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FOTBALLSTYRETS ÅRSBERETNING FOR SESONGEN 2012 

Fotballsesongen 2012 er nå historie, og styret i fotballgruppen vil med denne 
årsberetningen kort oppsummere sesongen og informere litt om arbeidet som er 
gjort og hva vi jobber for fremover. 
 
Styret: 
Det ble avholdt 9 styremøter hvor sakene i hovedsak dreide seg om planlegging, 
tilretttelegging og implementering  av verktøyet, RødTråd, og ungdomsfotballens 
plan, NJU- nye Jutul ungdomsfotball, i hele klubben.   
Både administrative, sosiale og sportslige gjøremål har stått på agenda.   
Potensialet i nærmiljøet er stort. Med stort nedslagsfelt, store arealer, flotte 
fasiliteter og sunne verdier er vi viktige for både lokalsamfunnet og næringslivet.  
For at klubben skal tilby alle våre sambygdinger et godt sportslig tilbud må klubben 
være sjef og rammene like for alle. 
 
Fotballgruppens styre i 2012: 
Elling Enger     Leder 
Kjell Hallberg    Økonomi 
Bjørn Wildhagen    Medlem, materiell, bane- og anlegg  
Mette Holmen    Medlem (frem til sommeren 2012) 
Lill Iren Andersen    Medlem, kiosk og dugnadsansvarlig 
Hans Magnus Fredriksen   Medlem, representant A-lag menn 
Roar Dignæs     Medlem (fra sommeren 2012) 
 
Fotballgruppens ansatt 2012: 
Espen Løken Petersen   Sportslig leder og klubbkoordinator 
 
 
Sportslig leder 
Sammen med Jutul`s hovedstyre, har vi pusset opp kontoret, installert trådløst 
nettverk og fått sponset kontormaskin, og har nå en administrativ base i 2.etg. 
 
Vi vil alltid være avhengig av frivillighet og foreldre for å få en kvalitetsfylt 
klubbhverdag til å gå rundt, og med en sportslige leder som koordinerer dette har 
vi hatt det enklere og mer oversiktlig en noen gang.  
Det er holdt 4 trener- lagledermøter, foreldremøter og lagstreninger er besøkt, 
demonstrert og veiledet for ca 1/3 av lagene.  
Differensiering og hospitering er nøkkelord. Vi driver med spillerutvikling. 
  
Medlemmer, lag og aktive 
Etter flere år med nedgang i medlemsantallet har vi endelig klart å snu trenden. 
Med en økning på 25% betalende medlemmer, og nesten dobling av aktive 
ungdommer må vi kunne si at fotballgruppen er på rett vei. Både idrettslagets 
administrasjonsansvarlige, Aimèe Tverli, og fotballgruppens verktøy, plan og 
gjennomføringsevne må få mye av æren for dette. 
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Rekrutteringen og barnefotballen er som alltid godt ivaretatt, men vi har fortsatt 
utfordringer med å fylle alle kullene i ungdomsfotballen, spesielt på jentesiden. 
Her jobber vi nå aktivt med planer og tiltak for og lykkes. 
Selv om målet om å holde seg røyk i siste liten, og A-laget på herresiden rykket ned 
for andre året på rad, mener vi likevel at dette er det riktigste for klubben på sikt. 
Ny spilleplan og filosofi, som nå er lik i hele klubben, store utskiftninger av 
spillere, satsing på yngre og uerfarne spillere gjorde sesongen tøff, men likevel 
viktig.  
Jutul Fotball var også representert med to lag i Futsal-serien denne vinteren, og 
resultater og tilbakemeldinger er svært positive.  
 
 

 
Med 33 påmeldte lag til seriespill, fotballakademi, cuper og samarbeidstreninger 
har det vært en hektisk sesong for både spillere, trenere og støtteapparat. 
Vi hadde 4 trenere på trenerkurs i 2012, men dessverre ingen på dommerkurs. 
Godtgjøring og avlønningsmodeller ble også utarbeidet vinteren 2012/13. 
 
Jutulakademiet 
I år lanserte vi endelig Jutul fotballakademi. Dette er ett ekstra tilbud til spillere 
og aktive. Dette er helt frivillig og er finansiert av deltagerne selv.  Opplegget tar 
hensyn til spillerens kamp og treningshverdag, og belastningene tilpasses. Vi ønsker 
at akademiet skal tilby noe mer enn lagstreningen og fokuserer derfor på personlig 
oppfølging og utvikling. 
Opplegget er alderstilpasset, og i år hadde vi 51 deltakere som fikk teoretisk og 
praktisk veiledning. 
 
Bama-Jutultreffen 2012 ble den beste treffene noen gang – fantastisk bra 
arrangement og tilbakemeldinger. 
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260 lag fra fjern og nær, elektroniske resultatlister, Bama-telt, lodd, kaker, 
betalingsterminal og godt vær sikret en solid overføring til fotballgruppen i år også. 
 
Materiell og utstyr 
Etter at spillerpakker og nye drakter ble lansert i 2011 har nå rundt 75% av lagene 
mottatt draktsett og utstyret de skal ha. Og nå som draktlikhet og utstyret er godt 
synlig har vi en felles identitet og følelsen av å være «miniproffe». 
De resterende lagene får nytt utstyr denne sesongen, og for de som ikke orker å 
vente eller ønsker å supplere har vi jobbet med å få på plass klubbshopen på nett.  
Utstyrsloftet er ryddet og organisert, og i år vil ballbua bli oppgradert med skap og 
lagsutstyr tilgjengelig for trenerne. 
 
 
Bane og anlegg 
Banene våre er godt brukt i sommersesong, og selv med kunstgress, gressbane, 
hesteskoen og grusbanen ser vi at kapasiteten vår nærmer seg et metningspunkt. 
For å kunne tilby mere fotballaktivitet og bedre kvalitet må vi nå sette ned en 
gruppe som skal jobbe med mulighetene for vintertrening og oppgradering av 
banene våre. 
Kunstgressbanen driftes fortsatt av kommunen, mens vi selv må ordne med 
innbytterbokser, mål, nett og gjerder. Her har det vært en del hærverk i 2012. 
 
En av våre målsettinger i fjor vår å ferdigstille tribunen. Nå gjenstår det kun å skru 
på opp- og inntrinn før den tas i bruk, rett etter påske.  
 
Klubbgarderobe er også noe vi startet planleggingen av i fjor. I år håper vi å få 
rustet opp både hyller og musikk i fotballens egen garderobe. 
 
Fritidsklubb og aktiviteter var oppe til diskusjon og gjennomgang i 2011, og 
fotballgruppen jobber fortsatt for at vi skal få til sosiale tilstelninger og 
ungdomsklubb på en eller annen måte. Det finnes ikke alternativer i Skuidalen 
ellers, dessverre. 
  
 
Dugnad 
Tradisjonen tro ble både Jutultreffen og Vestmarkskalenderen gjennomført i fjor, 
og i tillegg prøvde vi oss med mobilinnsamling i lagene. Dette var ingen 
kjempesuksess og i år prøver vi oss med salg av produkter fra Salva. 
 
Vi har også dugnader for sponsorer og samarbeidspartnere, og fordelingsnøkler kom 
på plass i vinter. For å ha en sunn økonomi, lave deltageravgifter og lønnede 
trenere i ungdomsfotballen må vi fortsatt stå på, 
Alle lag må strebe etter å ha foreldre/ frivillig grupper som kan hjelpe og avlaste.  
 
Kiosken var stort sett åpen, som planlagt, på kveldstid hele sesongen. 
Med supplement som nøtter, frukt og en sunnere profil, har kiosken hatt god 
inntjening og mange lagkasser ble fylt opp. 
I forhold til nye rutiner for økonomi må vi se på nye løsninger for kioskdrift i 2013. 
Kjøkkenet og stua ble også rundvasket i 2012. 
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Nett og media 
Høsten 2012 fornyet vi hjemmesiden vår og la ut RødTråd og NJU. En dramatisk 
nedgang i henvendelser, spørsmål og misforståelser vitner om at dette fungerer.  
Her profilerer vi også sponsorene våre, legger ut linker og viktig informasjon. 
Vi ønsker at alle lag og medlemmer aktivt skal lese og bruke hjemmesiden vår. 
Akkurat som en avis. 
Det har vært, og er, noen utfordringer vedrørende hjemmesiden, men målet vårt 
er å få alt på plass i nær fremtid. 
Vi etablerte oss også på Facebook i fjor, og vi har i dag 175 stk som liker oss.  
 
 
Klubbsamarbeid.  
Ungdom og idrett er en vanskelig kombinasjon. For både jenter og gutter. Ikke bare 
i vår klubb, men fenomenet gjelder de fleste. Tidligere har det å bytte klubb vært 
løsningen for de som har villet satse, mens breddelaget holdt på for seg selv til det 
ebbet ut. Samarbeidsavtaler, banekapasitet og medlemstall i fotballklubbene rundt 
oss sier at vi er for mange klubber, og premissene for klubbskifte og talentutvikling 
må endres.  
I tillegg til samarbeid med BVIF på a-lag damer inngikk vi i 2012 et en avtale om å 
utvikle et bredere samarbeid med Hauger. Vi har allerede etablert et jentelag 
sammen i ungdomsfotballen, og jobber sammen for å komme nærmere hverandre i 
alt vi gjør. Her har vi også hatt møter med de andre naboklubbene og  
Bærum Sportsklubb er også involvert for å etablere et samarbeid i vestre Bærum.  
 
 
Sponsorer  
For å få til løftet og moderniseringen av idrettslaget og klubben vår er vi avhengig 
av at nærmiljøet og næringslivet stiller opp. Målet vårt er ikke å vinne eliteserien, 
men ved siden av å tilby aktiviteter med kvalitet, har vi også ansvaret våre 
etterkommeres oppvekstvilkår. Et sunt, trygt og sosialt nærmiljø er det vi søker. 
Sponsorarbeid er tungt og tidkrevende, men takket være konkrete planer og hårete 
visjoner har vi lykkes svært godt i markedet. Mye gjenstår, men vi er godt i gang og 
fremtiden ser lys ut. 
I 2012  har også  idrettslaget jobbet frem felles retningslinjer og strategi for 
sponsorarbeidet. 
 
Vær lojal til våre samarbeidspartnere. De er gull verdt 
 
 
Styret vil benytte denne anledningen til å takke alle spillere, trenere, lagledere, 
dommere, foresatte, samarbeidspartnere, sponsorer, tilskuere og andre som har 
bidratt til at sesongen 2012 ble gjennomført på en fin måte. 
 

 
Lykke til med sesongen 2013! 

Styret i fotballgruppen i I.L. Jutul 
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Sak 2 – Regnskap 2012 
 
Se vedlegg
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Sak 3 – Deltageravgift, forslag 

 
Forslag til endringer i deltageravgifter: 
 
Veteran     Kr 650,- 
Damer 7-er    Kr 1000,- 
 
 
 
Deltakeravgifter Jutul Fotball: 
Årets kull, ikke serie  Kr  500,- 
5-er fotball    Kr 1000,- 
7-er fotball, 1.år   Kr 1500,- 
7-er fotball, 2.år   Kr 1750,- 
Ungdomsfotball   Kr 2500,- 
A-/B- lag    Kr 3000,- 
Damelagg 11-er   Kr 1500,- 
Damelag 7-er   Kr 750,- 
Veteran    Kr 300,- 
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Sak 4 – Budsjett, forslag 
 
Se vedlegg 

 


