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FOTBALLSTYRETS ÅRSBERETNING FOR SESONGEN 2014
Fotballsesongen 2014 er 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 37 lag i seriespill i 2014, hvorav 4 lag i ungdomsfotball, på guttesiden.
Jevnt over gode resultater, fin innsats, godt miljø, og en økonomi under kontroll
«NJU» avsluttes og «RødTråd» er implementert.
Arbeidet med å etablere ungdomsfotballl på gutte- og jentesiden gir fortsatt resultater.
«Hjemme-garderobe» for ungdomsfotballen er etablert.
Jutul Fotball kvalifiserte seg for NFF`s satsing « Kvalitetsklubb», og er i gang med arbeidet.
Bendit Jutultreffen øker stadig, og i år passerte vi 300 påmeldte lag, og 900 kamper!
Megaflis fotballakademi og Tine fotballskole ble gjennomført med stor suksess.
Jutul Fotball har kontinuerlig dialog og et tett samarbeid med naboklubben BVH.
Klubbsamarbeid og muligheter med naboklubbene utredes fortløpende.
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Idrettslaget vokser jevnt og trutt, og det gjør ungdomsfotballen også!

Fotballgruppens styre i 2014 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 mm.

Etter at styret ansatte en sportslige leder, som også fungerer som koordinator og trener,
har vi god kontroll på hva som skjer, og hva som kreves for å utvikle klubben i riktig og ønsket
retning.
I 2014 vært avholdt 6 styremøter, og 4 trener-/lagledermøter.
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Kvalitetsklubb
Vi kan se tilbake på et begivenhetsrikt år i en klubb som stadig bedre.
Vi har bedre kvalitet, mer aktivitet og flere gjøremål enn noen gang.
I den forbindelse er det veldig gledelig å få være en av de første klubbene i landet som har
kvalifisert seg til NFF`s nye konsept, «Kvalitetsklubb», og vi har tatt fatt i dette arbeidet, og
håper å bli enda proffere. Vi har fått på plass gode styringsverktøy og er godt på vei allerede.
Sport
Vi har solid rekruttering i barnefotballen og ungdomsfotballen er tilbake hos oss.
Det er ett stykke igjen for å fylle opp kullene på jentesiden, men på guttesiden nærmer vi oss
fort. Det gledelige er at vårt eldste guttelag, G16, har vært i klubben i 11 år, og er klare for
junior-klassen. Dette laget har brøytet vei og er et produkt av langsiktig tenking og sunn
spillerutvikling. Vi sa det skulle gå å bli god uavhengig av klubbnavn og geografi, og laget
avsluttet med 4. plass i 1 divisjon. Meget respektabelt av et «klasselag» fra Skuidalen!
I kullene bak kommer det lag og spillere som viser at å satse på unge og lovende trenere er en
suksess, og med resultatene fra lagene her må vi si at fremtiden er spennende.
Samtidig må vi erkjenne at det er vanskelig å opprettholde kontinuiteten i ungdoms- og
seniorfotball. I 2013 kriget a-lag, herrer, for plassen i 5. divisjon, og i 2014 gjentok historien
seg. Varierende treningsoppmøte og kontinuitet skapte mange utfordringer og, til tross for et
skippertak på høsten, må a-laget ta turen ned i 6.div.
Det gledelige er at 5 stk 16 åringer etablerte seg i a-lagstroppen, og samtlige fikk spilletid og
tøffe utfordringer.
Aktiviteter
I tillegg til rekordstor oppslutning i seriespill og antall kamper, ble Jutultreffen nok en gang en
kjempesuksess. Med over 300 påmeldte lag, og ca 900 avviklede kamper befester vi vår
posisjon som en av landets største barnefotball-turneringer. Jutultreffen ble gjennomført
første gang i 1984, og som en symbolsk handling på at dette er 30 år siden var Fair-play
pokalen, byttet ut med pokal til alle.
Det ligger mye planlegging og forberedelser bak arrangementet, og i tillegg til aktiv rekruttering
av deltakere og mer enn 2000 dugnadstimer, stiller våre samarbeidspartnere og sponsorer
villig opp. Så å si hele nærmiljøet vårt er involvert de disse to helgene på sensommeren, og
dette er fortsatt klubbens varemerke og viktigste happening.
Jutul Fotball gjennomførte det 8. Megaflis-akademiet høsten 2014, og også denne gangen var
akademiet tredelt: Gutter, jenter og keepere.
Fotballakademiet er et ekstra skolerings- og treningstilbud som har fokus på individuell
spillerutvikling og å ivareta mennesket. Teori og multimedia, mat og ernæring i tillegg til
praksisøkter er stadig en suksess. Her utvikler vi også instruktører og trenere.
I samarbeid med Vøyenenga Skole har vi utvidet treningstilbudet, TrenDegGlad.
Alle aktive på ungdomskolen, og nå også 7-ende klassinger er velkomne til å delta.
Uansett idrett og interesse. Her skal vi, gjennom treningsglede og variasjon, aktivisere ungdom
og styrke kjernemuskulatur, forebygge skader og bygge relasjoner.
For andre året på rad arrangerte vi også Tine-fotballskole i samarbeid med Hauger FK, og med
180 deltakere hadde vi rekordstor deltagelse, og en kjempesuksess vi gjentar i 2015.

Jutul fotball
Side 4

Sponsorer
Uten våre sponsorer og samarbeidspartnere hadde vi ikke klart å løfte oss som vi har gjort de
siste årene. Og som en takk inviterte klubben til fotballcup og grillmat på Skuisletta, fredagen
før helg 2 av Jutultreffen.
Sponsorcupen ble arrangert for første gang , og klubben gjennomførte i ordentlig «grasrotstil»
med utendørs langbord, grillmat, pappkrus og premie til alle lagene.
7 firmaer stilte med spillere og supportere som koste seg med morsom og underholdende 5-er
fotball, og samtidig knyttet bånd på tvers av bransjer.
Utvikling og økonomi
Prosjektet og klubbløftet «NJU» (2011-2015) er over, og klubben har hatt en fantastisk
utvikling. Omsetningen er tredoblet og vi går i overskudd.
Vi har hatt en fulltidsansatt sportslig leder i 3 år, men likefullt er Jutul Fotball fortsatt en
dugnadsklubb, hvor vi er avhengig av hverandre og frivillig innsats for å holde kostnadene
nede. Mange gjør en utmerket innsats, men vi må også ta innover oss at vi er sårbare. Bortsett
fra Jutultreffen (og Vestmarkkalenderen) er det vanskelig med gjennomføring av
klubbdugnader. Det sitter også langt inne å ta på seg verv i klubben og nøkkelroller rundt
lagene, i flere kull. Ansettelse av trenere er en kontinuerlig prosess.
Det at vi stadig blir flere lag medfører også stor pågang på baner og større krav til fasiliteter og
gjennomføring. Vi jobber iherdig for å få på plass et bedre tilbud til våre aktive, da vi trenger et
helårstilbud til fotballspillere på på Skuisletta.
Ergo kan vi si at klubben står ved nok et veiskille i 2015, og det blir spennende og se hvor reisen
går videre.
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)
Vi er i gang med utredning og forberedelsene til søknad vedr en kunstgressbane 7-er.
Dette arbeidet er ressurskrevende og utfordrende, og styret valgte å utsette investeringene til
avklaringer og økonomi/ budsjett rundt vinteråpent/ bygging av ny bane er ferdig.
Vedtatte planer for 2015
 Kvalitetsklubb – 1 stjerne
 Organisere ungdomsfotballen slik at det blir grunnlag for utvikling og sportslig satsing
 Ny 7’er kunstgressbane ferdig utredet/ søknad sendt
 Planlegge og legge til rette for gode vintertreningsfasiliteter på Skuisletta
Syret 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 2015!
Styret i fotballgruppen i I.L. Jutul
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Sak 2 – Regnskap
Se vedlegg.

Sak 3 – Deltakeravgift
Budsjettet er bygget på eksisterende satser, men det er foreslått å øke/ endre
treningsavgiftene for å sikre kontinuitet i klubbens sportslige utvikling og utbygging av
baner og anlegg.
Fotballgruppen ønsker å innføre en treningsavgift pr. år for alle.
(Ikke som i dag; vinter vs sommer, for ungdom og senior).

Dagens satser:
Veteran

Kr

750,-

A-/B-lag herrer

Kr

3.000,-

Damer
7’er
6650650-7
Ungdomsfotball

Kr
Kr

1.250,- 750,2.500,-

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,-

Veteran

Kr

1 250,-

A-/B-lag herrer

Kr

3.500,-

Damer
7’er
6650650-7
Ungdomsfotball

Kr
Kr

1.500,- 750,3.000,-

7’er-fotball

Kr

2.000,-

5’er-fotball

Kr

1.500,-

Årets kull - uten serie

Kr

750,-

Forslag:

Sak 4 – Budsjett, forslag
Se vedlegg.

