Sak 5 – Lagsrapporter
Gutter 08
- Oppsummering av sesongen
Vi splittet oss fra 2009-guttene på starten av sesongen. Vi deltok med tre lag i Gommerud cup i
april, Kalvøya cup i mai og Jutultreffen i august. Utover dette har guttene spilt seriekamper og
trent en gang i uka. Vi arrangerte vår egen ”seriecup” i mai med 24 påmeldte lag fordelt på tre
divisjoner. Dette var en stor suksess hvor foreldre stilte opp som bakere, cafevakter og
dommere. Full sol på Skuisletta og mange fornøyde barn og voksne.
- Spillerstall og støtteapparat
Det har vært en stabil gjeng på 20 ivrige gutter som har spilt gjennom hele sesongen. Utover
dette har noen kommet til og noen falt fra, og vi er 22 spillere nå. Det er tre pappaer som
fungerer som trenere, og andre som hjelper til ved behov.
- Planer og ønsker
Vi fortsetter ute ut november, og satser på gymsalstrening januar-mars. Vi har ikke diskutert
cuper for neste år, men det er naturlig å tenke at det blir omtrent likt som i år. Serien er
heldigvis mer strukturert neste år, med oppsatte kamper. Vi håper at de tre pappaene
fortsetter som trenere også neste år, og at laget får en ny lagleder (da lagleders sønn sluttet på
fotball i august..).
- Økonomi
Vi har ved sesongslutt 5000,- på lagskontoen. Dette brukes for det meste til deltakelse på
cuper. Overskuddet etter seriecupen ble delvis satt inn på konto, og delvis brukt til bowling og
pizza på sommeravslutning.

Lene, lagleder 

___________________________________________________________________________________________
www.jutul.net
Jutul fotball
fotball@jutul.net
Postboks 6
N-1313 Vøyenenga

Foretaksnummer: 984 495 358
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Gutter 07
Oppsummering av sesongen 2015
Har trent en gang i uken på kunstgresset.
I vintersesongen trener vi en gang i uken i gymsal. Gruppen er delt i 2 med 4 trenere.
4 lag var påmeldt til seriespill med to trenere på hvert lag. Variable resultat men fornøyde
gutter.
Evaluering cuper.
Har vært med på tre cuper.
 BVIF-cup
 Jutultreffen
 Haslumcup
Skal melde på 4 lag til BVIF-cup i april.
Foreldremøte
Vi har ikke hatt foreldremøte i høst. All kontakt går på e-post. Vurderer Facebook-side.
Spillerstall og støtteapparat
33 spillere, det er bare gutter på laget. Gruppen er stor – det er fotballgleden også :-).
En spiller med nedsatt funksjonsevne, Espen søker kretsen om å få benytte en ekstra spiller
i seriekamper.
Trenere: Mistet en trener i høst, kommet til en ny. To stk har vinterpause.
Richard Riekeles, Christian Pettersen, Henrik Ramberg, Jostein Tandberg, Leif Egil Loe og
Mohammed Frahang
Lagleder: Stine Berg
Planer og ønsker
Ønsker å melde på 4 lag til seriespill. Håper vi kan stille med to trenere på hvert lag.
Venter på nytt utstyr: får vi nye og like drakter til alle før seriestart? To trenere mangler hvit
Jutul-skjorte.
Økonomi
Lagkasse: ca 7.000,- i lagkassen. Solgt 55 Vestmark-kalendere i desember. Må nok gå aktivt
inn for å øke kassens størrelse. Hadde en dugnad «på hånden» som dsv glapp, ventet på
tilbakemelding fra Espen på reglene/dokumentasjon.
Vi har ikke privat lagkonti, ref mail fra Aimée.
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Jenter 04
Oppsummering av sesongen
Sesongen i tall
Jenter 04 har til sammen spilt 39 kamper fordelt på 13 seriekamper og 26 cup-kamper. I tillegg
kommer 2 kamper for 03-jentene hvor flere av våre spillere hospiterte. Kampsesongen startet
18. april og ble avsluttet 11. oktober, en periode på snaue 6 måneder.
Den mestspillende spilleren har vært på banen i 26 kamper (dette inkluderer hospitering). 9
spillere har spilt mellom 22 og 25 kamper. De øvrige 6 spillerne har vært på banen i mellom 17
og 21 kamper. I alt 4 05-spillere har spilt kamper for 04-jentene. Disse har spilt 6, 8, 10 og 12
kamper.
Jentene har vunnet 6 kamper, herav 3 seriekamper (serien 2014: 2 seiere) og spilt 6 uavgjorte
kamper, herav 2 seriekamper (serien 2014: 0 uavgjort).
Jentene har scoret 54 mål, herav 27 i serien (serien 2014: 36 mål på 12 kamper). I 12 av 39
kamper scoret ikke jentene. I 7 av 39 kamper slapp de enn 1 eller ingen mål.
Scoringene er fordelt på 11 spillere, herav 1 05-spiller.
Av de mer kuriøse tingene fra sesongen har statistisk avdeling notert at jentene ikke har tapt
mot noe lag fra Asker i løpet av sesongen (4 kamper).
Evaluering av treninger og seriespill
Jentene trente en dag i uken gjennom vinteren inne i gymsalen på Skui. Vanskelig å få god
effekt ut av treningene i en så liten hall med 15 jenter som etter hvert begynner å bli ganske
store. Det er et klart ønske for vinteren at vi får bedre muligheter for innetrening.
I vårsesongen trente jentene 2 ganger i uken og det ble det gjennomført 15 treninger.
Mandagstreningene gikk på kunstgresset på Skui, mens onsdagstreningene enten gikk på
gressbanen på andre siden av elva eller på grusbanen på Vøyenenga. Vi mistet en del treninger
på grunn av kamp og fridager, men organiserte en ekstratrening for å kompensere. Det var tre
jenter som deltok på 14 av 15 treninger og hele 6 jenter som deltok på 13 treninger av 15. Det
er bra. I motsatt ende var det to jenter som bare deltok på henholdsvis 6 og 8 treninger. Da er
en spiller som startet midt på vårsesongen ikke medregnet. I gjennomsnitt var det 12,2 jenter
på hver trening og det ble nedlagt til sammen 232 treningstimer.
Mange av jentene deltok på Jutul/BVH’s fotballskole enten helt i starten eller slutten av
skoleferien.
I høstsesongen, fra skolestart til 21. september hvor vi sluttet å registrere oppmøte, trente
jentene 2 ganger i uken. Det ble gjennomført 8 treninger. Treningssted som på våren. Vi mistet
tre treninger på grunn av bursdagsfeiring og kamp. I alt 8 spillere, eller 50 % deltok på alle
treningene, ytterligere 3 jenter deltok på 7 treninger. I gjennomsnitt var det 14 jenter på hver
trening og det ble nedlagt til sammen 132,5 treningstimer. Jevnt over er treningsoppmøtet
veldig bra!
Totalt er det gjennomført 23 treninger i perioden 8. april til 21. september. Tre jenter deltok på
hele 22 treninger, mens ytterligere 3 deltok på 21 treninger. I andre enden har vi to jenter som
har deltatt på 14 treninger og en jente med 12 treninger.
Etter høstferien er det færre på trening, blant annet som en følge av at skitreningene kolliderer
med fotballtreningene. Det planlegges gjennomført 2 treninger pr uke helt frem til desember
hvis været og interessen tilsier det. Det er planlagt helt treningsfri i desember.
Onsdagstreningene ble flyttet til kunstgressbanen på Skui.
Mange av jentene deltok på fotballakademiet til Jutul.
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I år har jentene gått fra 5’er fotball til 7’er fotball. Fra bisverm til organisert angrep og
organisert forsvar. Vi startet i april med å jobbe med igangsetting fra egen keeper og gjennom
året har det meste av treningen stegvis gått på å fremme lagspillet. Vi har konsentrert øvelser
på:

Mottak av ball. Stående og løpende.

Mottak av ball med rask videre spill.

Ta ned høye baller.

Ballføring. Ballkontroll.

Spill i trekanter. Mot mål, med og uten motstand.

Samspill.
Treningsarbeidet fremover vil fortsatt prioritere lagspillet fremfor individuelle ferdigheter.
En av utfordringene vi har møtt denne sesongen er tidvis dårlige holdninger og manglende
fokus på trening og kamp. Et tegn på at vi mangler fokus ved kampstart er at vi konsekvent
spiller bedre i 2 omgang en 1 omgang.
Jentene har spilt alle sine hjemmekamper på kunstgresset. Vi har stort sett forsøkt å stille med
11 eller 12 jenter på hver kamp og rullert på hvem som spiller de enkelte kampene slik at
lagene har vært så like som mulig fra kamp til kamp. Jentene har spilt på ulike plasser gjennom
hele sesongen, men begynner å få preferanser for posisjon. Spesielt keeper-plassen er det
rullert lite på. Laget er heldige som har flere jenter som både har lyst og som er svært gode
mellom stengene.
Evaluering av cuper
Jentene har deltatt på 4 cuper. Med unntak av BVH jentecup stilte vi med 2 lag i disse cupene.
For å kunne stille to lag trenger vi, og har fått, god hjelp fra 05-jentene.
BVH-cup (18. april): Vi stilte med ett lag og 14 spillere. Det ble en tøff debut med 7’er fotball,
men en kamp ble egentlig vunnet selv om det ble stående 3-3 på dommerkortet (og i
statistikken ovenfor). Den ballen VAR inne, ikke sant!
Kalvøya-cup (6-7. juni): På denne cup’en stilte vi med 2 lag. Vi hadde 1 skadet spiller, men fikk
med 3 05-spillere slik at hvert lag besto av 9 spillere. Et av lagene spilte 6 kamper og det andre
laget spilte 5 kamper. Det ble scoret 16 mål og jentene vant 2 kamper og spilte 2 kamper
uavgjort. 3 av kampene gikk inne i bobla på Kadettangen, noe jentene var litt misfornøyd med.
Ellers var mitt inntrykk av det var stas å spille på Sandvika stadion.
BMIL-cup (13. september): Vi stilte nok en gang med 2 lag. Vi hadde 1 skadet spiller og 2
spillere var forhindret fra å være med. Vi fikk med 3 05-spillere og stilte med 8 spillere på hvert
lag. Lagene spilte 3 kamper hver. En kamp ble vunnet. Troppen ble tynn, men alle fikk mye
spilletid og på tross av varierende resultater var det var stor glede, spesielt i forbindelse med
premieutdelingen som var veldig kul.
Lier-cup (11. oktober): Her stilte vi også med 2 lag som spilte 3 kamper hver. Det var 2 spillere
som var forhindret fra å delta, men vi lånte 3 05-spillere. I tillegg fylte vi på mellom lagene slik
at vi i 5 av kampene kunne stille med 9 jenter. Også her var det tøff motstand og det endte
med en uavgjort kamp. Likevel god stemning i finværet på Tranby.
I påvente av hvite drakter har vi på cupene i 2015 stilt med Jutul Grønn og Jutul Hvit. Vi starter
på ny frisk igjen i 2016 og håper fortsatt på 10 hvite drakter i riktig størrelse.
Med kun 13 seriekamper er det nødvendig å ha 3 eller 4 cuper i året hvor vi stiller med to lag
for at jentene skal få nok kamper i løpet av en sesong.
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Foreldremøter
Det er gjennomført foreldremøte 11. mars og det er planlagt foreldremøte 11. november.
Referat ligger på facebook-gruppen til laget.
Samarbeid
Samarbeidet innad mellom trenere og trener/lagleder oppleves som godt. Tilsvarende gjelder
med laglederne til J03 og J05. Samarbeidet mellom trener/lagleder og foreldre er også godt.
Blant annet var foreldrene flinke til å plassere seg på motsatt langside av spillere/trenere under
kamp fra det ble gitt beskjed om det (17. juni). Positiv og god stemning på sidelinjen og
generelt veldig godt oppmøte av tilskuere både på hjemme- og bortebane. Det er også godt
med respons på beskjeder som blir gitt over facebook-gruppen, selv om det blir mye til tider.
Samarbeidet mellom trener/lagleder og Jutul er godt, men responstiden kan til tider være lang.
Fellesbestillingen av treningsutstyr ble ikke noe av og ble kansellert nærmere 3 måneder etter
bestilling. Reservedrakter til bruk under cup’er er også varslet at kommer flere ganger uten at
vi har fått dette. Jentene fikk nye drakter i våres, men de kom kvelden før første kamp skulle
spilles, noe som er unødvendig sent. Jentene fikk også overtrekksjakke i løpet av sesongen og
var takknemlige for det. Nå ser alle fine og grønne ut.
Vi skulle også ønske oss økt prioritering når det gjelder treningstider og bistand knyttet til
treninger.
Spillerstall og støtteapparat
Antall
Vi gikk inn i sesongen med 15 spillere og fikk en ny spiller i løpet av våren. Laget besto dermed
av 16 spillere stort sett hele sesongen.
Marianne har vært hovedtrener. Børre og Peter var hjelpetrenere og Rune har viktige bidrag
gjennom hele sesongen. Tor har vært lagleder. Alle disse er omfattet av kravet om politiattest.
Slik attest er innhentet.
Marianne gikk ut som hovedtrener i september og Peter tok over hovedansvaret.
Vi vurderer å opprette en arrangementsgruppe/sosialkomité og tar opp dette på foreldremøtet
11. november.
Samarbeid
Se forrige punkt.
Hospitering
Tre av våre spillere spilte kamp for J03 27. mai 2015. God innsats og knepent tap for Stabæk på
bortebane.
Fem av våre spillere spilte kamp for J03 10. juni 2015. Stortap mot en god motstander. En av
våre spillere scoret ett av to mål.
I alt 4 spillere fra J05 har spilt kamper for J04 i år. De har deltatt på Kalvøya-cup, BMIL-cup og
Lier Cup, samt 1 seriekamp og har spilt 6, 8, 10 og 12 kamper. En av 05-spillerne har scoret 5
mål.
Differensiering
Vi streber mot å stille like gode lag til hver kamp og forsøker å holde et jevnt nivå gjennom
kampen. Spillere som nå har størst potensiale for en positiv opplevelse og som er ivrige har fått
tilbud om å få spille kamper med J03. Det drives til en viss grad differensiering på treningene
ved inndeling i mindre grupper og stasjonstrening.
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Planer og ønsker

Vekk fra trening kl 17 på mandag. Vi fortsetter gjerne med
mandagstrening i utesesongen, men gjerne senere.

Når det gjelder utstyr trenger vi flere overtrekkvester og ikke minst
flere brukbare baller. Laget har NULL baller for tiden etter at vi måtte kondemnere de
siste ballene i høst. Vi har fortsatt en drøm om en hvitt draktsett slik at vi kan stille med
et hvitt og ett grønt lag på cup’er.

Økt interaksjon mellom sportslig leder i Jutul og trenerteamet er
ønskelig. I tillegg er det ønskelig at sportslig leder i Jutul blir med på foreldremøte som
skal avholdes våren 2016.

J04 vil se positivt på et akademitilbud utover de 2 x 5 uker som Jutul
tilbyr. F.eks. slik 06-jentene har tilbud om fra Jutul/BVH.
Økonomi
Lagkasse
Inn i årets sesong var lagkassen på kr 7.088. Vi er tilført kr 880 for dugnaden på
Vestmarkparkeringen 8.11.2014. Tillegg er lagkassen tilført et overskudd etter cupene på kr
1.700. En cup er belastet lagkassa med kr 1.250. Ved utgangen av oktober 2015 har vi kr 8.418 i
lagkassa.
Dugnader
Jentene hadde dugnad på Kiwi 16. mai 2015 hvor i alt 7 jenter jobbet 2,5 timer hver og dekket
til sammen 5 timer av butikkens åpningstid (til sammen ble det levert 17,5 time dugnad).
Dugnad på Jutultreffen av både foreldre og jentene selv. Det var moro med premieutdeling og
jentene gjorde en god jobb. Nora, Alina, Ane, Amalie, Celine, Mie, Mia, Gyda, Malin, Sofie og
Marte deltok sammen med Marie, Hege og Tor.
Laget har dugnad på Vestmarkparkeringen 5. og 6. desember 2015. Mer informasjon kommer!

Gutter 02
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Oppsummering av sesongen:
Forberedelsene/treningene til 2015-sesongen startet 8. oktober 2014 i BIP hallen, sammen
med G01. Man spilte på KG frem til dette var tilrådelig mht kulde/snø.
13 – 15 G02 spillere deltok på vintertreningene, i tillegg til vinterserie. Vinterserien besto av 2
lag med kamper (11`er lag, henholdsvis helger) fra januar – mars 2015. Lagene besto av spillere
fra G01 og G02, samt hospitanter fra G03.
Treningene ble avholdt sammen med G01 spillere + hospitanter fra G03:
Mandager – Vøyenenga ungdomsskole
Tirsdager – styrketrening Vøyenenga ungdomsskole (frivillig)
Onsdager (utpå vinteren) – Bjørnegård
Lørdager – BIP hallen
I tillegg gjennomførte man noen treningskamper med lokale lag gjennom vinteren.
31. januar 2015 spilte G02 BVH breddecup (9`er cup) i BIP hallen – G02 vant hele cupen og
jubelen var stor kl. 0015 på natten. En flott opplevelse for guttene!
Trenerstaben har vært noe ustabil gjennom sesongen, noe som har resultert i en del
frustrasjoner i laget (spesielt høstsesongen). Man startet bra med 3 trenere, men èn trener ba
om permisjon/sluttet allerede våren 2015 pga personlige årsaker. I tillegg har en annen trener
vært noe fraværende på treningene (spesielt høstsesongen), noe som medførte en del
merbelastning på kun èn trener. Oppsigelse av trener nr. 2 kom høsten 2015 (etter
sesongslutt).
Før sesongstart 2015 sluttet 6 G02 spillere – noen av disse for å ha fokus på andre idretter. G02
var påmeldt sesongen med ett 9`er lag – i tillegg hospiterte flere av spillerne opp til G01s 1. og
2. lag (11`er lag) i serien + enkelte hospiterte opp til `99 i perioder. På grunn av at så mange
spillere valgte å slutte før sesongstart, har man også vært avhengige av hospitering fra andre
spillere.
Gjennom denne sesongen har det – i tillegg til nødvendigheten - vært fokus på hospitering –
både med G03 spillere til G02 og G02 spillere opp til G01. Hospitering har vært svært viktig, da
flere av spillerne har hatt et større behov for utfordringer og har hatt fokus på videre utvikling
og fremgang.
Lagene har deltatt på følgende cuper:
31. januar 2015: BVH Breddecup
7. – 9. august 2015: Sandar cup (A-sluttspill)
24. – 25. oktober 2015: Lyn Høstturnering
Man meldte på ett lag til Hamar cup – påmeldingen måtte trekkes pga for få spillere.
3 spillere hospiterte til G01s deltakelse til Dana i juli 2015 + flere hospiterte til G01s Drammen
cup 1. november 2015.
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Det er avholdt en byttedag for spillere (april), hvor alle fikk mulighet til å bytte shorts, strømper
og drakter. Lagleder har vært behjelpelig med å trykke nummer på drakter + evt bytte av utstyr
gjennom hele sesongen.
Man startet også med individuelle spillersamtaler våren 2015. Samtalene var i utgangspunktet
svært positivt, men man fikk ikke fullført samtalene med alle spillerne pga at to av trenerne
som gjennomførte disse, var fraværende.
Avholdte møter:
Kontinuerlige trenermøter, forberedelse før sesongstart, planlegging og gjennomgang av
sesong og treninger.
Foreldremøte G02/G01 – 24. mars 2015
Strategimøte m/ Sportslig leder, trener + lagleder G01 – 30. mai 2015
Foreldremøte G02/G01 – 4. juni 2015
Spillermøte m/ sosialt samvær + pizza – 17. juni 2015
Strategimøte m/ Sportslig leder, trener + lagleder G01 – 5. oktober 2015
Foreldremøte G02/G01 – 13. oktober 2015
Avslutning av sesong m/ kamp på TV + pizza – 7. november 2015
Foreldremøte/avklaring før ny sesong/status – 12. november 2015
I tillegg har det vært flere samtaler / møter mellom lagledere, trener og Sportslig Leder i Jutul.
Spillerstall og støtteapparat:
Ved sesongstart besto laget av 14 spillere. 6 spillere hadde sluttet etter forrige sesong. Èn
spiller møtte ikke opp og man fikk ikke bekreftelse fra foresatte etter mange henvendelser. Så i
utgangspunktet besto G02 av 13 spillere. Èn ny spiller startet høsten 2015.
Støtteapparatet har bestått av:
Trener:
Thomas Marterer
Trener:
Foad Farhadi (perm/sluttet fra våren 2015)
Trener:
Hezar Berwari (oppsigelse høsten 2015)
Oppmann/økonomi:
Elin Kristiansen
Cuper/behjelpelig lagleder: Bjørn Kulvik
Dugnadsansvarlig:
Elin Kristiansen

Planer for 2016-sesongen:
Med bakgrunn av få G02 spillere, vil man også neste sesong samkjøre både treninger, kamper
og cuper med G01. Man har får få spillere til å danne ett 11`er lag bestående av bare G02 +
hospitanter fra G03. Det er mulig å melde på G02 til å spille 9`er serie også i sesong 2016, men
dette anser man ikke som gunstig, da flere av guttene trenger utfordring og lagspill på ett
annet plan. Det blir derfor påmeldt to lag (11`er) sammen med G01 + hospitanter fra G03.
En ny trener er på plass pr. november 2015 (Marius Strandseter) og man anser trenerkabalen
som mer stabil gjennom neste seriesesong.
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Man gjennomfører vintertrening kontinuerlig gjennom hele vinteren + påmeldt to lag til
vintersesong også denne vinteren. Tre treninger pr uke + styrke på Vøyenenga. Man jobber
med å holde KG åpent for vintertrening.
Det er påmeldt ett lag til Dana cup juli 2016 – dette er spillere fra både G01 og G02. Videre
cuper tar man underveis i løpet av sesongen.
Økonomi:
Inntekter til laget har kommet i form av:
 2 kioskuker, juni og august/september
 Salg av Vestmarkskalendere
 Salg av sneglefangere
 Salg av kort
 Salg av Umbro sokker (felles Jutul)
 MegaFlis vakter x 5 stk vinter 2015
 Loddsalg Jutultreffen (èn dag)
Vøyenenga, 05.12.2015
Elin Kristiansen, lagleder G02
Bjørn Kulvik, behjelpelig lagleder G02

G01/02 i Danacup 2015
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G16 og G17 er lik Jr-lag, G19
G16 og G17 har utgjort en treningsgruppe og klubbhverdagen har vært felles for denne
gruppen i flere år.
Nok en sesong over all forventning og det endte med 2.plass og opprykk fra 3.div Jr G19.
G16 havnet på øvre halvdel i G16 3.div. Spillerstallen i 2015 var på +/- 30 stk.
En maidag for nesten 12 år siden stilte rundt 30 gutter og jenter opp på gressbanen ved Isi-elva med
leggskinn, drikkeflaske og sine første fotballsko på føttene. De sto der og skuet utover den store, grønne
matten som lå foran dem, mens lukten av nyklipt gress og sommer snek seg opp i nesen.
De var klare for sin debut. Den mellomstore fotballklubben på Skuisletta, nærmiljøets idrettslag og
knutepunkt, skulle få enda flere medlemmer. Ikke bare spillere ble rekruttert, men trenere, lagledere,
kampfølgere og supportere ble også integrert i et nytt felleskap denne ettermiddagen.
Det er mange år siden, men jeg husker det godt. Til å begynne med var det moderate mengder og rom
for annet, men ganske fort tok fotballen mye av tiden til mange.
En barndom med lagspill, idrettsglede, samhold og tilhørighet gikk etterhvert mot slutten, og ønsker og
krav ble flere og tydeligere. Det hadde vært gode ungdomslag i klubben tidligere, på både gutte- og
jentesiden, men hadde vi nok spillere, ildsjeler og støttespillere til å prøve igjen?
Ungdomsfotball var og er en utfordring hos de fleste.
I år stilte Jutul Fotball endelig med Jr-lag, på guttesiden, igjen. Stammen i det laget var også til stede på
første trening for så mange år siden. De resterende er trofaste hospitanter og nye, viktige tilskudd.
Klubben satset på ungdom, også.
Rettferdig, langsiktig og inkluderende tenking var noe alle ønsket. Med en rød tråd i alt vi gjør, vil
mulighetene ligge der for alle. Sponsorer og støttespillere var med når planer og visjoner kom på
bordet. Verdien av å investere i nærmiljøet og fremtidens ledere og ansatte er uvurderlig.
Jr-gutta sa det skulle gå å bli god uavhengig av klubbnavn og geografi, og etter opprykk på første forsøk
kan man vel si de fikk rett. Spillerne bidro også sterkt til a-lagets oppløftende resultater i år,
og fortjener ros og respekt for jobben de har gjort, over så lang tid.
Det gjør også alle ressurspersonene rundt laget.
Tusen takk til alle som har vært med, er med og stiller opp.
Uten dere ville det ikke vært mulig!

Laget er trent av Espen L Petersen og Runar Saunes.
Pablo Nicotra har også vært en del av sportslig apparat og bidratt i trening og kamp.
Morten Dahlmann, Martin Bjerke og Kristjan Haraldsson har også vært delaktige rundt
aktiviteten og Anita Voldheim vært lagleder for 99-kullet.
Lagleder for Jr-laget/ 98-kullet har vært Marianne Røste, og hun har hatt hjelp av Kari Dogger.
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Kvinner senior 7er
- Oppsummering av sesongen
Vi havnet dessverre nest sist på tabellen, noe som betyr at vi er tilbake i 2. divisjon neste år.
Dette er naturlig nok skuffende, samtidig som jentene er motivert for opprykk neste år. Vi
arrangerte som vanlig vår egen cup for 10. gang i april, og denne var som alltid vellykket.
- Spillerstall og støtteapparat
Vi har vært en forholdsvis stabil gjeng på 10 jenter gjennom sesongen. Dessverre noen som
er langtidsskadet og noen som har flyttet, men vi har fått med oss et par nye på trening i
høst. Vi håper at disse ønsker å bli Jutul-spillere i løpet av vinteren, og at vi sånn sett er nok
spillere til seriestart. Det er fortsatt mange som helst ønsker å spille 11er, men de trives
heldigvis godt nok på laget til at de fortsetter i Jutul.
- Planer og ønsker
Vi trener i gymsalen på Vøyenenga skole gjennom vinteren. Vi har ikke avtalt cuper for
neste år, dette må vi se an etter hvert. Vi håper på en 2016-sesong hvor vi beholder de
fleste spillerne våre, får mange morsomme stunder på fotballbanen og forhåpentligvis
havner langt opp på tabellen.
- Økonomi
Vi har økonomi til å delta på cup i vinter og at laget betaler mat på sesongavslutningsfest.
Vår egen cup er en lagsdugnad hvor alle jentene deltar med baking, vasking, cafevakt og
ordning før og etter. For overskuddet fra denne cupen kjøper vi inn utstyr til laget.

Lene 
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A-lag, herrer
En tropp på ca 30 spillere hvorav 1/3 del tilhører Jr-avdelingen var det som skulle til for å holde
laget i 6. div og begynne å se fremover og oppover på tabellen igjen.
Felles treningshverdag med Jr og tilbud om 3-4 økter pr uke igjennom hele året.

