motivere og bistå medlemmene for innsats og bidrag 
 Søke felles sponsorater til IL Jutul 

 

Forlenge:   

 Forlenge og reforhandle inngåtte avtaler 

 

Forvalte:   

 Koordinere gjenytelser og forpliktelser overfor sponsorene 

 Informere og kommunisere lojalitet og tilbud til klubb, lag og medlemmer 

 Informere og kommunisere med samarbeidspartnere jevnlig 

 Invitere og tilrettelegge for samarbeidspartnere på arrangementer 

 
 

Vær lojale. Bruk våre samarbeidspartnere. 
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Vedtak på styremøte i Jutul fotball 12.01.12 
 

 

 
Tilstede på styremøte var: 
Elling Enger, leder 
Kjell Hallberg, kasserer 
Mette Holmen, medlem 
Lill Iren Andersen, medlem 
Espen Løken Petersen, medlem – deltok ikke under behandlingen av denne saken 
 
Bjørn Wildhagen og Hans Magnus Fredriksen hadde meldt forfall, men styret var 
beslutningsdyktig. 
 
Vedtak: 
Styret i Jutul fotball ønsker å engasjere Espen Løken Petersen i rollen som sportslig leder 
og sponsoransvarlig i full stilling, estimert til 37,5 timer pr uke, fra og med 01.01.12. Det 
skal innen utgangen av januar 2012 utarbeides en egen stillings- og rapporteringsinstruks. 
 
Engasjementet løper i første omgang frem til 30.06.12, med en intensjon om forlengelse. I 
prøveperioden har begge parter en (1) måneds gjensidig oppsigelsestid. Jutul fotball vil 
måtte si opp engasjementet dersom årsmøtet i Jutul fotball og/eller årsmøtet i IL Jutul 
ikke godkjenner de nødvendige budsjetter som kreves for denne stillingen. Etter 
gjennomført prøveperiode skal det være tre (3) måneders gjensidig oppsigelsestid. 
 
Lønns- og arbeidsvilkår skal nedsettes i en egen avtale, signert av leder i IL Jutul – som blir 
formell arbeidsgiver. 
 
Lønnsvilkårene skal baseres på en årslønn på kr 450.000 pluss 20% provisjon av alle 
sponsoravtaler inngått etter 01.01.12. En eventuell pensjonsordning vil være tilsvarende 
det som eventuelt er tilbudt nyansatt adm.leder i IL Jutul. Provisjon av sponsoravtaler skal 
utbetales som ordinær lønn, med tilhørende skattetrekk, arbeidsgiveravgift og andre 
sosiale kostnader. Jutul fotball vil stå for finansieringen av stillingen, selv om formell 
arbeidsgiver og den som utbetaler lønn vil være IL Jutul. Lønnsutbetaling skal skje den 19. 
i hver måned. 
 
Espen Løken Petersen skal rapporter til styret i Jutul fotball ved styrets leder. 
 
 
For styret i 
Jutul fotball 

 
Elling Enger 
Styrets leder  
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Sak 4 – Deltageravgift 

 
Budsjettet er bygget på følgende satser; 

 

Spillere født i 2006 og senere  Kr     0,- 

Spillere født 2002-05   Kr 1000,- 

Spillere født 2001    Kr 1500,- 

Spillere født 2000    Kr 1750,- 

Spillere født 1994-99   Kr 2500,- 

 

Det året man begynner med fotball i Jutul, normalt som 6-åring, påløper det en 

innmeldingsavgift på kr 500,- 
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SETT INN: 

 

Budsjett_Fotball_201
2.XLS
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Sak 6 – Jutultreffen 

 
Jutultreffen, med omlag 300 deltagende lag, er blant de større fotball-

turneringene i Norge. Gjennomføringen krever betydelig planlegging, 

koordinering, forberedelser og innkjøp fra arrangementskomitéen. Ut over inn-

sats fra kl 08-20 over to helger, vil trolig hver deltager i arrangementskomitéen 

bruke 20-30 timer innen Jutultreffen starter. Helt fra det førte året har Jutul-

treffen vært gjennomført på dugnad av alle. 

 

For å kompensere litt for arbeidet som nedlegges i Jutultreffen, samt å gi et 

bidrag til rekruttering av nye medlemmer i arrangementskomitéen, foreslår det 

følgende vedtak i årsmøte i Jutul fotball; 

 

Arrangementskomitéens medlemmer gis en kompenasjon på kr 4000 for 

arbeidet med Jutultreffen. Det blir opp til personen som av Oslo fotball-

krets er godkjent som turneringsleder å avgjøre hvem som omfattes av 

ordningen.  
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Gutter 06  
 

1. Oppsummering av sesongen 
Ca 17 ivrige 5 åringer (noen 4 åringer) startet opp treningen på 
kunstgresset i mai. Fokuset på ute treningene har vært spill og 
introduksjon av noen enkle øvelser (pasninger, m.m.).  
 
Vi avsluttet utetreningen uken før høstferien og tok 2 til 3 uker opphold 
før vi startet inne treningene. Under oppholdet fikk de 3 trenerne (Are, 
Johan og Sten Ove) gjennomført trenerkurs Del 1 i regi av NFF.  
 
De aller fleste av barna som deltok på utetreningene har også valgt å 
bli med hele vinteren. Så langt har vi vært 15 barn på innetreningene.  
 
Trenerkurset har bidratt til at vi har fått til mer strukturerte treninger 
og mer kvalitet i treningen. På treningene har vi hatt fokus på 
smålagsspill og enkle øvelser som barna kjenner seg igjen i, mestrer og 
blir trygge på.  
 
Utviklingen, innsatsen og spillegleden hos barna er formidabel. Og vi 
ser allerede nå at flere behersker innsidepasninger, forståelse for 
lagspill, og mange har utviklet dribleferdighetene betraktelig siden vi 
startet i mai.  
 
Allerede på de første treningene innførte vi frivillig fotball lekse. Dette 
var ting/elementer som barna selv kunne øve seg på hjemme dersom 
de har tid. Alt fra å øve seg på triksing, spille ball mot en vegg m.m. 
Tanken var å motivere til å spille fotball utenom treninger også samt 
involvere foreldre mer ved at fotball også kan foregå hjemme. Barna 
ser ut til å like denne tilnærmingen.   
 
 

 
2. Spillerstall og støtteapparat 
 

17 spillere på utetreninger og 15 spillere på inne treningene.  
Lagleder: Tone Gry Falck  
Trenere: Johan Fredrikson, Are Møller – Pettersen og Sten Ove Elvegård  
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3. Planer for 2012-sesongen 
 
Vi fortsetter inne treningen også etter nyttår. Samhold, smålagspill 
og noe utvidelse av de enkle øvelsene kommer til å være fokus. 
Målet for 2012 er at alle spillerne hele tiden gleder seg til neste 
trening.  
 
Kanskje G06 får spilt sin første fotballkamp til våren?  
 

4. Annet  
På treningene har laget hatt for lite utstyr for å kunne 
gjennomføre bra treninger. Vi mangler vester, kjegler m.m. En 
skikkelig utstyrsbag hadde vært på sin plass. Kanskje vi kan få 
det?  

 
 

5. Bilder 
Lagbilde Gutter 06 
 

  

 Bak fra venstre: Nicolai, Eskil, Nilaan, Sebastian, Trym, Emil, Nikolai, Jostein, Mathias, Henrik,  

 Foran fra venstre: Sigurd, Kristoffer, Didrik, Oscar, Håkon, Nicolas, Mikkel 

 Trener bak: Sten Ove, Trener foran venstre: Johan, Trenger foran høyre: Are.  
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Gutter 05 
 

1. Oppsummering av sesongen 
 
G-2005 består av ca 17 spillere fra Skui og Emma Hjorth skole. 
 
Trening en dag i uken frem til høstferien. 
Etter høstferien har det vært innetrening i gymsalen på Skui Skole 
 
Laget startet opp våren 2011 og deltok i Jutultreffen mot spillere som var ett år eldre. 
I siste kamp ble det seier, 2-1 over Lommedalen til stor glede for store og små. 
 
Spillerne på bildet er: 
Gabriel, Mikkel, Victor, Emil, Oskar, Sebastian, Aleksander, Oda, Ulrik, Oskar, Daniel, Fredik, 
Jonathan, Marcus, Felix og Nicolai. 
Ikke tilstede: Magnus. 
 
Trenere:  
Thor Olav Sørnmo 
Didrik Krefting 
Andreas Sørum 
 
Lagleder: 
Irene Tverli 
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Gutter og Jenter 04 
 
1. Oppsummering av sesongen 

 
 Vi startet opp sesongen første uken i Mai med trening 1 dag i uka, det ble noen 
treninger før vi deltok i årets første turnering, Kalvøya Cup. Kalvøya Cupen ble en fin Cup og 
det var første gang vi deltok i denne cupen. Vi stilte med 2 lag og det ble både seiere, tap, 
mange mål og mye is for begge lagene. 
 Vi fortsatte med treningene frem til skoleferien og etter en lang ferie startet vi 
treningen uka før skolen startet, slik at vi fikk noen treninger før Jutultreffen. Vi deltok med 3 
lag på Jutultreffen og her fikk alle lag vunnet og tapt kamper. Vi har prøvd og dele inn lagene 
slik at de blir så jevne som mulig.  
 Etter Jutultreffen trente vi frem til høstferien hvor vi hadde foreldremøte og Pizza 
kveld på Jutulstua på siste treningen for sesongen.  
 Helga etter høstferien avrundet vi sesongen med deltagelse i BenditCup på Tranby i 
Lier. Dette var en veldig fin en dags cup med veldig fine premier, alle fikk pokal og endel 
Bendit effekter som luer og gensere. Denne høstcupen kan anbefales, vi var vist det eneste 
Jutul laget, så vi håper å se flere der til høsten. 

 

 
2. Spillerstall og støtteapparat 

 
 Vi har vært fra 25 til 30 spillere i løpet av 2011 sesongen. 

Vi hadde med noen jenter i vårsesongen, men disse begynte å trene sammen med 
jentelaget 2003 på høsten. 

  
 Trenere: Svein Otto Solberg 
   Aleks Karlsen 
   André Sørensen 
 Lagleder: André Sørensen 
 
 

3. Planer for 2012-sesongen 

 
Vi blir de sammen trenerne for denne sesongen. 
 Vi vil starte med innendørstrening i gymsalen på Skui nå i Januar. 
 Denne sesongen vil bli den første hvor vi spiller i serie, planen er å melde på 3 lag til 
seriespill. Vi vil da få en kampdag og en trening i uka. 
  
 Når det gjelder treningene vil vi fortsette å dele gruppa inn i flere mindre grupper og 
rullere med noen øvelser og mye smålgsspill, vi er så heldig å ha 3 trenere og da er det 
enklere og organisere oss i mindre grupper. 
 På treningen til våren vil vi også prøve å differiensiere treningene, slik at vi prøver å 
fordele gruppene litt mer etter nivå. Vi ønsker med dette å få til bedre kvalitet på 
treningene, slik at de som henger litt etter, får mer ballkontakt og blir mer engasjert i spillet. 
De som er på et litt høyere nivå vil også få mer å bryne seg på. 
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 Vi vil delta på 3-4 turneringer, de vi har sett oss ut er Gommerud Cup (April), Kalvøya 
Cup (Juni), Jutultreffen (August) og en høst Cup (Oktober/November)  

 4. Avslutning med foreldremøte: 
Uken før høstferien hadde vi siste utetrening, mens Svein og Aleks organiserte treningen for 
barna hadde jeg foreldremøte på Jutulstua. 
 På foreldremøte gikk jeg igjennom sesongen med bl.a Treninger, Cuper, HøstCup, 
Vintertrening, Neste sesong, Info ang. Rødt Tråd/NJU, Trenere, Tilbakemeldinger, Drakter og 
info ang. Jutul.net. 
 Etter foreldremøte og treningen var det klart for Pizza kveld for barna. Jeg hadde 
også laget en powerpoint presentasjon med mange bilder av barna som ble tatt i løpet av 
sesongen, denne fikk alle se på mens vi hadde en hyggelig kveld med Pizza. 

  

5. Bilder GJ04: 
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Gutter/jenter-2003  
 

Oppsummering av sesongen 
 

Startet sesongen med å informere om seriespill siden vi skulle starte å spille seriekamper. 
Delte opp i tre guttelag og et jentelag. Vi har valgt å ha blanda lag på tvers av skolene. 
Dette for å få til et større fellesskap, noe som også vil komme Jutul tilgode når spillerne 
begynner på ungdomsskolen. 
 
Organisering av treninger: 
Vi har hatt trening en gang i uka. Jentene på kunsgresset, guttene på gressbanen. 
Deler treningen opp i tre deler.  
 

1. Oppvarming m/ball. (Forskjellige føre teknikker) 
2. Øvelser. Forskjellige øverlser med kjegler og mål. 2 mot 2 osv. 
3. Fotballkamp. Spiller fotball resten av treningen, ikke for mange på hvert lag. 

 
Har sett stor fremgang hos de fleste spillerne, spesielt etter cup deltagelser og 
innetrening. 
  
Cup’er vi har vært med på: 
 

Heggedal cup: Her stilte vi med tre lag, disse var blanda gutter og jenter siden vi var for 

få jenter på det tidspunkt. Her fikk vi muligheten til å spiller kamper før serien ute 
begynte. 

Kalvøya cup: Her stilte vi med 4 lag og 1 jentelag. Her hadde vi en stor forbedring fra året 

før. Vi vant flere kamper enn vi tapte. Så var veldig fornøyd med innsatsen. 

Jutultreffen:  

Helg 1: Her stilte vi med 4 lag, og 2 jentelag. Blanda litt på de opprinnelige lagene for å se 
hvordan forskjellige spillere fungerte sammen. Jentelagene hadde rene skolelag. 
Helg 2: Her meldte vi 2 guttelag opp fordi vi hadde muligheten. Her ble alle forespurt om 
å være med, og at dette var en bonus til dem som ønsket å spille to helger på rad. Her 
differensierte vi de to lagene. Her møtte vi årskullet over, og hadde mange spennende 
kamper. Jutul Messi vant 3 kamper, 1 uavgjort og 2 tap, Jutul Ronaldo fikk 5 tap og 1 
seier, men de skårte veldig mange mål. 

Telenor Arena: Her stilte vi med 2 guttelag. (Messi, Ronaldo) 

Dette var en ekstra turnering vi betalte fra egen lomme. Alle fikk mulighet til å være 
med, men fikk bare nok til to lag. Dette var en turnering ungene gledet seg til. Stort å 
spiller fotball på Telenor Arena. Her ble resultatet 5 seire og en uavgjort. 

Fossum cup: Her stilte jentene med to lag. 

 
Alle syntes at det var artig å være med på cup, vi ble også flinkere til å løfte blikket og å 
spille til hverandre. 
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Innetrening: 
Siden vi får gymsalen på både Skui og Emma Hjort skole, deler vi treningene i to. Men de 
som vil kan være med på begge. Her har vi fått en ny dimensjon i utviklingen av barna, 
med mye ballkontakt og bedring av teknikk. Vi kommer til å spille mye fotball, men også 
trene på ballkontrol og ha forskjellige øvelser. Vi kommer til å bruke samme 
retningslinjer som det er i futsal serien, slik at vi kan øve på forskjellige regler som gjelder 
ved futsal. 
Jentene begynner med innetrening etter jul. 
 
 

Spillerstall og støtteapparat 
 
Jørn Therkelsen (Hovedtrener og lagleder) 
Roar Thoresen (trener) 
Marit Hellan (trener) 
Antall spillere : ca. 30 stykker 
 
Fredrik Lunov – jentetrener 
Antall spillere : ca. 15 stykker 
 

Årsavslutning 
 
Gutter: 
Hadde denne på jutulstua, hvor vi viste film og bilder fra året som var. Viste også fotball 
videoer fra Youtube. Ellers var det pølser, saft og kaker. Alle betalte 50 kroner, slik at vi 
fikk en fin avslutning. Hadde også litt info om Futsal serien, annen info ble gitt på 
foreldremøtet holdt tidligere på høsten. 
 
Jenter: 
Jentene hadde avslutning for seg selv på jutulstua. 
 

Planer for 2012-sesongen 
 

Gutter 2003: 
Vi fortsetter Futsal-serien i vinter. 
Planer for sommersesongen er å være med på minst 3 cup’er, og å ha 4 lag med i serien. 
På treningene vil vi fokusere på bl.a. samspill og ballkontroll. 
 
Antall trenere: Satser på å få en trener til, samt fire voksne som kan være støttespillere 
under kamper. Lagleder tror jeg at jeg fortsetter å være. Vil også ha en 
organisasjonskomitebestående av to foreldre.  
 
Jenter 2003: 
Planer for året er å være med på minst 3 cup’er, og å ha 2 lag med i serien. På treningene 
vil vi fokusere på samspill og ballkontroll. 
Antall trenere: Satser på å få en trener til, samt to voksne som kan være støttespillere 
under kamper. Få en til å være lagleder.  
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Bilder GJ 03 
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Jenter 02 
 

1. Oppsummering av sesongen 
Jentene har hatt en god utvikling, har i 2011 hatt mer fokus på 
bevegelse med ball. Har deltatt på Kalvøyacup, gommerudcup, 
jutultreffen og bygdøy monolittencup. Fornøyd med alle cupene og 
jentene synes det var gøy. Vi stillte med to lag i hver cup. 
 
2.Spillerstall og støtteapparat 
Vi er nå blitt 16 jenter, veldig bra oppmøte på utetrening, 
innetrening er litt mindre oppmøte da dette er samtidig som 
skitrening.  
Trener/lagleder er Bjørn Wildhagen. Som har med seg Jonas 
Claussen som trener når det kniper. 
 
2. Planer for 2012-sesongen 
Skal melde på 2 lag i serien og få med oss de cupene som vi var på i 
2011. Treningsopplegget blir noe annerledes fra i fjor, vi må trene 
mer på ballmottak, samspill og ta med mer spilleforståelse 
(bevegelse uten ball).Når det gjelder gjennomføring av kamper skal 
jeg prøve å stille med en kampvert på hjemmekampene. 
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Jenter 01  
 

Oppsummering av sesongen 
 

J2001 har denne sesongen bestått av 18 jenter fra Skui og Emma 
Hjort skole. Jentene har stilt med to 5er lag i serien. I tillegg har 
jentene deltatt på Gommerud cup, Kalvøya cup og Jutul-treffen. Fra 
januar til vi begynte med utetrening trente vi en dag i uken i 
gymsalen på Emma Hjort skole. Så snart banene ute ble åpnet 
startet vi med utetrening. Denne sesongen trente vi på Jutulbanen. 
Fotballtreningen har tatt hensyn til at de fleste jentene også driver 
med andre fritidsaktiviteter. Vi har derfor trent en økt i uken i 
tillegg til kamp. J2001 har spilt i serien i to sesonger nå. Det har 
vært både oppturer og nedturer, men både seier og tap tas med 
godt humør og spilleglede. Jentene har i år hatt stor framgang og 
det er veldig gøy både for voksne og barn. J2001 har i sesongen 2011 
bestått av en veldig stabil spillergruppe som er flinke til å møte på 
kamp og trening. Dette håper og tror både trenere og lagleder er 
fordi J2001 ikke bare handler om fotball, men også om lagfølelse og 
sosial kompetanse. Det jobbes bevist med det sosiale miljøet i 
spillergruppen for å bidra til at jentene vil fortsette med fotball 
også i årene som kommer.  Drømmen er at vi skal klare å stille et 
11er lag når den tid kommer. 
 
 

Spillerstall og støtteapparat 
 

Vi har i hele år hatt med oss 18 jenter hvorav 5 kommer fra Emma 
Hjort skole og resten fra Skui.   
Foreldregruppen er positive og engasjerte hvilket bidrar til godt 
oppmøte på kamp.  
 
Jenter 2001 har bestått av: 
 

 Elisa Rød Kristiansdottir 

 Filippa Hallgren 

 Henriette Farstad Moe 

 Johanne Ueland 

 Thea Ueland 

 Julia Kjellsen 

 Julie Sofie Aas 

 Kaja Hammerstad 

 Sigrid Eline S Skotteberg 

 Andrea Nærup 

 Ylva Holmen 

 Helene Jacobsen (vår) 

 Sian Specer Jones 

 Natali Petterson 

 Helene Dahl Mattes 

 Kristin Joninudottir (høst) 
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 Martina Hæreid Steen 

 Marthine Herger Lindgren 
Navn på trenere og lagledere. 
Trenerteamet består av foreldre til to av jentene. Foreløpig 
fungerer det greit.  
Trener: Martine Farstad – ansvarlig for lag A ifm. kamp 
Trener: Frank Aas – ansvarlig for lag B ifm. kamp 
Lagleder: Gro Thrane Øen  
 

Planer for 2012-sesongen 
 

Planen for neste sesong er å stille med to 7er lag i serien. Videre vil 
vi delta på samme antall cuper som i år. Etter anbefaling vil vi bl.a 
vurdere cupen på Hønefoss. 
Også i vinter vil vi trene inne (i gymsalen på Skui skole) en dag i 
uken.  
Utetreningene håper vi å få på kunstgresset samtidig med J2000. 
Planen er at vi skal få til et treningssamarbeid med J2000 og at vi 
skal støtte dem med spillere ifm kamper. Det er en gulrot for våre 
jenter å spille med dem som er ett år eldre.  
Et realistisk ambisjonsnivå for trening er å fortsette med 1 
treningsdag i uken. Mange av jentene driver som nevnt med flere 
fritidsaktiviteter. Trenerne og lagleders vurdering er at vi kommer 
til å miste flere av jentene dersom fotballen tar flere kvelder i 
uken. 
På trenersiden vil vi fortsette nesten som i år. Målet er dog å få 
rekruttert en ny trener. Martine ønsker på sikt å få avlastning. 
Trener: Martine Farstad – ansvarlig for lag A ifm. trening og kamp 
Trener: Frank Aas – ansvarlig for lag B ifm. trening og kamp 
Lagleder/hjelpetrener: Gro Thrane Øen  
 
6. Det sosiale 
Kommunikasjonen med foreldre har hovedsakelig gått gjennom e-
post. I tillegg har det blitt gitt fellesinformasjon ifm. cupene, 
spesielt på våren. Før sesongen 2012 skal det avholdes foreldremøte 
for å informere om planene for sesongen. 
Før sommeren hadde trenerne og jentene en markering med is ifm. 
siste trening før ferien og i høst arrangerte trener Martine tacokveld 
for jentene. Sesongen ble avsluttet på fotballmuseet med 
etterfølgende pizza. Deretter fulgte cupfinalen for kvinner på 
Telenor arena. Der var vi så heldig å se Stabæk bli cupvinnere i en 
veldig spennende kamp. 
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7. Økonomi 
Økonomien til laget er grei. Vi har drøye 9.000,- kroner på bok. For 
å kunne heve tilbudet til jentene planlegger vi å heve 
treningsavgiften noe i 2012. 
 
8. Bilder J01 
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Gutter 01  
 
 

1. Oppsummering av sesongen 
 

Vi har gjennom sesongen hatt 4 lag i serien for 2001 med 5er fotball, lag 1, 2 og 
3 har bestått av de samme spillerne som før og lag 4 har bestått av de nye som 
har kommet til. Alle fire lagene har gjort det bra selv om naturlig nok lag 4 har 
slitt litt mer siden de ikke er så samspilte som de andre lagene (i tillegg til at de 
lenge heller ikke hadde noen fast kampfølger). Det er mange spillere med høyt 
nivå og disse er ganske jevnt fordelt på lagene, i tillegg ser vi at de aller fleste 
hever nivået sitt også i år. Det var også meldt opp ett lag som spilte 7er fotball i 
2000 serien, dette var et rullerende lag hvor flertallet av spillerne fikk prøve 
seg i løpet av året. Etter sommerferien ble i tillegg fikk to av spillerne våre bli 
med på kampene til Jutuls 2000 lag, da de er noe få spillere der, det var både 
morsomt og lærerikt for de som fikk muligheten. 
 
Vi har i løpet av sesongen deltatt i seks cuper:  
 

a. 4 lag Gommerud Cup – lørdag 30. april 
b. 2 lag på Kalvøya – 21. og 22. mai 
c. 2 lag på Ö-bollen – 4. og 5. juni (Öckerö i Sverige, 7er fotball) 
d. 4 lag på Jutultreffen – 3. og 4. september 
e. 4 lag på Stabæk Fotball Sparebank 1 Cup – 24. september 
f. 3 lag på Strømmen Storsenter Cup – 16. oktober (7er fotball) 

 
Da det ikke passer for alle å reise til Sverige en helg fikk de som ikke kunne bli 
med til Ö-bollen muligheten til å spille på Kalvøya. Det ble imidlertid litt for få 
påmeldte til Kalvøya, så da ble noen få av de som var med til Ö-bollen også tatt 
med på Kalvøya. På Ö-bollen spilles det 7er fotball og spillerne (22 spillere 
totalt) fikk kjørt seg skikkelig og de aller fleste gleder seg veldig til å spille 7er 
fotball neste sesong. Strømmen Storsenter Cup er også 7er fotball, så da fikk 
enda flere prøve seg. Det var veldig bra innsats på samtlige cuper og det er 
morsomt å se dem spille. 
 
Ö-bollen var like spennende i år som i fjor, selv om det i år også var en 
overgang da de spiller en del røffere i Sverige og dommerne godtar mer, men en 
lærer veldig mye og morer seg likevel. Disse turene er også veldig bra for 
miljøet i laget (både for foreldre/foresatte og guttene), så og si alle guttene 
bodde på et klubbhus sammen med noen av de voksne. Resten bodde 
forskjellige steder i nærheten, men alle (både voksne og barn) samlet seg på 
klubbhuset om kveldene til grilling og hygge.  
 
De aller fleste spillerne viser god fremgang og vi ser at det er flere og flere som 
forstår/leser spillet og medspillerne bedre.  
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2. Spillerstall og støtteapparat 
 

Vi hadde også for 2011 sesongen 3 trenere og en lagleder: 
Thomas Marterer – trener 
Morten Eriksen – trener 
Rolf Ulbråten – trener 
Lill Iren Andersen – lagleder 
 
Jostein Søvik - kampfølger 
 
Det var noe problematisk med tre trenere til 4 lag (i tillegg til de ekstra 
kampene i 7er fotball) men vi fikk heldigvis en kampfølger (Jostein Søvik) etter 
hvert som var med 4. laget på kamp. Han var ikke med på treningene, men det 
var uansett stor hjelp at han stilte opp og tok seg av kampene, og det selv om 
han ikke hadde barn på laget. 
 
Nå har dessverre Rolf Ulbråten takket for seg, så vi må se litt nærmere på 
trenersituasjonen for neste sesong. Vi trenger helt klart en til to trenere til. 
 
Vi hadde store deler av sesongen 38 spillere, noen kom til og noen sluttet og 
ved slutten av 2011 er det 36 spillere.  
 
Vintertrening 
Det er fremdeles vanskelig å få til vintertreninger siden laget er såpass stort - 
en trenger litt plass med så mange spillere. Vi har imidlertid fått leie bobla på 
Kadettangen søndager 1700 – 1800, dette leies sammen med 1997 laget – og vi 
tar en egenandel for dette på NOK 650 pr spiller da det er såpass dyrt, det er 
10-15 av spillerne på 2001 laget som er med på dette. Vi har også fått leid en 
halv kunstgressbane på Bjørnegård mandager fra 1700 – 1830, her er det litt 
flere spillere som møter.  
 
En utfordring for vinterhalvåret er også at vi kun har en trener siden Morten 
Eriksen også er Ishockeytrener og da har nok å gjøre der – det er derfor kun 
Thomas Marterer som er trener for laget i vinter, i alle fall for øyeblikket. 
 
 

3. Planer for 2012-sesongen 
 

Vi har meldt på 3 lag til serien i 2012, og grunnen til at det kuttes er at vi går 
over til 7er fotball, noe vi tror samtlige spillere ser frem til.  
 
CUPER i 2012: 
- Vi regner med å melde oss på en cup ganske tidlig i sesonen, men vet enda 
ikke hvilken. 
- Vi vil også i år delta på Ö-bollen. 
- I tillegg vil vi melde oss på minst en cup senere på høsten. 
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4: Foreldremøter 
 

Vi avholdt foreldremøte 2. februar 2011 (hvor også ungene fikk være med og 
komme med egne innspill) hvor det ble opplyst om planer for 2011 sesongen 
(dette møtet er også nevnt i rapporten for 2010). 
 
Vi avholdt i tillegg foreldremøte onsdag 7. desember 2011 – her ble det 
informert om litt av hvert, blant annet litt rundt 7er fotball og ny laginndeling 
siden en går over fra 4 til 3 lag. Det ble tatt opp at vi trenger flere trenere, 
minst en til. Sportslig leder, Espen Løken Pedersen var også tilstede og 
informerte om NJU, Rød Tråd osv.  

 
 

5: Sosialt 
 

Det har dessverre ikke vært noen avslutning for guttene i høst, men vi satser på 
å ha noe sosialt for dem til våren. 
 
Vi hatt foreldre/foresattefest fredag 4. november. Det var kjempesukses i år 
også! Vi som møter opp hygger oss veldig i hverandres selskap med både mat og 
dans, og det ble faktisk purret før planleggingen kom i gang om vi ikke skulle ha 
dette i år også.  

 

 
6: Dugnader/Økonomi 
 
Laget hadde også i år ansvaret for Jutul-kiosken i 4 uker, vi tjente dessverre 
ikke like mye som i fjor – meget mulig pga at det var så mye dårlig vær, men 
det ble uansett ca 6.000 i kassa.  
 
Laget har grei økonomi, men da vi har hatt noen flere cuper som vi betaler av 
lagkassa og må leie bane for å få trent ordentlig vinterstid går det fort ut igjen, 
vi har derfor tatt inn ekstra ”spilleravgift” av alle og enda litt ekstra for de som 
er med på innetreningene i bobla.  
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GUTTER 00 

1) Hvor mange spillere var det på laget? Gjerne navnliste, men dette er intet krav. 
Oversikt over hvem som var trener/lagleder. 

Det  har vært stabilt ca. 8 gutter som har stilt opp på treningene både innendørs  vår og 
utendørs sesongen 2011. 2-3 av gutta er veldig ivrige. Vi har stilt et lag i serien. Etter 
sommeren hadde vi problemer med å stille med nok spillere, vi fikk derfor hjelp av 2001 med 
to spillere til hver kamp. Dette fungerte bra. De fleste 2001 guttene klarte seg bra. Det 
kunne kanskje vært bedre hvis vi hadde en fellestrening med 2001 og at det var 2-6 faste 
som ble med å spille kamper slik at gutta ikke bruker så lang tid på å spille seg inn i hver 
kamp. Resultatene på kampene har vært variert, men totalt sett ganske bra. Det gikk bedre i 
høstsesongen enn på forsommeren. Det har til tider vært en utfordring å stille  lag da noen 
spillere sluttet i løpet av sesongen. 

Følgende har vært/er med på laget: 

KULVIK, Jonathan- sluttet i mars 

LABRÅTEN,Jørgen 

HOLEN, Tord Gunnar 

THORESEN, Anders 

SANDBERG, Leander( har trent veldig lite i høst og vinter, usikker på om han fortsetter) 

HUNVIK, Jonas 

DE LANGE, Thomas- sluttet til sommeren 

JØRGENSEN, Patrick( har ikke trent inne i vinter, regner med at han blir med til våren)- han 
har ikke blitt med denne sesongen 

SELVIG, Tobias 

ZERVOS, Erik( har ikke trent i vinter og er usikker på om han skal fortsette)- sluttet 

LARSEN, Christoffer 

Katiravan (ny på laget)- sluttet 

HAMMERSTAD, Sander- ny og godt tilskudd til laget. Kom fra Hauger i juni. 

 

 

2) Beskriv litt om treningsforhold og miljø i laget. Var det fremgang eller tilbakegang fra 
sist år?  

Utetreningene har fungert bra. Har hatt trening fra 17-1830 på onsdag og 17-18 30 
torsdagene. Vi har fått trene på kunstgresset  hver trening, og sammen med 2000J på 
torsdagene. Treningene fungerer ganske bra ute, men preges av at de er få. Vi har hatt 
utetrening tom 1.12.11. Vi har nå innetrening fra 20-21 på onsdager. En trening i uken er 
litt i minste laget, men det var ikke mulig å få til flere timer. Synes det er synd at 
gymsalen står mye ledig og vi gjerne skulle hatt mer tid i gymsalen. 
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Miljøet på laget er stort sett bra. Mange har hatt fin fremgang det siste året. Noen  
uromomenter/”svimehoder” på laget gjør at det er best å være 2 voksne på hver trening.  

Det er stor forskjell på motivasjon, konsentrasjon, ferdigheter og oppmøter på trening 
hos spillerne. 

Vi har 3-4 ivrige spillere Sander, Tord Gunnar, Tobias og Jørgen. Sander, Tord Gunnar og 
Jørgen ble nominert til talenttreningene med Stabæk. Jørgen var den eneste som kom 
videre. Denne muligheten har gitt Jørgen spesielt utrolig stor motivasjon til å trene mye 
og stå på. Disse tre har også fått en unik mulighet til å få trene med G 99/98. Takk til 
Espen for at han har latt de være med. Dette har de også anledning til i vinter. Jørgen og 
Sander kommer til å delta på en del av disse treningene da det er et fantastisk 
supplement til G2000 ene time i gymsalen. Jørgen vil i tillegg få en rekke treninger med 
Stabæk . Talentlaget er allerede godt i gang og har hatt 2 treninger. De skal fortsette i 
januar.  

 

3) Hvordan det gikk i sesongen? Gjerne tabell, men dette er intet krav. Beskriv 
deltagelse i eventuelle turneringer?  

Laget har deltatt på  Heggedalscup i vår, Gommerudcup, og Sparebank1 cup Stabæk i 
år.Resultatmessig kom vi ganske greit ut av det. Gutta syntes det er kjempegøy å spille 
kamper. Det har blitt mange mål begge veier. Planen er å få til noen cuper i løpet av vinteren 
og vi har allerede meldt på et lag til Kurlanscup 2012. 

 

4) Planer og ambisjoner for neste år. Fortsetter trener/lagleder? 

Planene er å spille i serien til tross for at vi er få(vi får hjelp av 2001), samt å delta på et par 
cuper . Synnøve Labråten hadde egentlig tenkt å trekke seg men vil fortsette å være lagleder 
en stund til, men ikke ha noe treneransvar. Åsmund Holen har tatt over treneransvaret 
sammen med Thomas Hammerstad. 

Det vil hovedsakelig være Åsmund Holen som har ansvar for laget 

Det er veldig bra at de ivrigste får trene med 98/99.  

Har lyst å benytte anledningen til å skryte av Espen Løke Pettersen. Han har et engagement, 
en ståpåvilje og et humør som er helt utrolig. Han har gjort en stor innsats for de ivrigste på 
G2000. Som mor til Jørgen tror jeg de ekstra treningene og den ekstra oppfølgningen han 
har fått av Espen har gitt utrolig stor motivasjon, treningsglede og utvikling.  Tusen takk!!! 
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Gutter 99  
 

Innledning 
Dette er en felles lagrapport for hele G-99 kullet. For sesongen 2011 
omfattet dette følgende lag: 
 
 11’er lag i G98 serien (felles for Skui og Emma Hjorth) 
 7’er lag (Skui)  
 7’er lag (Emma Hjorth)  

 
Oppsummering av sesongen 

Treninger 
Det har vært avholdt to treninger i uken på Skui kunstgressbane.  
På treningssiden var det flere nye forhold i 2011 som bød på 
utfordringer: 
 
 Fellestreninger for Skui og Emma Hjorth for første gang  
 Samkjøring/innkjøring av ”Rød tråd” (NJU), samt én felles 

trening i uka med G98. 
 Større grad av differensiering 
 

Det var innkjøringsproblemer frem mot sommeren, men det 
fungerte veldig bra i høst. Innføring av mer konsekvent bruk av 
differensiering ved gjennomføring av treningsøvelser har båret 
frukter, spesielt for de spillerne som befinner seg i ytterpunktene 
på fotballens ferdighetsskala. 
 
Seriespill 
11’er lag 
11’er laget (Jutul 2) spilte på nivå 3 i G98 serien. Laget var påmeldt 
for at de ivrigste både fra Skui og Emma Hjorth skulle få et bedre 
sportslig tilbud og en lettere overgang til 11’er spill i 2012.  
 
Laget klarte seg meget bra, fikk 19 poeng (av 42 mulige) og havnet 
på en sterk 4 plass. 
Laget stilte med 16 spillere i kampene, til dels en fast stamme (fra 
både Skui og Emma Hjorth), men totalt har 27 spillere fått prøve 
seg på dette laget i løpet av sesongen.  
Noen har også hospitert på G-98 laget (nivå 2) gjennom sesongen. 
 
7’er lag (Skui) 
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Laget (Jutul 2) bestod av en fast stamme på 3 spillere som ble 
supplert med 7 spillere fra 11’er stammen på kampene. Hadde 
gjennomgående gode resultater. 
 
7’er lag (Emma Hjorth) 
Laget (Jutul 3) bestod av en stamme på 8 spillere som ble supplert 
med 4 spillere fra 11’er stammen på kampene. Få seirer, men det 
var en klar hevning på lagets stammespillere i løpet av sesongen.  
 
Turneringer 
11’er lag 
Har ikke deltatt på egne turneringer i løpet av sesongen, men noen 
av spillerne har vært med G-98 på enkelte cuper. 
 
Skui 
Har deltatt på følgende 7’er turneringer med 2 lag: 
 BVIF-cup 
 Haslum Bendit cup 

 
Emma Hjorth 
Har deltatt på følgende 7’er turneringer med 2 lag: 
 BVIF-cup 
 Kalvøya cup 
 Sandar cup (overnatting) 

 
 
Spillerstall og støtteapparat 
 
G99 er en stor og treningsvillig spillergruppe, som gjennom sesongen 
totalt har bestått av 34 spillere. Når det gjelder fordeling på lag, 
vises det til pkt. 2 ”Oppsummering av sesongen”. 
 
Etter sesongslutt er det totalt 5 spillere som har bestemt seg for å 
slutte med fotball, slik at antall spillere pr. dags dato er 29. 
 
Gjennom hele sesongen har det vært to lagledere.  
 Irene Tverli (11’er laget + 7’er Skui) 
 Ina Gilinsky (7’er Emma Hjorth) 

 
I vårsesongen bestod trenerteamet av fem personer.  
 Ståle Lindgren 
 Ketil Bekkely 
 Robert Støvind 
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 Morten Dahlmann 
 Torkil Williksen 

 
I høstsesongen bestod trenerteamet av de tre sistnevnte. 

 
 
9. Planer for 2012-sesongen 

 
Vintersesong 
Treningstilbudet i vinter er som følger: 
 Mandager 17.00-18.30 - Bjørnegård kunstgress  

(sammen med G98 + G01 + hospitanter fra G00) 
 Onsdager 17.45-19.30 - Gymsal på Dønski med forutgående løping - 

fysioterapeut er tilstede på 4-5 treninger (kun for G99) 
 Søndager 17.00-18.00 - ”Boblehallen” på Kadettangen 

(sammen med G98 + G01 + hospitanter fra G00) 
 

Det vil bli arbeidet for å få til flere 11’er treningskamper i vinter. Vi 
er også påmeldt på Veidekke cup som spilles over to runder (i 
februar og mars).  

 
 

Lagleder- og trenersituasjon 
Begge laglederne fortsetter. Det er ennå ikke avklart hvordan 
arbeidsoppgavene skal fordeles dem i mellom. 
 
Når det gjelder trenere, er det nå i vinter hovedsakelig kun to 
trenere fra G99 (Morten og Torkil). Robert deltar på 
onsdagstreningene, men har varslet at han gir seg før neste sesong. 
Sportslig leder i Jutul Fotball arbeider med å skaffe ny trener. 
 
Seriespill 2012 
Det er planlagt påmeldt 2 lag i 11’er serien (G99), på henholdsvis 
nivå 2 og nivå 3. Laget i nivå 3 er tenkt supplert med to spillere fra 
G00.  
 
Turneringer 2012 
Det er ikke bestemt hvilke turneringer vi skal være med i, men det 
arbeides med en overnattingscup, fortrinnsvis i landsdelen. 

 
Økonomi 
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Det har frem til nå vært separate lagkasser for lagene fra Skui og 
Emma Hjorth. Disse skal nå slås sammen til en felles lagkasse for 
G99. Totalt vil lagkassen da beløpe seg til i underkant av kr 30 000. 

 
 
 
 
 
 

Dugander 
Gjennom sesongen har foreldre/spillere deltatt på følgende 
dugnader: 
 Jutultreffen  
 Parkeringsvakter Vestmarksetra 
 Kioskvakter 
 Søppelplukking 
 Vaffelsalg på Megaflis 

 
Foreldremøte og årsavslutning 

Det ble avholdt felles foreldremøte den 14. november. Her ble årets 
sesong oppsummert og planene for vintertreninger og neste sesong 
gjennomgått.  
 
Årsavslutning for spillerne ble avholdt ved Risenga svømmelhall, den 
20. oktober, med full bevertningspakke (pizza, brus og is) og 
stormende jubel :-) 
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Gutter 98, NJU/RødTråd 1.1* 
 

Oppsummering av sesongen 
*Forsøksprosjekt for å beholde ungdom og jenter 
 

Laget har deltatt i følgende cuper;  

 Heggedalscup 

 Skjærgårdscup 

 Eik-cup 

 Løvham-cup 

 Lyn-cup 
 
Som oppladning til sesongen spilte vi høstcup i 11èr cup; 

 Haslum cup 

 Løvenstad cup 
 
Seriespill 
1. år på 11-erbane, 1 lag i 2.div 
15 stk i stallen + 6-8 hospitanter (G99) 

 
Sosialt; 
Overnattingscup: Skjærgårdscup 
Bowling-kveld 
Klubbkveld 
  
Trening;  
Trening med laget 1-2 ganger pr uke 
Innføring av NJU-treninger 2 ganger pr uke (hospitering/ 
differensiering) 

 
Lagleder er Marianne Røste 
Laget er trent av Espen L Petersen og Runar Saunes 
 

Planer for 2012-sesongen 
 
Fortsette med NJU treninger(fredager/ helg) 
VBSK samarbeidsklubber/ fellestreninger 
1 lag i 2 div, inkl hospitanter 
Adidas-cup for NJU 
Futsal-cup 
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Gutter 97 

 
Etter en noe turbulent sesong hvor vi har mistet mange gode spillere som prøver lykken i 
Stabæk og Bærum og hvor vi i tillegg har slitt med å få på plass en trener er fremdeles 
samholdet i spillergruppen bra. Prestasjonene er varierende, men stigende. Laget har 
gjennom sesongen vunnet 1 seriekamp og vi har opplevd flere store tap. 
 
Fra sesongslutt i 2010 har Espen fra 98 laget hjulpet til med treninger gjennom vinteren. 98 
og 97 trente sammen på Bjørnegård og inne på Vøyenenga. Uten denne hjelpen hadde vi 
ikke kunne gjennomført treningsopplegget gjennom vinteren og i første halvdel av sesongen. 
Andreas Paulsen tok over treneransvaret i juni og har gjort en fremragende jobb med 
guttene. Spillerne er veldig fornøyd med denne løsningen og Andreas har tilført laget mye 
nytt og greid å løfte laget gjennom den tiden han har vært med oss. 
 
Spillerstallen pt 
Fra 2010 sesongen har vi mistet 5 spillere til Stabæk og Bærum. Vi har rekruttert 5 nye 
spillere fra naboklubber og har også med oss 3 stk 96 spillere, så vi teller 17 spillere nå på 
slutten av sesongen. Vi har ikke hatt noe frafall gjennom sesongen, men krav til fysikk og 
utholdenhet blir mer og mer viktig ettersom guttene blir eldre. 2 spillere faller fra etter 
denne sesongen. 
Ettersom Jutul ikke har noe 96 lag har vi hatt med oss 3 stk 96 spillere på hver kamp. Dette 
viser seg å være utover de lovlige 2 overårige spillerne, men for å holde spillergruppen 
sammen har vi tøyd regelverket litt på dette området. Ingen motstandere har protestert på 
dette. 
 
Laget fremstår som et lag hvor alle tar bra vare på hverandre og de er ivrige og ser ut til å ha 
det gøy på trening og på kamp. En fornøyelig og flott gjeng! 
 
Hospitering  
Vi har i enkelte kamper fått nyttig hjelp fra noen ivrige 98 spillere. 
 
SUP  (SpillerUtviklingsProsjekt for SONE Asker+Bærum) 
Vi har ikke hatt noen spillere på SUP denne sesongen. 
 
Serien 
Ettersom vi overlegent vant serien 2010 i 3. divisjon meldte vi oss opp i 2. divisjon for 2011. 
Dette har bydd på mye motstand og mange baklengsmål. Noen kamper har vært jevne og 
fine, men vi har mistet noen av måltyvene fra sist sesong og greier ikke å avgjøre de jevne 
kampene til vår fordel. Vi endte på nest siste plass i 2 div med 24 mål scoret og 110 
baklengsmål… 
 
Cuper 
Vi har som vanlig deltatt på Heggedalscup, Skjæregårdscupen og Nordstrandscupen. 
Resultatene har vært varierende, men vi satt igjen med et bra inntrykk etter 
Skjæregårdscupen. Laget løftet seg og spilte veldig jevne og fine kamper gjennom hele 
cupen. 
Nordstrandscupen i November var også en bra erfaring. Vi kom videre fra gruppespillet og 
tapte mot et bedre lag i kvartfinalen. 
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Trenersituasjon: 
Trenersituasjonen har vært relativt kaotisk. Vi har fått god støtte fra Espen på 98 laget 
gjennom vinteren og i vårsesongen. Vi prøvde ut noen trenere i vinter som ikke viste seg å ta 
jobben på alvor. Det er svært vanskelig å rekruttere trenere til et lag når det ikke finnes 
ressurser tilgjengelig i egen klubb, som for eksempel eldre spillere. 
 
Med de 5 spillerne som gikk til Bærum og Stabæk mistet vi også noen gode trenere som det 
har vært vanskelig å erstatte. Vi har lenge ønsket oss en ”ungdom” som spillerne kan se opp 
til og som kan tilføre gruppen noe nytt. Vi fikk dette i Andreas Paulsen som tok over som 
trener i juni. Andres er en ”gammel” Jutul gutt (94 modell) som har spilt i Bærum i lengre tid. 
Det ser ut til at han kommer til å prioritere egen fotball neste sesong og vi er tilbake til 
samme situasjon som vi hadde etter sist sesong. 
 
Trenersituasjonen for G97 er uavklart og med erfaringene fra sist sesong om hvor vanskelig 
det er å få tak i en trener er dette bekymringsfullt. Foreldregruppen og spillerne er enige om 
at dette ikke er holdbart og flere flagger at de ønsker å slutte i stedet for å gå inn i en ny 
vintersesong med samme usikkerhet som sist vinter. Konklusjonen er derfor at vi flytter laget 
til BVIF. Dette er ikke en ideell situasjon, men alle er enige om at det er det beste vi kan tilby 
guttene her og nå. Valget av BVIF som ny klubb henger sammen med at J97 flyttet laget dit 
tidligere i år med stor suksess.   
 
På veiende av spillere og foreldre beklager jeg at vi må velge en løsning utenfor Jutul, men vi 
vil også takke for mange fine år i klubben 
 
 
Mvh 
Ola B Berntsen 
Lagleder G97 
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Damer 11er (Vestre Bærum Damelag)  
 

1. Oppsummering av sesongen 
 

OBOS CUP: 
Samarbeidslaget "Vestre Bærum Damelag" - Jutul il og Bærums Verk il ble klare 
for finale i OBOS cup etter seier over Norstrand.   
Maria Borgersen, Natascha Bugge, Vihvi M Boye, Rebecca Lundqvist, Thea Hasle, 
Anette Sannes og Christine Røde Brenne startet i disse kampene:-)  Altså 7 av 11 
som startet :-) 
 

Finalen var i Vallhall fredag 28 oktober hvor vi møtte Øvrevoll/Hosle sitt lag i 2 
divisjon, så vi gikk inn i dette vel vitende at det kunne bli vanskelig og vinne 
gull. Vi lå også 3-0 under etter første omgang, og bestemte oss for og presse 
høyere, ha det moro, og kline til litt  og vi lagde to mål tidlig i 2 omgang og 
spenningen var etter det stor helt til dommeren blåste av kampen. Og kun tape 
3-2 mot et lag to divisjoner over oss er vi meget stolte av, og vi vant sølv i OBOS 
CUP. 
 
4 Divisjon. 
En sterk sesong av jentene med 8 seiere, 1 uavgjort, og 3 tap resulterte i en 2 
plass i serien bak Stabæk sitt lag som stilte med hele 7 spillere fra toppserien i 
siste kamp for og sikre seier og opprykk til 3 divisjon. Det blir helt klart en 
ambisjon om opprykk neste år om vi klarer og beholde spillere fremover. Som ett 
ledd i denne ambisjonen, har vi meldt på jentene i futsalserien i vinter. 

 

2. Spillerstall og støtteapparat 
 

Jutul, Bærums Verk samarbeidet om felles lag i 2011:  
 
Fra Jutul IL har disse medvirket: Maria Borgersen, Rebecca Lundqvist, Malin 
Berntsen, Cathrine Spigseth, Anette Sannes, Thea Hasle, Vihvi M Boye, 
Christine Røde Brenne, Natascha Bugge, Solveig Aamodt, og Lene Nilsen 
Duesund. 
Trenere i 2011 har vært Natascha Bugge, og Anette Sannes fra Jutul, og Per 
Olav Sønju fra Bærums Verk. Ove Borgersen er lagleder 
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3. Bilder  
 

 
 
Fra OBOS CUP Finalen: 
Per Olav Sønju, Vihvi, Christine, Anja, Emilie, Henriette, Sunniva, Nina, Thea, 
Anette, Mette, Maria, Rebecca, Ziyhan, Charlotte, og Invild. 
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Veteran: De gamle har det bra!  
 

Etter en fryktelig 2010 sesong hvor vårt yngste(!) lag; Veteran laget, rykket opp i 

første divisjon kom vi ned på normalen i 2011.  Laget passet på å rykke rett ned igjen til 

sine likesinnede på et litt lavere nivå! Ikke for det, laget presterte godt i mange 

kamper, men hadde visse problemer med å stille slagkraftig til flere av bortekampene.  

Flere viktige spillere ute med skade ga jo visse sportslige utfordringer. 

De som er skikkelig gamle, Super Veteranlaget, med spillere over 50 år – ja det er 

faktisk mulig å løpe etter lærkula i såpass voksen alder – nådde igjen sin målsetning.  

Som alltid er det en plass midt på tabellen i ærbødig avstand fra opprykk til første 

divisjon.  Men et relativt sprekt lag sparket godt fra seg og avstanden til topplaget var i 

minste laget, men det holdt!  Andre divisjon også i 2012.   

Som en verdig avslutning på en lang sesong var det duket for vår tradisjonelle 

Veteranfest den første lørdagen i november.  Nærmere 20 fotballgutter i sin beste 

overgangsalder stilte til start i vår 7-kamp.  Dette er en meget prestisjetung turnering 

i 7 tøffe øvelser.  Blant øvelsene kan nevnes Dart, Yatzy, Boccia og bord-curling.  Etter 

mange nervepirrende oppgjør var det sent på kvelden klart at Årets 7-kamp mester ble 

Johnny Scarlet, tett fulgt av Per Gjertsen og Alf Furuseth. 

Det var også flere av spillerne som ble hedret med en flaske Jutul-vin; Årets spiller på 

Veteranlaget; Elling Enger, Årets spiller på Superveteran; Arne Orsten.  Årets 

toppscorer Veteran; Leif Bjerkly og Årets toppscorer Superveteran; Svein Nilsen. 

Årets Bragdpris gikk til Lars Erik Johnsen som vartet opp med en fantastisk middag på 

Årsfesten! 

Så var det slutt på moroa!  Sesongen 2012 ser ikke bra ut!  Vi har nå gjennom mange år 

trent oss ned til så nære null som mulig.  Det viktigste er å delta, ikke å prestere eller 

vinne.  Formen skal stå i stil til alderen og ferdighetene skal holdes på et lavt nok nivå 

til ikke å blande seg inn i opprykkstriden for noen av lagene. 

Men det ser ikke bra ut, vi har fra treningsstart i november tre-doblet treningmengden!  

I tillegg kan det virke som om noen går på ski og driver med andre egentreningsøvelser.  

Det lukter ikke midt på tabellen av dette, det lukter katastrofe og opprykk!  Spillerne 

vil bli innkalt til et krisemøte i løpet av vinteren hvor vi må vurdere diverse tiltak som; 

treningsnekt, spille med bind for øynene, gi walk-over, spille uten keeper osv. 

 

Uansett, det er fryktelig gøy å spille fotball på Veteran nivå.  Tro det eller ei men det 

er faktisk ganske sjarmerende med gamle menn i shorts, kulemage og gleden av å spille 

fotball.  Vi har det jævlig morro!  Det å snøre på seg fotballskoene en gang eller to i uka 

er hyggelig og gjør godt for sjela men vondt for kroppen!  Det beste er kanskje det at 

alle har forstått at det er for sent å bli god, så man senker skuldrene, tar det litt pent i 

taklingene og beholder humøret selv om laget taper.  Og kanskje ennå bedre; vi har 

ingen foreldre som står og skriker langs sidelinja!   

Har du lyst til å bidra?  Kontakt manageren på; svein.nilsen@lego.com eller 911 03 706. 

 

mailto:svein.nilsen@lego.com

