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1. Styrets sammensetning i 2016 
 
Arbeidsutvalget – AU: 
Leder:    Ivar Barstad    
Nestleder:    Andreas Orheim    
Kasserer:    Einar Soleng   
Styremedlem 1:  Elin Kristiansen     
Styremedlem 2:  Gry Ramskeid   
Styremedlem 3:  Elin Thrane  
Varamedlem:    Kristian Kjus  
 
Gruppeledere som også er medlemmer Hovedstyret 
Leder Fotballgruppa:   Elling Enger    
Leder Ski/Friidrettsgruppa:  Bengt Lyng    
Leder ishockey:   Gary Vanderhill 
 
 
 

2. Styrets arbeid 
 
Arbeidsutvalget står for den daglige drift av fellesfunksjoner i klubben. Dette omfatter drift av 
overordnede felles aktiviteter og som støttefunksjon for noen av gruppenes aktiviteter 
 
Det samlede Styret har avholdt 4 ordinære møter i perioden. I tillegg har det vært avholdt 8 møter i 
Arbeidsutvalget.  
 
Kjell Nakstad, leder i representantskapet, inviteres til møter i Hovedstyret og mottar kopi av 
sakspapirer og referater. Deltar i HS-møtene så ofte som mulig. 
 
 
 
Fast ansatte 
Hovedstyret har arbeidsgiveransvaret for ansatte i klubben. 

Aimee Tverli er ansatt i 100 % stilling som Daglig leder fra og med april -16. Inntil det Administrativ 
leder.  
 
Espen Løken Petersen har i perioden vært ansatt i 100 % fast stilling som Sportslig Leder fotball. 
Stillingen omfattet også salgsansvar for sponsoravtaler i klubben. 
 
Malin Simensen var ansatt som leder av ISFB i 100% stilling fram til sommeren -16 
Fra august -16 overtok Kristine Dyrnes ansvaret som daglig leder for ISFB i en 40% stilling. 
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3. Aktiviteter i regi av Styret 
 
Vestmarksetra - Parkering 
Inntektene fra denne dugnaden er betydelige for Jutul. Ansvarlig for dette har vært Jonas Claussen. 
Vi har utvidet tiden vi billetterer slik at den er i samsvar med Jardar som vi deler oppgaven med. Vi og 
Jardar søkte høsten -15 om å få øket billettprisen fra kr 25 til kr 30. Kommunen har godkjent dette slik 
at fra høsten -16 er avgiften kr 30. Fra januar -17 skal vi dele parkeringsansvaret med både Jardar og 
BSK. Parkeringstiden utvides ytterligere til kl 9 – 16. 
 
Vestmarkkalenderen  
Også i år er det utgitt en flott utgave av Vestmarkkalenderen. Harald Kolstad har plukket bilder fra sitt 
rike arkiv og formet tekster. Per Claussen har trappet noe ned, men er fortsatt primus motor og 
storselger. Ivar Barstad og Andreas Orheim har bistått. Kalenderen gir klubben en betydelig inntekt og 
er også et viktig kulturelt bidrag i tråd med Jutuls verdigrunnlag.  
 
Jutul vil fortsette å selge kalendere så lenge initiativtakerne står bak. I år gikk alle inntektene til 
gruppene. Det er viktig at gruppene forbereder seg på denne dugnadsinnsatsen hvert år.  
Opplaget i år ble redusert fra 2000 til 1800 eksemplarer. 
 
Jutulstua og Klubbhuset  
Arbeidsutvalget har ansvar for drift og utleie av Jutulstua og klubbhuset. Utleie og daglig tilsyn har vært 
håndtert av Malin som en del av hennes 100 % stilling fram til hun sluttet.  
Etter sommeren er vask fordelt mellom 4 jenter som honoreres på timebasis. 
Utleie og administrasjon er håndtert av Aimee. 
 
Det er inngått en langsiktig avtale om utleie av Klubbhuset med Yogavirksomhet.  
Det har ikke lyktes å leie ut lagerlokalene i kjeller Klubbhus. 
Hovedstyret har en avtale med Tore Hansen om tilsyn og vask, samt forefallende vedlikehold av 
Idrettsdelen, der kostnadene fordeles mellom gruppene. 
 
Politiattest 
De pålagte rutinene relatert til Politiattest for trenere og ledere administreres av Styret. Daglig leder 
Aimee Tverli har ansvar for denne funksjonen. Det er gode rutiner for innhenting av attesten der det 
er krav om dette, men det er fortsatt vanskelig å plukke opp alle som har tillitsverv på alle lag/ grupper. 
NIF har fra 2017 pålagt alle å levere politiattest hvert tredje år. Jutul må følge loven og skjerper rutiner 
for innhenting. 
 
Medlemsbladet Jutulen 
1 utgave av medlemsbladet Jutulen har vært utgitt i 2016. Redaktør har vært Gry Ramskeid i samarbeid 
med Elin Thrane. 
Elin Thrane har hatt ansvaret for annonser og økonomi. 
 
Representasjon 
Jutul deltok på årsmøte i BIR og på årsmøtet i Akershus Idrettskrets.   
Ett medlem og daglig leder deltok på BIR sin årlige høstkonferanse i 2016. 
Gruppene er representert på de respektive forbund og kretsers årsmøter som det fremgår av de 
respektive gruppenes årsmeldinger. 
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AS Bærum Ishall 
IL Jutul er største aksjonær i AS Bærum Ishall og eier 6 av totalt 9 aksjer. Jutul er representert i 
selskapets styre med 5 av 8 styremedlemmer og 5 av 8 varamedlemmer. Dag E. Strømme er daglig 
leder i selskapet. Jonas Claussen er medlem i selskapets styre og representerer klubbens aksjer på 
selskapets generalforsamling. 
 
Kort oversikt over noen aktiviteter og hendelser i regi av Styret i 2016: 
 
 

Januar 
 

• Jobbet med strategi for ISFB 

Februar 
 

• W. Pedersens’ legat fordeler midler til gruppene. 
• Jobbet med stillingsinstrukser for ansatte 

Mars • Årsmøte 16.03 
• Deltar i BIR sitt årsmøte. 

April • Kiosk etableres på idrettsdelen. 
Mai • Deltar i årsmøtet for Bærum Ishall. 

• Anbudsinnhenting for lysløype fase 2 på Jordbru.  
• Vi søker etter ny leder for ISFB. 12 søkere. 

Juni • Jobbet med NIFs lov 
• Ny organisasjonsplan 
• Elin T blir barneidrettsansvarlig i klubben 
• Gjennomgang halvårsregnskap og status i gruppene 
• Møter med kommunen om ansvar for parkering VMS. 
• Arbeidene med fase 2 starter. 

August • Kristine Gjøstøl Dyrnes får 40 % stilling som Leder av ISFB. 
September • Vi utarbeider gruppevis kvartalsregnskaper som Kontrollutvalget ser gjennom.  

• Gjennomgang kvartalsregnskap 
Oktober • Lysløype fase 2 er ferdig. Innvies med klubbmesterskap. 

• Ny avtale om parkering VMS signert 
November • Nytt nr. av Jutulen kommer ut  

• Vi deltar på BIR høstseminar. 
Desember • Vestmarkkalenderen kommer i salg 

• Avklaringer rundt stillingsbrøk sportslig leder fotball for 2017 
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4. Vurdering av aktivitet i forhold til mål 2016 
 
Årsmøtet 2015 vedtok følgende mål for styret 2016: 
 

Målsetting Resultat 

 
• Organisere og styre 

anleggsprosjektene som klubben 
står foran i kommende år. Utbedring 
av lysløype rundt Jordbru i 2016. 
Etablering av kunstgressbane på 
dagens grusbane i 2017. 
Planleggingsarbeidet pågår for alle 
prosjektene. 

 
• Utvikle bedre hjemmeside og intern 

kommunikasjonsstrategi. 
Kommunikasjon i gruppene og 
mellom gruppene er 
satsingsområde. 

 
• Utvikle bruken av kjellerlokalene til 

beste for administrasjon og 
medlemmer. 
 

Anleggssaker. 
• Fjerne hoppbakken Miniskui. 

 
• Utføre fase 2 fra Skui til Jordbru 

sommeren 2016. 
 
 

 
ISFB. 

• Gjøre ISFB attraktiv og økonomisk 
levedyktig. 
 

Klubbutvikling 
• Det skal jobbes videre med å utvikle 

handlingsplaner i gruppene og 
bedre kjennskap til og kunnskap om 
aktivitet i klubben på tvers av 
gruppene. 

 

 
Organisert med prosjektregnskap. 
Innleid hjelp med søknadsdelen, kommunale og 
fylkeskommunale søknader og anbudsprosess med 
offentlig innkjøp. Befaringer utført. Materialet 
utarbeidet. Fase 2 lysløype gjennomført. 
 
Prosjektene er i rute. Årsmøtet -17 skal beslutte hva 
som skal realiseres når. 
 
WebOrg er i ny utgave. Forbedret hjemmeside. 
Informasjon/opplæring gitt i gruppemøter. Må 
fortsette videre med opplæring. 
 
 
 
Kontorer innredet for bruk. 
Noe lager benyttes p.t. Møterom aktivt i bruk. 
Internett installert. Øket bruk av lokalene. 
 
 
Utført mars -17. 
 
Lysløype ble ferdig i september som planlagt. 
 
Tippemiddelsøknad for 9’er bane er innsendt høst 
2016. 
 
 
Ansatt ny leder i 40% stilling. Fortsatt stram 
økonomi. Behov for flere deltakere. 
 
 
Det har ikke vært spesielle tiltak på dette gjennom 
året i regi av HS. Handlingsplaner satt fokus på i 
sammenheng med nye årsplaner. 
 
 

Administrative rutiner 
• Kontinuerlig arbeid for utvikling av 

administrative rutiner til beste for 
klubben og for medlemmene.  

 

 
Det er jobbet tett med administrator i WebOrg for å 
utvikle systemet gjennom 2016. Vi har nå en 
forbedret utgave til bruk som vi mener er mer 
brukervennlig, og som vil lette administrasjonen. 
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• Opplæring i WebOrg 2.0 

 

 
Aimee og Einar har jobbet med dette. 
Påmelding og betaling via nett er forenklet. 
Hjemmeside enklere å bruke. 

 
Administrasjon. 

• Endre stillingen for Aimee fra 
Administrativ til Daglig leder. 

• Holde høy servicegrad til 
medlemmene. Etablere kontortid på 
ettermiddagstid i de nye 
kjellerlokalene. 

• At alle våre ansatte har noe felles 
kontortid der oppgaver kan 
koordineres og planlegges sammen. 

• Forbedre løpende oversikt over 
regnskap og økonomi. 
 

 
 
Gjennomført. 
 
Jobber med noe fast kontortid i lokalene i underetg.  
Avholdt ukentlige koordineringsmøter mellom de 
ansatte. 
 
Utført så langt som praktisk mulig. 
 
 
Kvartalsregnskap utarbeides. Skal danne grunnlag 
for å sammenligne regnskap fra år til år. Vi 
utarbeider ikke kvartalsvis budsjett foreløpig. 
Jobbes med felles mal på budsjetter for alle 
grupper. 
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5. Medlemstall 
 
 
Oppdatert pr 31.12.2016 1 
 
Tabell 1: Sum aktive medlemmer 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oversikten omfatter medlemmer som er aktive i flere grupper (135 stk.) 

 
 
Deltakere i aktiviteter som ikke krever medlemskap 
Idrettskolen: 160 barn fordelt på tre kveldspartier (64 barn) og SFO Skui Skole, 4 partier (96 barn) På 
hockeyskolen som arrangeres av Hockeygruppa deltok ca. 80 barn i alderen 4-8 år 
 

                                                           
1 Medlemstall for 2016 er beregnet ut fra antall som har betalt medlemskontingent.  

Medlemskap Antall
Barn 477
Student 15
Voksen 122
Pensjonist 98
Familie 421
Støttemedlem. Ikke 30
Æresmedlemskap 10

1173

Medlemskap IL Jutul
Barn

Student

Voksen

Pensjonist

Familie

455

247

247

15

344

0 100 200 300 400 500

FOTBALL
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SKI/ FRIIDRETT

IDRETTSKOLE

STØTTEMEDLEMMER

Medlemmer fordelt på grupper
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6. Styrets økonomiske beretning for 2016 
Hovedstyret søker den tilgjengelige økonomiske støtten som er mulig å oppnå gjennom kommunale 
og andre offentlig tilskuddsordninger for så vel Hovedstyret som de respektive undergruppene. 
I tillegg har Hovedstyret inntekter knyttet til dugnader fra medlemmene, bl.a. Vestmarksparkeringen. 
 
Hovedstyrets regnskap for 2016 viser samlede inntekter på kr 4.104.517, ca. 100’ under budsjett.  
 
Momskompensasjon og kommunale tilskudd var i 2016 noe høyere enn forventet, mens 
prosjektrettede tilskudd var noe lavere enn forventet. Dette skyldes i hovedsak at spillemidler kom 
noe forsinket og ble utbetalt i januar 2017. Dugnadsinntekter fra Vestmarkparkeringen var i 2016 over 
budsjett, både pga. utvidet sesong og gode forhold. Jutulen er omtrent som budsjettert og i samme 
størrelse som i 2015. Leieinntektene for 2016 er noe lavere enn antatt. Noe av årsaken er feilbooking 
pga. bytte av ansvarlig og svikt i utleie i november og desember. Dette vil være rettet på i 2017. 
 
Av de samlede inntektene kommer 15 % fra medlemskontingent, 15 % fra dugnader og utleie,   
45 % av inntektsgrunnlaget er fra tilskudd, MVA kompensasjon og grasrotandel og 25 % er fra 
sponsorsalg.  
 
Driftsutgiftene var kr 4.359.377, noe som ligger omtrent på budsjett. Resultatet ble -251.617 kr, ca. 
100’ dårligere enn budsjett. Det var budsjettert med et negativt resultat for året 2016. 
Det er forventet at tilskudd og momskompensasjon for Lysløype del 2 kommer inn i 2017 og vil dekke 
opp for underskuddet i 2016.  
Eiendeler disponert av Hovedstyret utgjør kr. 1.126.618.  
Kontanter, bankinnskudd og fordringer utgjør kr 1.126.615. 
 
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld utgjør kr 507.278. Jutul har ikke langsiktig gjeld 
 
IL Jutul har god økonomi og tilfredsstillende likviditet for dagens drift. 
 
Konsolidert regnskap Hovedstyret og gruppene 
 
Samlede inntekter for klubben var i 2016 på kr. 8.930.656. Alle grupper har en solid økonomi. 
 
Detaljert resultat- og balanseregnskap for gruppene fremgår av de respektive gruppenes årsmeldinger. 
 
Alle gruppenes regnskaper føres sentralt av Hovedstyret v/Daglig leder. Kontrollkomiteen får rapporter 
for gruppene og HS regnskapet to ganger i året. Samtlige grupper har tilfredsstillende økonomi og 
likviditet som står i forhold til aktivitetsnivået.  
 
Revisorer har vært IHS Revisjon og Regnskap AS.  
 

Skui 22. Mars 2017 
 
 

Ivar Barstad 
Leder 

 
 

 
 
 

 

Einar Soleng 
Kasserer 
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7. Resultat og balanse – Hovedstyret 2016 

 

Drifts Budsjett Lysløype del 1 Budsjett Lysløype del 2 Budsjett Lysanlegg Budsjett 9er bane Hele 2016 Totalt
Note Driftsbudsjett regnskap lysløype del 1 regnskap Lysløype del 2 regnskap Lysanlegg regnskap 9er bane regnskap Totalt budsjett regnskap 2016

Sponsor 1 500 000 638 152 500 000 638 152
Dugnadsinntekter 8 500 0 2 500 8 500 2 500
Momskompensasjon 340 000 404 127 307 333 306 678 647 333 710 805
Tilskudd fra idr. org 2 250 000 360 954 250 000 360 954
Tilskudd øremerkede 3 30 000 0 34 000 73 000 1 810 000 1 300 000 1 874 000 1 373 000
Leieinntekter fast eiendom 4 190 000 163 840 190 000 163 840
Medlemskontigenter 350 000 368 733 350 000 368 733
Grasrotandel 160 000 163 389 160 000 163 389
Vestmarkkalenderen 5 52 000 93 297 52 000 93 297
Vestmarkparkeringen 150 000 173 355 150 000 173 355
Diverse inntekter 6 25 000 56 493 25 000 56 493
sum inntekter 2 055 500 2 422 339 341 333 379 678 1 810 000 1 300 000 0 0 0 2 500 4 206 833 4 104 517
Lønnsutgifter 679 369 621 774 679 369 621 774
Utg. Vestmarkpar/ kalender 45 000 49 312 45 000 49 312
Renovasjon, vann, avløp mv. 2 000 2 595 2 000 2 595
Lys, varme 25 000 21 401 25 000 21 401
Renhold 7 43 500 792 43 500 792
Inventar 8 30 000 35 708 30 000 35 708
Driftsmaterialer 9 8 000 15 015 8 000 15 015
Rep. og vedlikehold bygninger 10 75 000 48 002 75 000 48 002
Rep. og vedlikehold utstyr 11 12 762 3 269 12 762 3 269
Vedlikehold anlegg 12 0 7 438 2 455 000 2 230 914 20 000 2 475 000 2 238 352
Revisjons- og regnskapshonorar 16 000 16 250 16 000 16 250
Honorar for øk. & juridisk bistand 13 2 000 3 238 2 000 3 238
Bistand/ fremmede tjenester 14 0 0 60 819 20 000 594 20 000 61 413
Kontorrekvisita 6 000 5 680 6 000 5 680
Div. utgifter 32 000 1 182 8 400 32 000 9 582
Data kost/ drift medl reg 88 000 110 635 88 000 110 635
Trykksaker 30 000 35 531 30 000 35 531
Møter, kurs, oppdatering mv. 15 000 15 572 15 000 15 572
Internett 10 000 12 183 10 000 12 183
Mobil 10 000 12 425 10 000 12 425
Porto 5 000 2 268 5 000 2 268
Bilgodtgjørelse 6 000 1 647 6 000 1 647
Reisekostnader 500 237 500 237
Gaver/ premier 5 000 6 194 5 000 6 194
Overført hockey 15 80 000 146 948 80 000 146 948
Overført idr.skole 15 80 000 65 519 80 000 65 519
Overført fotball 15 450 000 653 091 450 000 653 091
Overført Ski/ fri 15 85 000 108 668 85 000 108 668

Forsikringspremier 16 20 000 36 956 20 000 36 956
Gebyrer bank/ dibs/ elavon 20 000 19 120 20 000 19 120
Sum utg 1 881 131 2 058 649 0 0 2 455 000 2 300 133 20 000 0 20 000 594 4 376 131 4 359 376
Renteinntekter, skattefrie 17 9 276 3 376 0 0 0 20,72 9 276 3 376
Rentekostnader 1 1
Purregebyr. leverandør 0 132 0 0 0 0 132
Resultat 183 645 366 934 341 333 379 678 -645 000 -1 000 133 -20 000 0 -20 000 1 927 -160 022 -251 616

Resultat 2016
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Ivar Barstad 
Leder 

 
 

  

Einar Soleng 
Kasserer 

 
 

Noter 2016 2015 Endring
Anleggsmidler 3 3 0
Sum anleggsmidler 18 3 3 0
Varer 0 0 0
Kundefordringer 70 340 13 594 56 746
Kortsiktige fordringer 36 956 15 560 21 396
Bank 1 018 319 1 141 627 -123 308
Kasse 1 000 8 394 -7 394
Sum omløpsmidler 19 1 126 615 1 179 174 -52 559
Sum eiendeler 1 126 618 1 179 177 -52 558
Egenkapital 870 956 1 139 361 -268 405
Årets resultat -251 616 -249 138 -2 478
Sum Egenkapital 619 340 890 223 -270 883
Leverandørgjeld 40 784 22 830 17 954
Kortsiktig gjeld 466 493 266 124 200 369
Avsetninger 0 0 0
Sum gjeld 20 507 278 288 954 218 324
Sum gjeld/ egenkapital 1 126 618 1 179 177 -52 559

Balanse Hovedstyret pr 31.12.2016
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Noter til IL Jutul HS´s regnskap og balanse 2016 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Note 1 Sponsorinnteker
Økt inntekt skyldes at vi er momspliktige for sponsorsalg fra og med 2016, beløpet er inkl mva

Note 2 Tilskudd fra kommune
Økt inntekt skyldes nye kriterier for å motta tilskudd for 2016

Note 3 Øremerkede tilskudd
Tisludd; Rest tippemidler/ kom. tilskudd totalt kr 510’ kommer i 2017. Ikke i 2016 som forventet

Note 4 Leieinntekter
Jutulstua 70 200
Klubbhuset 34 700
Yoga (klubbhuset) 58 940

163 840

Note 5 Vestmarkskalenderen
Per C avsluttet konto for VMK, rest beløp på konto ble overført Jutul

Note 6 Diverse inntekter
Inntekt for vask utleie, og reklameinntekter til Jutulen ført her

Note 7 Renhold
Budsjettert med innleid vaskebyrå. Benytter ansatte som får lønn, føres under lønnsutgifter

Note 8 Inventar
Byttet hvitevarer på Klubbhuset, og inventar kiosk fotball

Note 9 Driftsmaterialer
Økt innkjøp til reperasjoner i idrettsdel, vaskeutstyr, div. innkjøp for lager

Note 10 Rep bygninger
Kom aldri i gang med kjøkken på klubbhuset, kiosk kostet mer enn planlagt, så ble utsatt.

Note 11 Rep utstyr
Mindre vedlikehold enn antatt.

Note 12 Anlegg
Mindre kostnader lysløype 2 enn budsjettert. Kostnad ført under “bistand/fremmede tjenester”

Note 13 Honorar øk. Og jur. Bistand
Økte timepriser i 2016
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Ivar Barstad 
Leder 

 Einar Soleng 
Kasserer 

Note 14 Bistand
Kostnader var i budsjettet inne i “vedlikehold anlegg”

Note 15
VMP Sponsorer tilskudd VMK Sum

Hockey 13 950 64 000 68 998 0 146 948
Fotball 16 170 471 400 165 371 150 653 091
Ski 13 950 35 000 37 443 22 275 108 668
Idrskole 11 415 0 54 104 0 65 519

55 485 570400 325 916 22425

Overføring til grupper

Note 16 Forsikringspremier
Periodiseringfeil i 2015

Note 17 Renteinntekter
Renteinntekter er mindre enn antatt fordi midler er benyttet til å betale løpende regninger for
prosjekt lysløype del 2.

Note 18 Anleggsmidler
Skui idrettspark 1
Aksjer i Bærum ishall 1
Klubbhuset 1

3

Note 19 Omløpsmidler
Kapitalkonto pr 31.12.16 5 809
Brukskontoer pr 31.12.16 1 012 510
Kasse/ kontant pr 31.12.16 1 000
Kunderfordringer 70 340
Kortsiktige fordringer 36 956

1 126 615

Note 20 Kortsiktig gjeld
Leverandør gjeld 40 784
Skatt/ feriepenger etc. 225 221
Mva 2016, årstermin 159 538
Overføringer internt 81 735

507 278



 

 

IL Jutul 
Årsmelding 2016 

 

12 
 

8. Konsolidert resultat og balanse – Styret og gruppene  

HS idr.skole Hockey Ski/ fri Fotball Eleminering Totalt Jutul
Salgsinntekter, avgif 0 8 799 396 619 2 915 445 360 853 693
Arrangementer 0 0 0 92 963 240 185 333 148
Bilettsalg 0 0 0 0 0 0
Sponsor 638 152 0 66 500 53 500 470 000 -570 400 657 752
Dugnadsinntekter 2 500 0 243 022 217 045 462 568
Momskompensasjon 710 805 0 0 0 710 805
Tilskudd fra idr.org 360 954 54 104 76 998 52 443 165 371 -325 916 383 954
kickback 0 0 0 0 0
Tilskudd øremerkede 1 373 000 0 0 0 1 373 000
Leieinntekter fast eie 163 840 0 8 250 0 172 090
Treningsavgifter 0 198 550 1 340 833 113 800 657 834 2 311 017
Egenandeler 0 0 184 070 35 828 186 232 406 130
Medlemskontigenter 368 733 0 0 0 368 733
Grasrotandel 163 389 0 0 0 163 389
Vestmarkkalenderen 93 297 4 000 40 900 30 275 46 550 -22 425 192 597
Vestmarkparkeringen 173 355 11 415 13 950 13 950 16 170 -55 485 173 355
Diverse inntekter 56 493 77 397 120 484 114 053 368 426
sum inntekter 4 104 517 276 868 2 448 540 516 157 2 558 800 -974 226 8 930 656
Trenerutgifter 0 0 209 916 3 730 0 213 646
Lønnsutgifter 621 774 260 159 89 260 60 971 769 441 1 801 605
Utg. Vestmarkpar/ ka 42 812 7 220 15 000 6 200 9 900 81 132
Varekjøp 0 0 300 573 588 228 016 529 178
Innkjøp utstyr 0 0 129 360 17 220 201 184 347 765
Aktiviteter 0 5 765 327 005 170 749 184 203 687 722
Premier 6 500 480 7 452 33 680 75 174 123 286
Dommerutgifter 0 0 103 628 0 63 326 166 954
Leie lokaler/ bane 0 0 825 048 1 880 86 623 913 551
Renovasjon, vann, a  2 595 0 0 0 2 595
Lys, varme 21 401 0 0 0 21 401
Renhold 792 0 0 26 899 22 300 49 991
Leie bet terminal/ ut 0 0 10 210 0 5 450 15 660
Inventar 35 708 5 157 3 768 46 100 43 935 134 667
Driftsmaterialer 14 289 0 814 0 18 052 33 155
Rekvistia 726 605 0 3 970 34 924 40 224
Reparasjoner og ved  48 002 354 0 0 0 48 356
Reparasjoner og ved  3 269 447 859 0 0 4 575
Vedlikehold anlegg 2 238 352 0 0 0 321 453 2 559 805
Revisjons- og regnsk 16 250 0 0 0 0 16 250
Honorar for økonomi    3 238 0 0 0 0 3 238
Bistand/ fremmede tj 61 413 0 0 0 0 61 413
Kontorrekvisita 5 680 1 120 0 0 5 971 12 771
Div. utgifter 9 583 0 40 594 13 525 108 376 172 078
Data kost/ drift medl 110 635 0 0 0 780 111 415
Trykksaker 35 531 0 18 408 2 017 84 379 140 335
Annonse/ reklameko 0 13 450 4 363 4 363 0 22 175
Møter, kurs, oppdate  15 572 2 000 38 770 20 479 76 821
Internett 12 183 0 5 129 0 0 17 312
Mobil 12 425 0 0 0 8 191 20 617
Porto 2 268 0 0 68 0 2 336
Tilstelninger 0 5 465 0 5 465
Bilgodtgjørelse 1 647 0 0 0 1 647
Reisekostnader 237 629 314 585 89 791 179 106 584 348
Gaver/ premier 6 194 0 0 15 861 3 456 25 510
Overført hockey 146 948 0 0 0 0 146 948 0
Overført idr.skole 65 519 0 0 0 0 65 519 0
Overført fotball 653 091 0 0 0 0 653 091 0
Overført Sk i/ fri 108 668 0 0 0 0 108 668 0

Forsikringspremier 36 956 0 0 0 23 100 60 056
Gebyrer bank/ dibs/ e 19 120 35 2 274 483 1 930 23 842
Sum utg 4 359 378 302 886 2 408 245 536 865 2 499 748 974 226 9 132 895
Renteinntekter 3376 1057 532 2123 1391,15 8479,45
Renteutg 0 0 11 0 189
Purregebyr lev. 132 0 190 0 134 456
Resultat -251 616 -24 960 40 625 -18 585 60 120 0 -194 216

IL Jutul - Regnskap konsolidert     2016
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Hovedstyret Idr.skole Ski/ fri Ishockey Fotball Sum

Anleggsmidler 3 1 0 0 0 4
Sum anleggsmidler 3 1 0 0 0 4
Varer 0 0 31 840 0 0
Kundefordringer 70340 0 20 000 11354 17173 118 867
Kortsiktige fordring 36 956 0 20 546 0 0 57 502
Bank 1 018 319 320009 745 482 447 853 1 537 591 4 069 254
Kasse 1 000 3500 0 2 000 1 621 8121
Sum omløpsmidler 1 126 615 323 509 817 868 461 207 1 556 385 4 285 584
Sum eiendeler 1 126 618 323 510 817 868 461 207 1 556 385 4 285 588
Egenkapital 870 957 342983 834 023 486 263 1 539 239 4 073 466
Årets resultat -251 616 -24960 -14 223 40 625 60 120 -190 054
Sum Egenkapital 619 341 318 023 819 801 526 888 1 599 359 3 883 412
Leverandørgjeld 40 784 2346,57 19 445 1 627 0 64 203
Kortsiktig gjeld 466 493 3141 -21 378 -67 309 -42 974 337 973
Avsetninger 0 0 0 0 0 0
Sum gjeld 507 278 5 488 -1 933 -65 681 -42 974 402 177
Sum gjeld/ egenkap 1 126 619 323 510 817 868 461 207 1 556 385 4 285 588

IL Jutul - Balanse konsolidert 31.12.2016
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9. Revisors beretning  
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10.  Rapport fra kontrollkomiteen 
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11. Planer og mål for 2017 
 
Følgende planer og mål settes opp for Hovedstyrets arbeid for 2017: 
 

• Forberede videre anleggsprosjekter i henhold til årsmøtevedtak. 
• Utvikle bedre hjemmeside og intern kommunikasjonsstrategi. Kommunikasjon i gruppene og 

mellom gruppene er satsingsområde. 
• Utvikle bruken av kjellerlokalene til beste for administrasjon og medlemmene. 
• Økt satsing på markedsføring av klubbens tilbud, spesielt mot nye boligområder. 

 
Anleggssaker utførelse. 

• Forberede prosjekter i 2018. 
• Se på mulige nye prosjekter for ny kommunal handlingsplan fra 2019. 

 
ISFB. 

• Øke oppslutningen. Bedre markedsføring. 
• Sikre gode arbeidsrammer for Leder. Etablere støttefunksjoner 

 
Klubbutvikling 

• Det skal jobbes videre med å utvikle handlingsplaner i gruppene og bedre kjennskap til og 
kunnskap om aktivitet i klubben på tvers av gruppene. 

• Jobbe aktivt med prosjekter som bidrar til å holde lagene i eldre klasser i klubben. Hindre 
avskalling og flytting av lag til naboklubber. 

 
Administrative rutiner 

• Kontinuerlig arbeid for utvikling av administrative rutiner til beste for klubben og for 
medlemmene.  

• Opplæring i WebOrg 2.0 
 

Administrasjon. 
• Holde høy servicegrad til medlemmene. Etablere kontortid på ettermiddagstid i de nye 

kjellerlokalene. 
• At alle våre ansatte har noe felles kontortid der oppgaver kan koordineres og planlegges 

sammen. 
• Forbedre løpende oversikt over regnskap og økonomi. 
• Innarbeide ny organisasjonsplan. 

 
Sportslig. 

• Følge opp gruppene slik at det jobbes mot vedtatte målsettinger. Bidra til å skape gode rammer 
for aktiviteter. 
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12.  Budsjett 2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Driftsbudsjett Lysløype del 2 Totalt budsjett

Sponsor 0 0 0

Dugnadsinntekter 0 0 0

Momskompensasjon 300 000 458 347 758 347

Tilskudd fra idr. org 250 000 0 250 000

Tilskudd øremerkede 0 510 000 510 000

Leieinntekter fast eiendom 190 000 0 190 000

Medlemskontigenter 300 000 0 300 000

Grasrotandel 160 000 0 160 000

Vestmarkkalenderen 0 0 0

Vestmarkparkeringen 100 000 0 100 000

Diverse inntekter 40 000 0 40 000

sum inntekter 1 340 000 968 347 2 308 347

Lønnsutgifter 710 000 0 710 000

Utg. Vestmarkpar/ kalender 45 000 0 45 000

Renovasjon, vann, avløp mv. 2 600 0 2 600

Lys, varme 25 000 0 25 000

Renhold 2 000 0 2 000

Inventar 15 000 0 15 000

Driftsmaterialer 15 000 0 15 000

Rep. og vedlikehold bygninger 150 000 0 150 000

Rep. og vedlikehold utstyr 10 000 0 10 000

Vedlikehold anlegg 7 800 0 7 800

Revisjons- og regnskapshonorar 16 300 0 16 300

Honorar for øk. & juridisk bistand 3 500 0 3 500

Bistand/ fremmede tjenester 0 0 0

Kontorrekvisita 6 000 0 6 000

Div. utgifter 10 000 0 10 000

Data kost/ drift medl reg 110 000 0 110 000

Trykksaker 30 000 0 30 000

Møter, kurs, oppdatering mv. 15 000 0 15 000

Internett 12 000 0 12 000

Mobil 12 000 0 12 000

Porto 2 500 0 2 500

Bilgodtgjørelse 2 000 0 2 000

Reisekostnader 500 0 500

Gaver/ premier 5 000 0 5 000

Forsikringspremier 36 959 0 36 959

Gebyrer bank/ dibs/ elavon 20 000 0 20 000

Sum utg 1 264 159 0 1 264 159

Renteinntekter, skattefrie 3 300 0 3 300

Rentekostnader 0 0

Purregebyr. leverandør 0 0 0

Resultat 79 141 968 347 1 047 488

HS Budsjett 2017
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Forutsetninger 
 
 
1) Medlemskontingent 

Det foreslås ingen økning i medlemskontingenten, dette blir da gjeldene for 2018.  
 

Medlemskategori    Kontingent 2018 Kontingent 2017 
Barn under 20 år   260 260 
Student 20-25 år  280 280 
Voksen   460 460 
Familie 

 
810 810 

Pensjonist over 65 år  280 280 
Støttemedlem  270 270 
Æresmedlem  0 0 

 
 

2)  Tilskudd og øvrige inntekter 
Tilsvarende som i 2016 basert på tildeling av kommunale midler og LAM tilskudd samt fordeling av 
dugnadsinntekter. MVA kompensasjon regner vi med blir på samme nivå som 2016 (ca 4,8%) Vi 
forsøker kontinuerlig å engasjere flere til å registrere Jutul som grasrotmottaker. 
 
 
  

3) Bytting av kjøkken på klubbhuset. 
Klubbhuset er slitt og kjøkken trenger oppgradering. Lokalene benyttes i hovedsak til utleie og 
kjøkkenet er såpass slitt at dette må prioriteres. 
 
 
 

4) Budsjett skiller på prosjekter og vanlig drift. For 2017 vil vi motta momskompensasjon for lysløype 
Fase 2 som er et prosjekt utgiftsført i 2016. Det vil også komme kommunale tilskudd på kr 510 000 
tilhørende dette prosjektet. Overskuddet i budsjettet 2017 kommer da av inntektene på prosjekt 
som gikk i underskudd i 2017. 
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Konsolidert budsjett – Styret og gruppene  
Inntekter HS Idr.skole Fotball Hockey Ski Totalt
Salgsinntekter -kr                     -kr                     20 000kr               400 000kr             -kr                     420 000kr               

Billetter/ perkeringsinnt. -kr                     -kr                     -kr                     -kr                     -kr                     -kr                        

Salg idrettskole -kr                     5 000kr                 -kr                     -kr                     -kr                     -kr                        

Sponsorinntekter -kr                     -kr                     180 000kr             80 000kr               35 000kr               295 000kr       
Dugnadsinntekter -kr                     -kr                     80 000kr               245 000kr             60 000kr               385 000kr       
Momskompensasjon 758 347kr             -kr                     -kr                     -kr                     -kr                     758 347kr       
Tilskudd 250 000kr             50 000kr               110 000kr             75 000kr               37 000kr               522 000kr       
Kickback -kr                     -kr                     -kr                     -kr                     -kr                     -kr                        

Tilskudd øremerkede (prosjekt) 510 000kr             -kr                     40 000kr               -kr                     6 500kr                 556 500kr       
Leieinntekter 190 000kr             -kr                     -kr                     10 000kr               -kr                     200 000kr       
Medlemskontingenter 300 000kr             -kr                     -kr                     -kr                     -kr                     300 000kr       
Grasrotandelen 160 000kr             -kr                     -kr                     -kr                     -kr                     160 000kr       
Treningsavgift/ deltakeravgift -kr                     225 000kr             395 000kr             1 350 000kr         134 225kr             2 104 225kr            

Egenandeler -kr                     -kr                     50 000kr               185 000kr             -kr                     235 000kr               

Arrangementsinntekter -kr                     -kr                     645 000kr             -kr                     136 085kr             781 085kr               

Vestmarkskalenderen -kr                     4 000kr                 -kr                     -kr                     -kr                     4 000kr           
Vestmarkparkering 100 000kr             8 500kr                 15 000kr               12 500kr               10 000kr               146 000kr       
Div. inntekter 40 000kr               -kr                     -kr                     100 000kr             5 000kr                 145 000kr       
Driftsinntekter 2 308 347kr         292 500kr            1 535 000kr         2 457 500kr         423 810kr            7 017 157kr   

Bodleie ishall -kr                     -kr                     -kr                     15 000kr               -kr                     -kr                        

Overgangsgebyrer spillere -kr                     -kr                     5 000kr                 5 000kr                 -kr                     10 000kr                  

ITC -kr                     -kr                     -kr                     -kr                     -kr                     -kr                        

Frakt og toll varer -kr                     -kr                     -kr                     -kr                     -kr                     -kr                        

Istid Bærum Ishall -kr                     -kr                     -kr                     760 000kr             -kr                     760 000kr               

Istid eksternt -kr                     -kr                     -kr                     -kr                     -kr                     -kr                        

Basisrom treningstid -kr                     -kr                     -kr                     57 000kr               -kr                     57 000kr                  

Dommerutgifter -kr                     -kr                     25 000kr               110 000kr             -kr                     135 000kr               

Omberammingsebyr -kr                     -kr                     30 000kr               -kr                     -kr                     30 000kr                  

Kontingent krets & Forbund -kr                     -kr                     12 500kr               7 000kr                 11 000kr               30 500kr                  

Utstyrspol -kr                     -kr                     120 000kr             10 000kr               2 000kr                 132 000kr               

Trenerutgifter -kr                     -kr                     -kr                     313 000kr             1 000kr                 314 000kr               

Spillerutvikling -kr                     -kr                     50 000kr               15 000kr               -kr                     65 000kr                  

Lag - serieavgift -kr                     -kr                     40 000kr               60 000kr               -kr                     100 000kr               

Avgift cup/ rennpåmelding -kr                     -kr                     70 000kr               140 000kr             35 000kr               245 000kr               

Bespisning -kr                     -kr                     -kr                     115 000kr             -kr                     115 000kr               

Arrangementsutgifter -kr                     3 000kr                 296 000kr             -kr                     40 600kr               339 600kr               

Varekjøp for videresalg -kr                     -kr                     -kr                     295 000kr             -kr                     295 000kr               

Innkjøp spillerutstyr -kr                     -kr                     -kr                     170 000kr             18 000kr               188 000kr               

Aktiviteter i regi av lag/ medlem -kr                     -kr                     -kr                     -kr                     91 010kr               91 010kr                  

Premier -kr                     -kr                     -kr                     5 000kr                 -kr                     5 000kr                    

Utgifter vestmarkparkering 45 000kr               -kr                     -kr                     -kr                     -kr                     45 000kr         
Utgifter vestmarkkalender 10 000kr               -kr                     -kr                     -kr                     -kr                     -kr                        

Varekostnad 55 000kr              3 000kr                 648 500kr            2 077 000kr         198 610kr            2 982 110kr   
Alle lønnsutgifter 710 000kr             260 000kr             290 000kr             79 000kr               139 000kr             1 478 000kr    
Lønnskostand 710 000kr            260 000kr            290 000kr            79 000kr              139 000kr            1 478 000kr   
Leie lokaler -kr                     -kr                     80 000kr               -kr                     -kr                     80 000kr         
Renovasjon, vann, avløp 2 600kr                 -kr                     -kr                     -kr                     -kr                     2 600kr           
Lys, varme 25 000kr               -kr                     -kr                     -kr                     -kr                     25 000kr         
Renhold 2 000kr                 -kr                     25 000kr               -kr                     28 000kr               55 000kr         
Leie maskiner, postboks -kr                     -kr                     -kr                     10 000kr               -kr                     10 000kr         
Inventar 15 000kr               1 000kr                 -kr                     5 000kr                 15 000kr               36 000kr         
Driftsmaterialer/rekvisita 15 000kr               1 000kr                 -kr                     2 500kr                 -kr                     18 500kr         
Reparasjoner og vedlikehold byg 150 000kr             -kr                     -kr                     -kr                     -kr                     150 000kr       
Reparasjoner og vedlikehold uts 10 000kr               -kr                     -kr                     5 000kr                 1 000kr                 16 000kr         
Reparasjoner og vedlikehold anl 7 800kr                 -kr                     315 000kr             -kr                     -kr                     322 800kr       
Revisjon 16 300kr               -kr                     -kr                     -kr                     -kr                     16 300kr         
Honorar øk. og juridisk bistand 3 500kr                 -kr                     -kr                     -kr                     -kr                     3 500kr           
Bistand/ fremmede tjenester -kr                     -kr                     -kr                     -kr                     -kr                     -kr               
Kontorrekvisita 6 000kr                 500kr                     10 000kr               -kr                     -kr                     16 500kr         
Datakost./ medlemsreg 110 000kr             -kr                     -kr                     -kr                     -kr                     110 000kr       
Trykksaker 30 000kr               -kr                     -kr                     5 000kr                 -kr                     35 000kr         
Annonsekostnader -kr                     -kr                     -kr                     -kr                     -kr                     -kr               
Aviser, tidsskrifter -kr                     -kr                     -kr                     -kr                     2 000kr                 2 000kr           
Møter, kurs, oppdatering 15 000kr               2 000kr                 5 000kr                 12 000kr               8 000kr                 42 000kr         
Internett 12 000kr               -kr                     -kr                     5 500kr                 -kr                     17 500kr         
Mobil 12 000kr               -kr                     3 500kr                 -kr                     -kr                     15 500kr         
Porto 2 500kr                 -kr                     -kr                     -kr                     -kr                     2 500kr           
Bilgodtgjørelse 2 000kr                 -kr                     25 000kr               -kr                     -kr                     27 000kr         
Reisekostnader 500kr                     500kr                     30 000kr               240 000kr             6 000kr                 277 000kr       
Tilstelninger lag -kr                     1 000kr                 40 000kr               -kr                     -kr                     41 000kr         
Reklamekostnader -kr                     -kr                     -kr                     5 000kr                 -kr                     5 000kr           
Gaver 5 000kr                 -kr                     6 500kr                 2 000kr                 17 000kr               30 500kr         
Forsikringspremier 36 959kr               -kr                     -kr                     -kr                     3 000kr                 39 959kr         
Gebyrer bank/innløser etc. 20 000kr               -kr                     -kr                     2 500kr                 -kr                     22 500kr         
Annen kostnad -kr                     -kr                     30 000kr               -kr                     8 300kr                 38 300kr         
Annen driftskostand, inkl reisek 499 159kr             6 000kr                 570 000kr             294 500kr             88 300kr               1 457 959kr   

Driftskostander 1 264 159kr         269 000kr             1 508 500kr         2 450 500kr         425 910kr             5 918 069kr            

rentekostnader -kr                     -kr                     -kr                     -kr                     -kr                     -kr                        

renteinntekter 3 300kr                 1 000kr                 -kr                     -kr                     2 100kr                 -kr                        

Purregebyr, leverandør -kr                     -kr                     -kr                     -kr                     -kr                     -kr                        

Årsoverskudd/ undeskudd 1 047 488kr         24 500kr               26 500kr               7 000kr                 -kr                     1 099 088kr            

Konsolidert budsjett IL Jutul 2017
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13. Anlegg 
Anleggssaker / Handlingsplan 
Bærum Kommune vedtok i 2014 en ny handlingsplan for anlegg i kommunen for 2015-18 
Handlingsplanen for Jutul sine prosjekter: 
 
1. Lysløype Skui-Jordbru. Fase 1. Realisert i 2015. Finansiert av tilskudd fra kommune, 
tippemidler og momskompensasjon i sin helhet. 
 
2. Lysløype videre til Kattås. Fase 2. Realisert i 2016. Finansiert av tilskudd fra kommune 810’, 
tippemidler 1 000’ og momskompensasjon. Momskompensasjon utbetales i 2017 sammen med 
resterende tilskudd. 
 
3. Etablere 9’er bane på grusbanen. Kommunalt tilskudd på kr 750 000 gis i 2018. Ca. 1 150 000 
kr i tippemidler. Søknad levert. Se egen årsmøtesak. 
 
4. Rehabilitering av eksist. kunstgress. Kommunalt tilskudd på kr 800 000 gis i 2018. Tippemidler 
kr 1 150 000, eller 1/3 av kostnad + 15%. Se egen årsmøtesak. 
 
BIR har uttalt at tiltak 1 og 2 skulle kommunen mer eller mindre helfinansiere. Ses også sammen med 
lysløype etablert rundt jordet på Jordbru. 
Jutul sitt bidrag skulle være organisering av tiltakene. Regnskapene er oversendt BIR. 
 
Jutul benytter firma siv.ing. Martin Stensaker as v/saksbehandler Liv Takle Stensaker for å kjøre sakene 
mot kommune, tippemidler og tilbudsprosesser på Doffin. Dette vil alle bli offentlige anskaffelser som 
må forholde seg til «Lov om offentlig anskaffelse». Kostnadene for prosjekteringsdelen vil inngå som 
en del av totalregnskapet for det enkelte prosjektet, og skal dekkes av den planlagte finansieringen. 
 
Stensaker har i 2016 jobbet både med lysløype fase 2 og søknad for fotballbanen.  
 
Øvrige saker. 
 
Nedriving av hoppbakken Miniskui. 
Utført mars -17. Kommunen dekker kr 100 000. Vi jobber med å få dekket resterende beløp  
kr 25 000. 
 
Klubbhuset. 
Diverse oppgradering av utstyr på kjøkken utført. Ny kjøkkeninnredning på budsjett 2017. 
 
Kiosk på idrettsdelen. 
Et kontor og deler av yttergangen er bygget sammen til en kiosk som kan betjene publikum på 
Skuisletta i sommerhalvåret. Lagt inn vann og avløp, strøm og bygget kjøkkeninnredning. Lokalet har 
fungert gjennom året.  
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Skui 22. Mars 2017 
 
 
 
 

 
Ivar Barstad 

Leder 
Andreas Orheim 

Nestleder 
Einar Soleng 

Kasserer 
 
 
 

Elin Kristiansen 
Styremedlem 

   Gry Anita Ramskeid  
Styremedlem 

Elin Thrane 
Styremedlem 

 
 

Elling Enger 
Gruppeleder fotball 

   Gary Vanderhill 
Gruppeleder hockey 

Bengt Lyng 
Gruppeleder ski/ friidrett 
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Årsmelding Grupper 2017 
 

 

Innhold 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gruppe/ avdeling Årsmelding Dato årlig møte

Fotball Ja 08.03.2017
Hockey Ja 09.03.2017
Ski/ friidrett Ja 15.03.2017
Idrettsskolen Ja -
Reprsentantskapet Ja -
William Pedersens Legat Ja -



___________________________________________________________________________________________
www.jutul.net Jutul fotball fotball@jutul.net

Postboks 6 Foretaksnummer: 984 495 358
N-1313 Vøyenenga

ÅRLIG GRUPPEMØTE FOR
JUTUL FOTBALL

8. mars 2017

Agenda

1. Årsmelding 2016
2. Regnskap 2016
3. Deltakeravgift 2017, forslag
4. Budsjett 2017, forslag
5. Behandle innkomne forslag

Forslag; Påbegynne arbeidet med å slå sammen Jutul fotball med BVH

6. Styremedlemmer, diskusjon
7. Valgkomité, diskusjon

www.jutul.net
mailto:fotball@jutul.net


Jutul fotball
Side 2

FOTBALLSTYRETS ÅRSBERETNING FOR SESONGEN 2016

Fotballsesongen 2016 ligger bak oss, og styret i fotballgruppen vil med denne årsberetningen
oppsummere sesongen i det årlige møtet for fotballgruppen og andre med interesse for fotball
i I.L. Jutul.

Sesongen kan kort oppsummeres slik;

 Rekrutteringen i barnefotball vedvarer og ungdomslagene er flere enn noen gang
 Ungdomslagene/kullene samarbeider for å ha et best mulig tilbud til alle
 12 ungdommer jobber som trenere/assistenter for andre lag i klubben
 A-laget på herresiden klarer ikke stille lag uten juniorspillere
 Antall lag og spillere er stabilt, men banekapasiteten strekker ikke til hele året
 Jevnt over gode resultater, fin innsats og et godt miljø på og utenfor banen
 Klubben har økonomien under kontroll og jobber med sparing til baner/fasiliteter
 Jutul fotball ble en landets første til å bli NFF Kvalitetsklubb
 Kiwi Jutultreffen er fortsatt populær og antall deltagere/ påmeldte er stabil med 263 lag
 Megaflis fotballakademi og Tine fotballskole ble gjennomført med stor suksess nok en gang
 Jutul Fotball har et tett samarbeid med BVH rundt fotballskoler og kurs
 Stabæk er tilbake som samarbeidsklubb
 Kiosken har vært åpen stort sett hver ukedag, og gjør sitt for et godt miljø
 Kjellerlokalene er flittig brukt, til møter og sosialt, av klubbens lag, spillere og ledere
 Etter sesongen har flere ungdomslag raknet, hvor mange spillere har gått til BVH

ANTALL AKTIVE 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-26 år 26 år -> Totalt
Herrer / Gutter 3 [3] 183 [163] 53 [64] 6 [4] 32 [5][ 282[288]
Kvinner /Jenter 0 [0] 99 [101] 23 [25] 3 [2] 12 [10] 137 [138]

Totalt 3 [3] 282 [264] 76 [89] 9 [6] 44[64] 414 [426]

Årets tall er angitt med uthevet skrift. Tall fra årets før er angitt med kursiv i parentes.

Fotballgruppens styre i 2016 har vært:
Elling Enger Leder
Kjell Hallberg Økonomi
Mariann Røste Medlem, dugnadsansvarlig
Bjørn Wildhagen Medlem, materialforvalter og baneansvarlig
Kjetil Hansen Medlem, representant A-lag menn (sluttet i august 2016)
Roar Dignæs Medlem
Tor-Arne Nordås medlem

Ansatt i 100-stilling:
Espen Løken Petersen Sportslig leder og administrativ ressurs i Jutul fotball

I 2016 har det vært avholdt 7 styremøter og 4 trener-/lagledermøter.
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Side 3

Sportslig leder
I 5 år har vi hatt en sportslig leder som holder i trådene og bistår alle på og utenfor banen, det
vil si alt fra koordinering av treninger, hospitering og differensiering til bindeledd mot krets og
forbund - så vel som mot trenere, lagleder og andre ressurspersoner.

Kontinuitet og kvalitet er svært viktig fra ung alder og koordinering av trenere, lagleder og
andre ressurspersoner er derfor viktig for forutsigbarheten og gjennomføringen.

Idrettslagets daglige leder bistår fotballgruppen med alt fra medlemskontingenter, registrering
og oppdateringer til hjemmesider, økonomi og dugnader.

Sosiale medier
De siste årene har vi tatt i bruk flere sosiale plattformer for å nå ut til medlemmer og andre
interesserte, og ser økende besøk/ treff på våre plattformer.

Jutul fotball informerer, kommuniserer og engasjerer her både Jutulere, nærmiljøet og andre
nysgjerrige.

Kvalitetsklubb
I hele 2015 jobbet vi systematisk for å utarbeide rutiner, krysse av sjekklister og dokumentere
arbeidet vi gjør for best mulig aktivitet og klubbdrift. I 2016 ble vi sertifisert som Kvalitetsklubb.

Sport
Jutul fotball hadde 41 lag i seriespill i 2016, hvor 8 lag spilte ungdomsfotball, inkludert to
jentelag. Klubben har fortsatt omlag 80 trenere/lagledere. Rekrutteringen i barnefotballen går
like bra som før, og nå ser vi også at flere mennesker er villig til å være med å bidra og være
med på kurs.

I ungdomsfotballen har frafallet blitt vesentlig redusert, men det er fortsatt utfordrende med
antall spillere, differensiering og hospitering. Belastning må tilpasses utvikling og alder.

Juniorlaget for herrer er fortsatt med etter at laget rykket opp fra 3. til 2. divisjon i 2015. I 2016
klarte laget å vinne 2. divisjon og rykket opp til 1. divisjon. Imponerende!

Størsteparten av denne spillergruppen har vært i klubben i 12-14 år, og i år var hospitantene så
unge som 14 år - noe som betyr at klubben driver god spillerutvikling.

I 2016 rykket A-laget herrer ned til 7. divisjon. Opp til ¾ av stallen bestod av spillere fra junior-
avdelingen, i tillegg til noen veteraner/ oldboys.

Aktiviteter
Antall lag i seriespill og antall kamper har stabilisert seg rundt 40 lag, men vi er representert i
flere cuper. Jutultreffen var nok en gang en opptur, men med samme deltagelse som året før.
Innen barnefotball har vi et cupsamarbeid med de andre klubbene i kommunen, og vi ønsker
deltagelse hos hverandre.

263 påmeldte lag og nær 800 avviklede kamper gjør Jutultreffen til klubbens viktigste dugnad
og en svært viktig inntektskilde. Dette er fortsatt klubbens klubbens varemerke og viktigste
«happening». Kiwi Vøyenenga er Jutultreffens hovedsponsor.
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Akademi
Megaflis-akademiet ble arrangert igjen for 11. og 12. gang. Over 2 x 5 uker (vår og høst) har vi
et ekstra skolerings- og treningstilbud med fokus på individuell spillerutvikling og å ivareta hele
mennesket. Teori og multimedia, mat og ernæring i tillegg til praksisøkter er stadig en suksess.
Her utvikler vi også instruktører og trenere/ assistenter.

I år hadde vi med 6  «trenerassistenter» som spiller og trener lag i klubben.

TrenDegGlad (TDG)
I samarbeid med Vøyenenga ungdomsskole har vi fortsatt treningstilbudet TrenDegGlad. Alle
aktive på ungdomskolen og 7-ende klassinger er velkomne til å delta.

Uansett idrett og interesse, her aktiviserer vi ungdom og styrker kjernemuskulatur, forebygger
skader og bygger relasjoner.

Tine Fotballskole
2016 var det fjerde året på rad vi arrangerte Tine Fotballskole i samarbeid med BVH. 200
deltagende barn betydde «utsolgt». VI ble kåret til den beste fotballskolen i Oslo fotballkrets.

Utvikling og økonomi
De siste 5 årene har vi hatt en bred satsing og økt aktivitet for å få med enda flere enda
lengere. Vi har tredoblet omsetningen og går fortsatt med et lite overskudd.

Klubben prøver å sette av midler til diverse prosjekter som bane og anlegg, men vi er fortsatt
en dugnadsklubb, hvor vi er avhengig av hverandre og frivillig innsats for å opprettholde en
sunn og fornuftig klubbdrift. Tilgangen på ressurser blir vanskeligere med årene.

Bortsett fra Jutultreffen (og Vestmarkkalenderen) er det vanskelig med gjennomføring av
klubbdugnader. I 2016 ble det gjennomført en salgsdugnad, som dessverre ikke helt brakte ikke
inn de inntekter vi hadde håpet på.

De tapte dugnadsinntektene gjør oss sårbare og Jutul fotball ønsker en mulighet for at
medlemmene til å kunne «kjøpe seg ut» av disse.

Kompetente trenere er en nødvendighet, og i 2017 ønsker vi enda flere trenere og mer kursing.
Betaling av medlemskap og deltakeravgift ligger fortsatt på over 90%.

Bane og anlegg
Til tider er det voldsom pågang på baner og vi trenger sårt de tidene vi får på andre steder/
haller/ skoler.

Klubben har nå vinteråpen bane og helårsdrift for å dekke behovet, men ser at kunstgressets
alder og beliggenhet gjør dekket glatt og uforutsigbart i de tøffeste periodene. Skui skole har
stor nytte og glede av kunstgresset hele året.
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Fotballstyret har satt ned diverse prosjektgrupper for å arbeide med oppgraderingen av våre
anlegg:

• Eksisterende 11’er kunstgressbane må rehabiliteres i 2018, mulig med utsettelse til 2019.
Banen er ikke utslitt, men det er viktig for å utnytte vår plass i «køen» for kommunalt
tilskudd og spille-/tippemidler. Fotballsesongen har blitt lengre og bruken av anleggene
har økt vesentlig. Vinterdrift med maskinell brøyting sliter på kunstgresset, så nytt
dekke er nødvendig med tanke på benbelastningen og treningskvaliteten for våre barn
og ungdommer. Banen må trolig også oppgraderes under matten og planeres/dreneres
samtidig.

• Lysanlegget ved 11’er kunstgress er ikke godt nok, og nye lyskilder og alternativer ble
utredet i 2015/16. Lengre sesong krever mer og bedre lys, og LED-teknologi kan være et
alternativ.

• Ny 9-er kunstgressbane er utredet og planene er klare. Kommunen er involvert og
har gitt oss signaler om at det er mulig å få bygget banen i løpet av få år.

Sponsorer
Vi har fortsatt med våre lojale sponsorer og samarbeidspartnere. I 2016 har vi hatt med 9
bedrifter, De fleste av sponsoravtalene må reforhandles/fornyes i 2017.

Som en takk til de som hjelper oss inviterer klubben til fotballcup og grillmat på Skuisletta,
fredagen før andre helg av Jutultreffen. Sponsorcupen ble arrangert for fjerde gang i 2016,og
også denne gangen ble det en suksess. 5 firmaer stilte med spillere og supportere, som koste
seg med 5-er fotball, grillmat og noe godt i glasset. Kiwi Vøyenenga tok sitt 3. napp i vandre-
pokalen og har den nå til odel og eie.

Planer for 2017
 Ny 9-er KG ferdig utredet og oppstartsdato satt
 Ny 11-er KG ferdig utredet og oppstartdato satt
 Nytt lysanlegg ferdig utredet og oppstartdato satt

Vedtatte planer for 2016
 Kvalitetsklubb 1 stjerne - OPPNÅDD
 Ny 7/9-er kunstgressbane ferdig utredet/ søknad sendt – GJENOMFØRT

Styret i Jutul fotball har foreslått at rehabilitering av kunstgress 11’er prioriteres med
gjennomføring i 2018 og at bygging av ny kunstgress 9’er gjennomføres i 2019. Det vil være
opp til årsmøtet i IL Jutul å beslutte prioritering og utbyggingsår

 Planlegge/tilrettelegge for gode vintertreningsfasiliteter på Skuisletta - GJENNOMFØRT

Styret vil benytte denne anledningen til å takke alle spillere, trenere, lagledere, dommere,
foresatte, tilskuere, og andre som har bidratt til at sesongen 2016 ble gjennomført på en fin
måte.

Lykke til med sesongen 2017!
Styret i fotballgruppen i I.L. Jutul
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Sak 2 – Regnskap
Se vedlegg.

Sak 3 – Deltakeravgift
2017-budsjettet er bygget på de samme satsene som for 2016, bortsett fra Veteran.

Det gis mulighet for å legge på deltakeravgiften med kr 200 i dugnadstillegg, noe som
styret i Jutul fotball vil avskrive for alle som har deltatt i de forventete dugnadene.

Dagens satser:

Veteran uten seriespill Kr 1.300,-

A-/B-lag herrer Kr 3.600,-

Damer 7’er Kr 2.100,-

Ungdomsfotball Kr 3.100,-

9’er-fotball Kr 2.600,-

7’er-fotball Kr 2.100,-

5’er-fotball Kr 1.500,-

Årets kull - uten serie Kr 750,-

Forslag:
Veteran uten seriespill

6650650-7

Kr 750,-

Damer 7’er Kr 2.100,-

Ungdomsfotball 11’er Kr 3.100,-

9’er fotball Kr 2.600,-

7’er-fotball Kr 2.100,-

5’er-fotball Kr 1.500,-

Årets kull - uten serie Kr 750,-

Sak 4 – Budsjett, forslag
Se vedlegg.
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HOCKEYGRUPPEN OG ADMINISTRASJONEN 
Sittende medlemmer i Hockeygruppen (HG) ble gjenvalgt på årlig møte 2. mars 2016.  

Følgende har vært medlemmer i 2016: 

Navn Verv 
Gary Vanderhill Leder (Representant, medlem IL Jutul Hovedstyret) 
Tore Bjørndal Nestleder, Sportslig leder 
Lars Andreas Eriksson Medlem 
Ståle Pedersen Medlem  
Hilde Aamodt Medlem 
Andrew Proskurnicki Medlem 
Arild Solberg 
Eirik Helgesen 
Christian Reiertsen 

Æresmedlem 
Valgkomitéen (leder) 
Valgkomitéen 

 
IL Jutuls daglig leder Aimee Tverli har fungert som kasserer og ført regnskapet for gruppa. Vanderhill har tatt 
over for Tone Smestad i oppfølging av gruppe økonomi. 
Som var varslet i fjor når forrige leder Eirik Helgesen gikk av, har nå Hilde Aamodt, Ståle Pedersen, og Tore 
Bjørndal valgt av gå av fra HG. I tillegg har Lars Andreas Eriksson også gi seg etter et år. Til sammen 
representerer de mange års arbeid med Jutul Hockey og har bidratt masse til alt fra Hockeyskolen til Veteran. På 
vegne av alle medlemmer i Jutul Hockey takker vi alle sammen. 
I 2016 har Christian Reiertsen kommet inn som påtroppende Lagleder ansvarlig, i tillegg til sitt verv i 
Valgkomitéen (VK).  Han vil dermed gi fra seg stillingen i VK og står nå til valg som HG nesteleder i 2017. Jonas 
Björck har sittet i Jutul Hockey sitt Sportslig Utvalg (SU) i 2016, og vil nå står til valg som medlem i HG. Gary 
Vanderhill og Andrew Proskurnicki blir sittende med samme verv.  

Forslag til valg av Hockeygruppe medlemmer 2017: 

Navn Verv 
Gary Vanderhill Leder (Representant, medlem IL Jutul Hovedstyret) 
Christian Reiertsen Nestleder 
Jonas Björck Medlem 
Andrew Proskurnicki Medlem 
Arild Solberg 
Eirik Helgesen 

Æresmedlem 
Valgkomitéen, Hockeygruppe 
 

 

HOCKEYGRUPPE OPPGAVER 
Det er blitt avholdt 3 gruppemøter, og 4 lagleder-/trenermøter. Gruppen leder stiller også på IL Jutul sine 
hovedstyremøter, og på møter i regi krets og forbund, sammen med Bjørndal og Reiertsen. 
HG har forsettet det samme fokus på økonomi, og de aktiviteter som allerede eksisterer i klubb hverdagen. For å 
øke bevissthet og kontroll blant først og fremst laglederne, også alle foreldre og eldre spillerne, har det blitt 
innført budsjetter på lag nivå, periodisert på sesong basis. Disse budsjetter er ’eide’ av laglederne og brukes som 
styringsverktøy under sesong aktivitet og i langtidsplanlegging. Alle HG medlemmer understrekker fokuset 
fremover vil fortsatt være på kontroll over økonomi.  
 

HOCKEYGRUPPE PRIORITERINGER 
HG har det siste året hatt fokus på følgende: 
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• Kontroll på økonomien, økt bevissthet og forståelse blant klubben 
• Økt sportslig aktivitet, rekrutterings arbeid rundt Hockeyskolen – U10. 
• Trivsel og glede i Bærum ishall  

 

SPORTSLIG STRATEGI 
Jutul ishockey skal med trivsel, trygghet, respekt og toleranse gi et godt tilbud til alle våre spillere, med mål å 
skape et livslangt engasjement til ishockey og klubben. 
I 2016 ble sportslig plan revurdert og oppdatert av sportslig leder Tore Bjørndal (i samarbeid med sportslig utvalg 
og trenere i klubben). Formålet med sportsplanen er å skape retningslinjer for den aktivitet vi har i Jutul Hockey, 
og derved utvikle klubben og våre spillere i en positiv retning. Sportsplanen skal revideres av sportslig utvalg 
hvert år. Det er HG som har ansvar å vedta (eller forkaste) sportsplanen. Det er viktig at sportslig utvalg, trenere, 
lagledere og foreldre gjør seg godt kjent med innholdet i dokumentet og etterlever dette. 
I 2017 skal sportslig plan revurderes / revideres og planen er å formaterer en sammendrag som skal gis til hver 
spillere på begynnelsen av sesongen og de skal for det signert av foreldre. Målet er å øke bevissthet om hva Jutul 
Hockey står for som bredde klubb, og forståelse og kunnskap om det sportslig produkt klubben tilbyr. 

Satsing på barn og unge:  

• Fokus på rekruttering – hockeyskole, samarbeid med barnehager og skoler 
• Bredde - bygge opp sterke årsklasser i alle trinn, mål om 30+ spillere per årskull fra U8 
• Alle spillere skal få mulighet til en best mulig utvikling ut fra sitt nivå. 

Trenere: 

• Alle skal ha godkjent trenerutdanning. Trenere skal kurses internt og eksternt 
• Samarbeid mellom trenere. Erfaringer skal deles og vi skal sammen bli bedre 

Senior hockey:  

• Spillerstall skal hovedsakelig bestå av egne / lokale spillere. Sportslig nivå blir et resultat av nivået vi 
klarer å bygge opp fra de yngre klassene 

• Drift av A-laget skal være bærekraftig både sportslig og økonomisk 
 

SPORTSLIG UTVALG 2016 
I 2016 ble SU om organisert med følgende medlemmer; 

Roller Navn 
Sportslig leder Tore Bjørndal 
Spillerutvikling Andrew Proskurnicki 
A-laget Trener Johan Hougen 
Kompetanse Jonas Björck 
Kompetanse 
Sekretær  

Per Kristian Vellan 
Gary Vanderhill 

 
SU har hatt en felles møtet i 2016, og medlemmene har deltatt i trenermøter og støttet opp under diskusjoner om 
fremtidige ungdomshockey. 
I 2017 vil HG omstrukturere SU med ny sammensetning av verv og aktive medlemmer. 

HOVED PROSJEKTER: 

Nedenfor er en liste over HG prosjekter: 
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• Utvikling og implementering av Lagleder håndbok 
• Utvikling og implementering av lag budsjetter og konto 
• Utvikling av sportslig plan 
• Utvikling av trenere  
• Dommere og utvikling av dommere 
• Rekrutterings arbeid 
• Hockeyskole hver lørdag for barn 4-8 år 
• Jentehockey, Asker & Bærum Jentelag  
• Felles hockey-skating hver mandag for U9 til U11 
• Felles hockey-skating hver mandag for U12 til U15 
• Felles målvaktstrening søndag (ca. 4-6 ganger, når isen er ledig), en målvakts klinikk 
• Høst, sommer og vintercamp for U9 til U14 
• Oppstart av prosjekt med mål om å forsterke ungdomshockey i klubben og område 
• Oppstart av prosjekt ’Identitet’ som skal bidra til lag/klubb tilhørighet og stolthet  
• Oppstart av arbeid med informasjon / kommunikasjons flytt i JH 
• Oppstart av arbeid / dialogen med AIHK / NIHF  
• Tilgang til treningsrom for alle klubbens medlemmer dekkes av klubben 
• Utlån av utstyr for rekruttering, nye spillere, barnehager osv. 
• Slipemaskin tilgjengelig for klubbens lag, betydelig oppgradert utstyr 
• Åpen kafeteria alle dager i uken 

 
Støtte og tilskudd 
Jutul hockey har i 2016 mottatt støtte fra Akershus idrettskrets og fra forbundet til drift av ishockeyskole.    
Vår is 
I 2016 benyttet alle yngre lag (noen samlet) tilbud om vår is (uke 14-20). Betaling i form av ’egenandel’ for de 
som valgt å bli med. Veteran lag hadde to økt per uke. Deltagelse er åpen til hver spiller.  
Representasjon 
Lise Torgersen er leder i Akershus Ishockeykrets styre 
Johan Peter Hougen er leder av fornyet behandlingsutvalg FBU i NIHF 
Roger Fausko, Vicepresident NOHA (frem til juni 2016) 
Ann-Karin Ingvaldsen, styremedlem NOHA 
Morten Eriksen er med i AIHK sitt spillerutviklingsutvalg 
Christian Reiertsen, styremedlem AIHK (gikk av i okt. 2016) 
Caroline Dehn, styremedlem AIHK 

Dommere 
Gerhard Winge er dommeransvarlig i klubben  
Jutul Hockey har i år totalt 10 utdannede klubbdommere, og 1 kretsdommer.  
Etter rekordår 2015, når ny rekruttering til klubbdommer kurs førte til 21 klubbdommere, satt ble det bestemt å 
dempe arbeid å rekruttere nye dommere i et års tid. Nå har tallene stabiliserte seg etter en rolig 2016, og arbeid 
vil igjen tas opp med å rekrutterer flere fra ungdomshockey lagene. 
Christopher Dehn besto Kretsdommer kurs i Hamar i august 2016 og har presterte veldig bra gjennom sesongen.  
HG og SU vil behandle forslag til at alle U13 spillere skal ta klubbdommer kurs (eller en versjon av ’intro’ kurs), 
ikke bare for å rekrutterer flere unge dommere, men også som et spillerutvikling tiltak. 
Klubben har en breddetoppdommer (Eirik Hansen) og en elitetoppdommer (Thomas Tysland). Antallet dommere 
og deres gitte nivå tilfredsstiller forbundets krav til klubben. 
Kafeteria 
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Kafeteriaen holder åpent når det er aktivitet i hallen. Kafeteriaen er et sosialt samlingspunkt for foreldre og 
spillere og er en viktig bidragsyter for det gode miljøet vi har i Jutul. I tillegg gir dugnadsinntekten klubben 
økonomisk stabilitet. En viktig del av kafeteriadriften er at det også inkluderer en tilsynsvakt ordning for hallen, 
inntekt fra dette øremerkes lagene, og antall vakter de har gjennomført. Lill Merete Moritsgard har hatt ansvaret 
for den daglige drift av kiosken. I 2016 er inntektene og kostnadene ligget stabilt.  
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ÅRSMELDING FRA LAGENE 

A-lag 

A-laget spilte sesongen 2015/16 i 2. divisjon. Lagets trenere var Johan Peter Hougen lagleder Lars Erik Lien. I 
sesongen 2016/17 har Johan Peter Hougen vært både lagleder og trener, Jonas Bjørk har også vært med i trener 
teamet. Laget sliper har vært Tore Ibsen. 
Sesongen 2015/16 hadde A-laget 20 utespillere og 2 målvakter. Lagets kaptein var Sondre Stokke Hougen. Laget 
havnet på 4 plass i 2. divisjon med 10 seire og 14 tap på 24 kamper. 
Sesongen 2016/17 hadde A-laget ved års skiftet 17 spillere og 1 målvakt. Gjennomsnittsalderen er 24 år. Laget 
kaptein er Sondre Stokke Hougen. Ved årsskiftet lå laget på 6 plass i 2. divisjon med 3 seire og 10 tap. Laget 
varierer veldig i prestasjoner. Laget er sammensatt av noen erfarne spillere og flere spillere som ennå ikke har 
nådd senior alder, tanken bak laget er å bygge opp en stamme med spillere som kan prestere på sikt. Spillerne i A-
stallen består av en stamme som har hatt sin utvikling i klubben fra hockeyskole og opp til A-lag.  

Veteran lag 

Veteran avdeling i Jutul består av 34 spillere, og har 2 lag i Veteran seriene. Et lag i Div.1 som består av 14 
spillere, og et lag i Div.2 som består av 20 spillere.  

Spillerne bidra til klubben i form av dugnads arbeid, hjelper til med Hockeyskolen, og i 2016 var det 9 av 
spillerne som hadde trener rolle med barne- og ungdomslag i klubben.  

Laget gikk med overskudd på over kr 40.000,- i 2016.   

Roar Gjertsen var lagleder. 

Jutul Jenter 

Både krets og forbund har i år satt fokus på jentesatsing. Jenteløftet er kommet for å bli, og i Jutul har vi jenter i 
mange alderstrinn. Fra kretslag og 2001 representant gjør vi et byks ned i 2006 gruppen, men nedenfra kommer 
det jenter i grønt. Svært gledelig er det også at vi nå har enda flere jenter vi kan vise frem for hockeyskolejenter 
som får en mer naturlig inngang til klubben.  

I skrivende stund har vi 10 grønnkledde som deltar i jentetreninger lokalt og regionalt. Treningssamarbeidet 
mellom Asker og Bærums 4 klubber har båret frukt, og jentene begynner å få sitt eget miljø,  hvor de trener 
sammen ukentlig både teknisk, spillemessig og lekende med god, gammal løkkehockey. 

24.-26. mars deltar vi i jenteserieturnering på Hamar, med jenter i både minste alderskategori (2007-2009) på 
liten isflate og i mellomste alderskategori (2004-2006) på full is. De yngste deltar med Asker og Bærum Girl 
Power, mens de eldste deltar i et samarbeide mellom Bærumsklubbene og Ullensaker Flyers i AIHK Nord/Syd lag.  

Grunnlaget for en ny jentesesong er godt etablert, og det blir spennende å følge alle Jutul-jenter videre i 
utviklingen i klubb, lokalt og regionalt. 

2001 – U16 

Før sesongen ble det meldt på et lag i U16. Rett før sesongen skulle starte hadde laget mistet endel spillere og var 
bare 7 igjen. Det lave antallet spillere i kombinasjon med ekstremt mye reisevirksomhet gjorte at klubben 
dessverre var nødt til å trekke dette laget fra seriespill. 

Spillerne som er født i 2001 har spilt ned på U15. 2001 spillerne har også hatt muligheten til å trene med A-laget. 
Noen av gutta har takke ja til dette tilbudet. 

2002 – U15 

U15 har i år spilt i landsdekkende B-serie. Laget ligger så langt omtrent midt på tabellen.  
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Før sesongen mistet laget 2 spillere født i 02. Dette betyr at laget startet sesongen med 13 02 spillere. 

Siden U16 ikke stilte lag i egen serie har de 7 spillerne som er født i 2001 søkt ned til U15. U15 fikk dispensasjon 
til å bruke 3 spillere fra 01 i hver kamp. 

I løpet av sesongen har laget også fått godt hjelp av 4-03 spillere. 

I løpet av sesongen har laget mistet 2-02 spillere. Vi har også 3 spillere som ikke har deltatt like mye som vi har 
ønsket. Dette betyr at vi har vært ganske sårbare for skadet etc. 

U15 har foreløpig ikke deltatt på noen cuper. I slutten av mars reiser hele gruppen til Sverige for å spille 
Trollhâttan Hockey Trophy. 

Årets sesong har i utgangspunktet vært preget av mye dugnadsjobbing. Alle har bidratt og laget har tjent bra med 
penger for å dekke inn aktiviteten de har hatt. 

U15 har i løpet av sesongen stilt med 4 trener på hockeyskolen. Deres innsats har blitt tatt godt i mot av ledere og 
barn på isen. 

3 av 2002 spillerne har hatt tilbud om å trene med A-laget. Disse spillerne har takket ja til tilbudet og fått 
verdifull trening på et høyt nivå. 

2 av lagets spillere samt trener deltok på Akershus sitt kretslag, som tok gull i kretslagsturneringen. 

Trener for laget har vært Morten Eriksen. Lagleder har vært Christian Reiertsen. 

2003 – U14 

Jutul 2003 har med god hjelp av Jutul 2004 deltatt i seriespill i Avdeling U14 B denne sesongen. 
Pga. liten spillerstall har laget ikke vært meldt på i noen cuper i år. 

Resultatene har vært blandet, noe som skyldes at det er relativt få spillere i denne årgangen og til dels store 
nivåforskjeller innenfor spillegruppen. Spillemessig har det vært mange jevne kamper, men dessverre litt flere tap 
enn det vi hadde håpet på.  

På den positive siden ser vi at flere spillere har hatt en positiv utvikling og at vi spiller jevnt med de beste lagene i 
serien. Fire av spillerne trener og spiller opp med 2002 laget og har derfor hatt et meget bra tilbud i form av både 
ekstra treningstilbud og kamperfaring. 

Spillerstallen består av 8 spillere, som alle har gitt uttrykk for at de ønsker å fortsette å spille i Jutul neste sesong. 

Spillergruppen er såpass liten at det sannsynligvis ikke er økonomisk forsvarlig å delta i en landsdekkende serie, 
så hvilke planer som legges for neste sesong er framdels usikkert. 

2004 – U13 

I sesongen 2016/17 har U13 hatt ett stabilt antall på 13 spillere, en spiller dro i sommer for å spille hos en annen 
klubb. Det er ett stort engasjement i spillergruppen med høy deltagelse på trening. Spillere på U13 trener både 
med U15 og U12 avhengig av ønske og behov. Dag Arnesen gav seg som trener sommeren 2016 og vi takker for 
flott innsats. Laget har ett stabilt og engasjert støtteapparat, Hovedtrener er Per Kristian Vellan, hjelpetrenere 
Wesley Caple og Ola Sæverås, lagleder er Ståle Pedersen. Ellers her Tom Johansen materialforvalter, Dag Arnesen 
cupansvarlig, og Lill passer på kaffen samt stiller opp med frukt til kamper. Alle andre deler oppgaver som 
sekretariat og sosialkomite. 
Mange har deltatt på både sommer, høst og vintercamp og de første prøvde seg på camp på Hamar. 
Denne sesongen har laget deltatt på 3 turneringer. Det startet tidlig i september med Oslo Hockey Games og har 
vært avsluttet med to turneringer i Sverige. Kaffedoppet i Strømstad en flott endags turnering og Trollhättan 
Hockey Games i Trollhättan. Sesongen avsluttes med OIHK Kretsturnering i slutten av April. 
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Laget har med god hjelp fra U12 spilt A serie i år. Vi har vist at når vi er skjerpet er vi på nivå med de beste og når 
vi ikke er det blir det tøft. Gutta har vokst utover i sesongen og vi gleder oss til en god avslutting og en mer aktiv 
sommerperiode med felles alternativ trening og noe vår is. Det har vært en mindre økt barmark dette året som 
utvides til neste sesong. Alle er motivert til en videre innsats for Jutul U14. 

2005 – U12 

Sesongen 2016/17 startet med 23 spillere. Av disse hadde vi fortsatt 3 keepere. Vi har i år stilt et lag i seriespill. 
Nivået i vår serie har vært veldig varierende. Laget har pr 1 mars tap 1 kamp, de har spilt 1 uavgjort og vunnet 
resten med forholdsvis solide sifre. U12 har et mål om å havne i  ”A-serien” neste år. 
U12 har deltatt på 3 turneringer i Sverige og 2 i Norge. Resultatene i disse cupene har variert, men gutta har hatt 
noen fine turer med mye sosial omgang. 
Laget har en stor og engasjert foreldregruppe. Noe som lover godt for de kommende år. 
I løpet av sesongen har laget mistet 1 spiller til VIF, men vi har fått 2 nye. Dette betyr at vi avslutter sesongen 
med 24 spillere. 21 utespillere og 3 keepere. 
U12 har i år hospitert opp 5 spillere. Det er i løpet av sesongen tatt en evaluering på hvem som har fått dette 
tilbudet.  
I løpet av sesongen har gutta hatt 3 regelmessige treninger på is.  
Eirik Helgesen, Jonas Björck og Morten Eriksen har fungert sammen som et solid trenerteam. 
Per Kristiansen har fungert som materialforvalter og Christian Reiertsen har vært lagleder. 

2006 – U11  

Første sesong på full is, off-side, icing og ulike dropsoner er blitt håndtert av spillerne på en flott måte. 
Spillergruppen har vokst med fire nye spillere inneværende sesong, og vi har nå en flott gjeng med 18 spillere 
som utvikler seg i både pågangsmot og ferdigheter.  
Gruppen består av 2 jenter og 16 gutter. Det er topp å gå gjennom sesongen med god dekning for 3 fulle rekker i 
tillegg keepere, og vi gleder oss til videre fremdrift med gjengen. 
Vi har gjennom sesongen hatt 2 ukentlige lagtreninger i tillegg til Jutul Hockeyskate samt noen drible-party 
sesjoner med andre lokale lag i regionen. My moro, svette og latter har det vært. 
Vi reiser denne sesongen på vår første utenlands-turnering, hvor vi skal til Karlstad og delta på cup hvor vi møter 
motstand fra resten av Skandinavia. Spillerne ser frem til en helg fylt med gode opplevelser både på og utenfor is, 
og toppen av lykke er å bo på hotell sammen. 
Avslutningen på sesongen gjenstår enda, men det ligger an til en fantastisk vår og ikke minst en kanon U12 
sesong til høsten! 

2007 – U10  

Spillere: U10 har økt jevnt gjennom året og er 32 faste spillere per 1. mars. Det er to jenter på laget. U10 deler 
istid med U9 og U11. Treningene gjennomføres som stasjonsinndeling, dette har vi brukt lenge og det fungerer 
meget bra. Det er per nå 5-7 barn som rullerer som keepere.  Vi har 7 av våre spillere som rullerer på å trene med 
U11, og som også innimellom får være med på U11 kamp når behov for ekstra spillere. 

Serie og cuper: U10 har to lag i miniputtserien, Jutul Red Wings og Jutul Blackhawks. Serien går bra, og vi har 
jevnt gode resultater, og stort fokus på spilleglede, fair play og oppførsel på og av banen. Vi har arrangert to 
hjemme turneringer, dette har gått bra med en del erfaring fra U8/U9. Ved mangel av spillere tar vi med ekstra 
spillere fra U9 og jentene fra U11. 7 av U10 spillere er med og spille opp på U11 ved behov. 

I løpet av sesongen har U10 hittil deltatt på følgende cuper: Asker og Bærum hockeyturnering, Icehawks cup og 
Kiwanis cup. Vi er også påmeldt Oilers turnering i Stavanger, hvor vi drar med to lag i april. 
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Overgangen til stor bane: U10 har blitt invitert til enkelte kamper på stor bane med andre lag. Dette vil vi prøve 
mer av mot slutten av sesongen for å ha med et grunnlag inn i U11. 

Utstyr: U10 har drakter til alle barna nå, med påsydde navnelapper. Det har også vært mulig å bestille Bauer 
overtrekks drakter, og mange av barna har nå disse.  Vi har to fulle keepersett, pluss tilgang til størsteparten av et 
tredjesett. To av keeperbarna har eget sett. Vi har nå egen bod.  

Trenere og støtteapparat: U10 har Gary Vanderhill som hovedtrener, med Eivind Rasmussen (hovedtrener Jutul 
Blackhawks), Martin Herheim, Magnus Risan, Christopher Messiha og Kim Löwer som hjelpetrenere. Andre 
foreldre er med på isen når det trengs. Lagleder er Ianneke B. Karlsen, materialforvalter er Per M Kristiansen. 

Kommunikasjonsplattformer: U10 har opprettet egen lukket Facebook gruppe, som benyttes i stor grad til 
fellesinformasjon og enkelte påmeldinger til ekstra treningskamper mm. I løpet av året har vi innført bruk av 
TeamStuff, som brukes utelukkende til annen på-/avmelding til treninger, seriekamper mm. TeamStuff fungerer 
veldig bra for oss. 

Sosialt: Det er en stor gruppe, og vi må ha fokus på lagfølelse. Det er en fin tone og lite tull barna mellom,  og vi 
satser på en sosial samling mot slutten av året uten skøyter på bena. Turen til Stavanger vil bli bra for 
fellesskapsfølelsen som eneste overnattingstur i U10 sesongen. 

2008 – U9 

Vi pangstartet sesong 2016 med en sommerhockeykamp hvor mange barn stilte. Det var jo fint vær lenge på 
høsten i 2016 hvor vi møtte endel utfordringer med å få alle barna inn på trening tidsnok, men i oktober begynte 
det å ta seg opp. Vi opplevde frafall på barn ved overgang sommer til sesongen startet.  

Vi avsluttet 2015 sesongen med 22 barn på listen, men ved oppstart sesong 2016 mistet vi 6 barn. 

Vi har hatt fokus på rekruttering gjennom hele sesongen for å sikre økt antall hockeyspillere i U9. Videre har vi 
vært mye flinkere enn året før til å ivareta barna gjennom sosial sammenkomster. 

Da det en lørdag ikke var trening, fikk vi alle barna til å stille til frokost hos trener Ketil Søyland. Her fikk barna 
truffet hverandre og knyttet sterkere bånd utenfor isen. 

Videre hadde vi en utrolig bra juleavslutning i kantinen i hallen hvor det ble servert pizza etter trening og alle 
barna fikk utdelt sine nye Jutuldrakter med navnelapper på og en velkomst Kit som inneholdt en Jutul T-shirt, 
puck og annet snacks! Dette satte barna stor pris på. 

Trener Ketil Søyland avsluttet det hele med å gi alle barna positiv feedback i plenum (en og en) hvor hver enkelt 
barn fikk gode tilbakemeldinger av Ketil hvor han refererte til deres progresjon, sosiale bidrag og ikke minst 
fremtid som hockeyspillere. 

Kamper: Serieturneringen har vært meget givende for U9 gjengen. Samtidig har vi hatt noen private turneringer 
som Lørencup, Furusetcup og Asker Gratis cup. 

Det har vært godt med kamper og U9 kommer til å totalt spille 7-8 turneringer denne sesongen. 

Barna holder et solid nivå på laget. Gjennom godt treningsopplegg og terping på mye skøytegåing med og uten 
puck, har det bygd et velfungerende fundament i stammen. 

Jutul U9 er et lag som enten vinner kamper, eller uavgjort. Det er jeg som lagleder meget fornøyd med.  

Fremtid: Vi skriver i dag 24 spillere på laget, hvor de helt nye rekruttene også holder et godt nivå. Utfordringen 
vi møter er at vi er litt for mange påmeldte på turneringen. Vi har vært oppe på hele 20 barn påmeldt på 
turneringer. Dette løser vi med at noe spiller færre kamper, men det er fokus ved neste sesong å sette opp 2 lag. 

2009 – U8 / U7 

Sesongen 2016/17 startet med ca. 18 spillere fra 2009 årskul, pluss 5 spillere født i 2010. Dermed kunne vi stille to 
lag i seriespill.  
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U8 har deltatt på 3 turneringer i utenom miniputt, Pepperkake Cup, Asker & Bærum Hockey Dag Cup, og en 
Holmen U8 Cup.  
Laget har en stor og engasjert foreldregruppe. Noe som lover godt for de kommende år. 
I løpet av sesongen har laget fått flere spillere både fra HS og utenom klubben, og regner med å ender sesongen 
med ca. 23 spillere fra 2009 årskul, hvorav 5 er jenter. 
Andrew Proskurnicki er hovedtrener, og Thomas Stensrud trener for et av serielagene. I tillegg har laget flere 
foreldre som hjelpetrenere. 
Jon Bencsik-Fagernes har vært lagleder. 
  

Hockeyskolen 

Hvert år arrangeres det Hockey- og Skøyteskole for barn i alderen 4 – 8 år. I sesong 2016/17 har 68 (betalte) barn 
vært med på isen, og sammenlignet med sesong 2015/16 hvor det var 32 betalte, utgjør det en 113% økning. 
Deltagere deles inn i grupper etter ferdigheter, slik at det skal være tilpasset den enkelte. 
Sesongen 16/17 har Hilde Aamodt vært koordinator og jobbet sammen i Rekrutterings prosjekt under regi av HG, 
hvor blant andre, Lars Andreas Eriksson har bidratt. 
På isen har Ketil Søyland, Gary Vanderhill og Andrew Proskurnicki hatt hovedansvaret, godt hjulpet av flere 
U15/16 spillere hver gang. Adam Todd, Magnus Willy Danielsen og Stian Krag Iversen har vært hjelpetrenere.  

Camper, vinter, sommer og høst 

I skolens vinter, sommer og høstferie arrangeres det hockey camp for spillere fra 8 til 14 år. Disse arrangeres med 
instruktører fra den svenske spillerutvikleren Dag Wenstrøm og hans firma Swetec Hockey.  Disse campene er 
meget populære og har ca. 50-65 deltagere, med egen målvakts gruppe ledet av Alexander Eriksson fra X-
Coaching. I tillegg har det vært organisert en målvaktsklinikk i regi av Alexander. 
HG prosket styrer camper, under regi av SU, med HG medlemmer og Johan Hougen som deler ansvar for 
gjennomføring av campene. I tillegg har flere HG medlemmer vært tilstede under campene og A-lags og U16 
spillere vært med som betalte gruppeledere.  

Samarbeid med de øvrige hockeyklubbene i Asker og Bærum.   

Jutul Hockey har god dialog med de øvrige klubben i Asker og Bærum. I 2016 har det var opprettet et Asker / 
Bærum Jentelag hvor 10 Jutul jenter er med treninger og 2 jente turneringer. 
 
ØKONOMI  

Regnskapet er revidert av IL Jutul sin valgte revisor, IHS Regnskap og Revisjon AS. Jutuls regnskaper er i 2016 
ført og revidert samlet for Hovedstyret, og gruppene.  
Året 2016 har gått ganske bra i forhold til budsjett, med overskudd på kr 40.625,- mot budsjettert  overskudd på 
kr 5.000,-. 
Med Aimée Tverli som daglig leder i IL Jutul har vi god kontroll på økonomien og fører avdelings regnskap ned 
på lagsnivå, nettopp for å holde kontroll på inntekter og utgifter og tilrettelegge for at lagene kan planlegg sine 
aktivitet i et lengere perspektiv. 

Budsjettet for 2017 er satt opp med bakgrunn i regnskapet fra 2016, og justert ihht de endringer vi vet vil komme 
i 2017. Vårt mål er å fortsette sunn økonomisk drift, og vi budsjetterer derfor med et overskudd på 7.000,-. 

Budsjettet må sees som et styringsverktøy for Jutul Hockey løpende drift og oppfølging. Vi budsjetterer kun med 
avtalte sponsorinntekter.  
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Resultatregnskap i Hockeygruppen 2016: 
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Balanse, Hockeygruppen 2016 - 2012: 

  



                           Årsmelding 2016 
                      Årlig møte i Jutul Hockeygruppen, 9. mars 2017 Side 13 av 14 
 

 

«Gjennom trivsel og glede skapes resultater» 

Budsjett 2017 
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TRENINGSAVGIFTER: 
Treningsavgifter er vår viktigste inntektskilde, men også en stor kostnad for foreldre og spillerne i klubben. Etter 
vurdering har HG forslått å holde treningsavgifter på samme nivå for sesongen 2017/18:  

 

 
 
 

OPPSUMMERING: 
Jutul Hockeygruppen vil takke alle spillere, trenere og ledere for innsatsen i 2016. Vi vil også rette en takk til 
foreldrene som stiller opp for sine håpefulle på tribunen og i dugnader. Vi retter også en takk til våre dommere på 
alle nivåer. Vi vil også takke våre sponsorer som har bidratt til at vi har et økonomisk fundament å bygge videre 
på. Heia Jutul! 

 

 

 

 

Rud 9. mars 2017 

Jutul Hockeygruppe 

 



 
 

 

 

 

Årsmelding 
Jutul Ski/friidrett 

  

2016 
 

”Gjennom trivsel og glede skapes resultater” 

 

 Årsmøtet i Jutul Ski/friidrett 15. mars 2017 

  



 
 

Styret og administrasjonen 

 
Følgende har vært medlemmer av styret i 2016 
Navn Verv 
Bengt Lyng Leder 
Tor Hernæs Økonomiansvarlig 
Bjørn Meinicke Sportslig leder 
Frank Aas Medlem  
Jørn-Ivar Hamre Medlem 
Øyvind Amundsgård Medlem 
Jan Frode Skålevåg Medlem 
Lars Laukeland Medlem 
  
Anne-Lise Alaerts Representant for Hornigjengen 
Kjetil Kristiansen Representant for Jutulkara 
 
IL Jutuls daglige leder Aimee Tverli har fungert som kasserer. Aimee har også hatt ansvar for 
medlemsregister og innbetaling av medlemskontingent.  
 
 
Styret 
Det er blitt avholdt 9 gruppestyremøter i 2016 Trenere har deltatt på flere av styremøtene. 
Styreleder møter på IL Jutul sine hovedstyremøter.  
 
Trenere 
Skigruppen har god trenerkapasitet på alle nivåer og en velfungerende trenergruppe.  
 
Trenere 2016  
 

Gruppe Rolle Navn 
2001-2002 Trener (sportslig leder) Bjørn Meinicke 

 
Trener Frank Aas 

2003-2004 Ungdomstrener (ansvarlig trener/oppmann) Stina Meinicke 

 
Ungdomstrener Kristin Lindahl 

 Trener André Sørensen 

 
Trener Vetle Sverdrup 

2005-2007 Trener (ansvarlig trener/oppmann) Lars Laukeland 
 Trener Frode Kavli 
2008-2010 Trener (ansvarlig trener/oppmann) Øystein Blakseth 

 Trener Endre Nakstad 
 Trener Dag Svege 

 
Trener David Støre 

 
Ungdomstrener Anna Løvdal Haugen 

 Ungdomstrener Marte Dehn 
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Sportslig utvikling 
 
De aktive teller om lag 50 deltagere i alder 7 – 16 år med faste treninger 2 ganger per uke. Ved 
sesongstart var det en del nye utøvere, men det har vært en del frafall gjennom høsten/tidlig vinter. 
Det er kommet noen nye til i flere av gruppene gjennom sesongen men utviklingen for antall aktive 
har fortsatt den negative trenden fra 2015. En mulig forklaring kan være en sen og snøfattig vinter.  
 
Skigruppen har fire treningsgrupper for utøvere fra 6 år (2010) og opp til 14 år (2003). Våre 15- og 
16-åringer trener sammen med BVHIF. De eldste utøverne (juniorer) inngår i treningssamarbeidet 
Team Vestmarka.  
 
Treningssamarbeid 

Bærums Verk og Hauger IF 
For løpere i 13-16 års klassene har vi de siste 10-12 årene hatt et samarbeid med Bærums Verk og 
Hauger IF (BVHIF). Våre utøvere har sin faste trening sammen med sin årsgruppe i BVHIF som er 
enten er 13-14 års gruppa eller 15-16 års gruppa (HL gruppa), og vi stiller med trenere avhengig av 
hvor mange løpere vi har med i de forskjellige gruppene. For 2016-2017 sesongen har vi med 3 jenter 
i 15-16 års gruppa (HL gruppa) og 2 trenere som har delt på treneroppgaven. 
 
Team Vestmarka 
Team Vestmarka er et samarbeid mellom 6 klubber i vestre Bærum; IL Jardar, Bærums Skiklubb, 
Bærums Verk og Hauger IF, IL Jutul, Lommedalens IL og Haslum IL for junior utøvere (17, 18 og 19/20 
årsklassene).  
Hensikten med teamet er: 
1. Å få frem flere toppidrettsutøvere innen langrenn i Bærum  
2. Å tilby et trenings og konkurransemiljø som er ledende i landet  
3. At flere er aktive minst ut videregående skole 
4.  Stille med smøreteam og støtte apparat på Norgescup og i Junior NM 
 
For sesongen 2015-2016 og 2016-2017 har Jutul hatt med 2 gutter (født 1999). Vi har hatt meget 
gode erfaringer med denne samarbeidsmodellen som gjør at våre utøvere får et stort og godt 
treningsmiljø, og et godt smøreteam og støtteapparat på Norgescup og i Junior NM. Vi som er en 
liten klubb ville ikke hatt muligheten til å få til dette alene. Jutul har bidratt med 2 smørere på 
Norgescup og i Junior NM. 
 

Aktiviteter 
Skigruppen har i 2016 jobbet aktivt med rekruttering og med å fortsette utviklingen av et godt og 
helårlig treningsopplegg. Vi har også hatt fokus på den sosiale delen, og har gjennom sesongen hatt 
en rekke uformelle samlinger for de ulike gruppene. Som i foregående år startet sesongen med en 
helgetur i oktober til Gøteborg Skidome for utøvere fra og med 11 år, i år med totalt 36 deltakere.  

Den tradisjonsrike familiesamlingen på Gomobu gikk av stabelen helgen 4-6. desember, denne gang 
med en del færre deltakere enn rekordåret 2015. Det var fine forhold under samlingen, og dette er et 
arrangement skigruppen ønsker å videreføre.  

Det er en forholdsvis høy andel av Jutuls unge skiløpere som går renn og ganske mange går mange 
renn. I 2016 var Jutul representert i 48 ulike renn og løp. Om vi ser bort fra klubbmesterskapet, som i 
2016 samlet 118 Jutul'er i alle aldre, var det 52 utøvere som har deltatt på ett eller flere renn. De 
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ivrigste gikk rundt 20 renn, mens en god del gikk bare ett renn. 14 utøvere gikk 1 eller 2 renn og 13 
utøvere gikk mellom 3 og 5 renn. 14 utøvere gikk mellom 6 og 10 renn og hele 11 utøvere gikk mer 
enn 10 renn. I Tour de Bærum 2015 hadde for eksempel Jutul 42 løpere til start.  
 
I UngdomsBirken 2016 hadde vi med 8 utøvere fra 12 til 15 år, med flere gode plasseringer. Dette er 
en fin fellestur til Lillehammer der vi bor sammen fra lørdag til søndag og har en felles middag lørdag 
ettermiddag. Vi har et smøreteam som følger løperne til start på Sjusjøen og foreldre som tar imot 
ved mål på Birkebeinerstadion. 
 
I friidrett har vi hatt deltakere på forskjellige løp gjennom sommeren, og med meget gode resultater.  
Aleksander de Lange Claussen fra Jutul tok bronse i U-23 i NM motbakkeløpet Molden opp. I 
UngdomsBirken løp vant Thomas Meinicke gutter 16-17 og ble nr 13 i eliteklassen, og Julie Meinicke 
fikk en tredjeplass i Jenter 14. Thomas vant også Fornebuløpet 2016. I Birkebeiner trippelen ble både 
Stina Meinicke, Thomas Meinicke og Julie Meinicke nr to i sine klasser.  
 

Våre arrangement 
 
Jutulcrossen og Tour de Bærum 
Jutulcrossen var som i 2015 del av Tour de Bærum. Dette året som et felles arrangement med felles 
økonomi og samordnet planlegging. Årets Tour var utvidet med ett renn, lørdagen var det både 
Jutulcross på Skui og Jardarrennet på Vestmarksetra/Gupu. Rennplanene var samordnet slik at 
utøverne kunne delta på begge renn. Tilbakemeldingen var meget gode, og Tour de Bærum er 
etablert som ett av de viktigste arrangementene i vår region. Økonomisk var resultatene svakere enn 
i 2015. Årsaken til dette var dels noe sviktende inntekter og dels at opplegg for tidtaking ble relativt 
kostbart. Som tidligere år inngikk Jutulcrossen i Sparebank 1 Cup for Akershus.  
 
Klubbmesterskap ski 
Klubbmesterskapet i langrenn 2016 ble avholdt på Jordbru mandag 14. mars 2016. I alt 118 utøvere 
fullførte konkurransen i løyper som var fra 200 meter til ca 5,6 km lange. Konkurransen ble avholdt i 
fristil. 
 
Sportsmaster opp kantebakk 
Opp Kantebakk 2016 var det 12 i rekken og satte nok en gang deltakerrekord med 253 startende. 
Selv om været og stemningen var den aller beste ble det heller ikke i år ble det ny løyperekord. 
Spesielt gledelig var det at vår egen Aleksander De Lange Claussen tok en andreplass i herreklassen 
og Julie Meinicke tredjeplass i kvinneklassen.  

Klubbmesterskap terrengløp 
Årets klubbmesterskap terrengløp ble lagt til Jordbru for å markere åpning av den nyrenoverte 
lysløypen rundt Jordbru. Arrangementet ble svært vellykket med 87 deltakere. 
 
Det tradisjonsrike avfetningsrennet arrangert av ildsjeler gikk av stabelen for 37. gang 2. juledag.  
Selv om årets renn var uten snø stilte om lag 70 Jutuler i alle aldre til start med staver på Jordbru i 
pent vær og med godt humør.  
 

Anlegg 
Arbeidet med oppgradering av lysløype fortsatte i 2016 med fase 2 – oppgradering av lysløypen 
rundt Jordbru (ca 2.8 km).  Det er gjort breddeutvidelse til min 5 m og utbedring av 
stikkrenner/drenering og etablering av steinpute med grusdekke i midtpartiet slik at løypen kan 
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brukes året rundt. Oppgraderingen er finansiert gjennom tippemidler og kommunale midler, men 
også med en viss egenfinansiering fra Jutul. 

 
Dugnad 
Skigruppen fikk også i 2016 tildelt oppdrag i den kommunale ryddedugnaden med søppelplukking i 
angitte områder. Denne dugnaden er delt i to – en runde i mai og en runde i september med en 
samlet inntekt til skigruppen på om lag 18 000. Salg av Vestmarkkalender ga en inntekt på rundt  
24 000 og dugnadsinnsatsen for innkreving av parkeringsavgift på Vestmarka gav nesten 14 000.  
Sistnevnte ble utført av Jutulkara og Hornigjengen – stor takk til dem for innsatsen!  
 

Mål og handlingsplan 2017 
Skigruppen har følgende hovedmål for 2017: 

• Fortsatt utvikling av et trenings- og sosialt miljø som bidrar til at de unge og deres foreldre 
ønsker å fortsette med langrenn 

o Arbeide for å sikre snøproduksjon på Skui 
o Realisere treningspark som del av Skui Idrettspark 
o Øke rekrutteringen fra det som er klubbens geografiske nedslagsfelt 

 
 

Rekruttere og beholde 
Det har vært en nedgang i antall medlemmer/aktive i 2016. Det ble i høst åpnet for at også 6-åringer 
kunne delta på våre treninger. I denne gruppen har det vært en del frafall, og det vil for kommende 
sesong jobbes aktivt med følgende: 

- Etablere tilpasset treningsopplegg, spesielt for de yngste utøverne. Det må vurderes om 
Jutul skal ha tilbud til 1. klassinger, eller om Jutuls primære tilbud til denne gruppen skal 
være gjennom Idrettskolen. Det er uansett ønskelig å utvikle samarbeid med Idrettskolen.  

- Fortsette arbeidet med å utvikle sosialt miljø 
- Øke aktiviteten og finne nye metoder for å nå unge i Skuidalen 
- Lage snø 

 

Sportslig utvikling og sosialt mijø 
Styret vil sammen med trenerne fortsette arbeidet for å få til økt sportslig aktivitet i perioden fra 
skisesongen avsluttes til barmarkstrening starter i oktober. Dette har to formål – både å gi våre 
aktive et helårs tilbud og et bedre treningsgrunnlag inn mot skisesongen, og å skape et godt miljø og 
godt samhold blant aktive og foreldre. Vi har tro på at gode sosiale relasjoner mellom utøvere, 
trenere og foreldre er en avgjørende faktor for at de aktive ønsker å bli værende i skigruppen. Styret 
ønsker også å bidra til utvikling av våre trenere, og tilbyr bl a trenerkurs.  
 
Treningssamarbeid 

Skigruppen ønsker å fortsette treningssamarbeidet med andre klubber for å sikre utøvere i alderen 
14-16 et best mulig treningstilbud. Samarbeidet/deltakelsen i Team Vestmarka fortsetter, i 2017 vil 
Jutul potensielt ha fire utøvere i Team Vestmarka.  
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Arrangement 

Skigruppen har gode erfaringer med samarbeidet i Tour de Bærum, og vil fortsette å jobbe for en 
utvikling av Jutulcrossen og Tour de Bærum.  

Skigruppen vil i 2017 ha følgende arrangement 

• Klubbmesterskap ski 13. mars 
• Opp Kantebakk 30. mai  
• Klubbmesterskapet terrengløp 16. oktober  

 

Anlegg 

Det er igangsatt arbeid for å vurdere muligheten for snøproduksjon på Skui. Det har vært dialog med 
kommunen, og det er virker å være stor interesse for å få til en løsning for snøproduksjon. 
Skigruppen vurderer at dette vil være avgjørende for å sikre fremtidig rekruttering og kunne utvikle 
et godt treningsmiljø for ski i Jutul.  

Skigruppen har startet et arbeid for å realisere en treningspark på Skui Idrettspark i området rundt 
skileiken. Mini-skui vil bli revet i løpet av våren 2017, og det vil gjøre det mulig å ta i bruk større deler 
av Idrettsparken til ulike vinter- og sommeraktiviteter. Som et første steg ønsker skigruppen å få på 
plass noen utetreningsapparater.  

Værstasjon Jordbru 

Skigruppen har med støtte fra OBOS anskaffet en værstasjon med webkamera til bruk på Jordbru. 
Denne skal monteres 1. halvår 2017. 

 

ØKONOMI 
Regnskapet for skigruppen for 2016 viser et negativt resultat på kr 28 785, rundt kr 6 000 svakere 
enn budsjett. 
 
 
Kostnader 2016 2015 
Klubbrenn mv 9.799 3.740 
Samlinger, turer 42.720 53.386 
Startkontingenter renn 38.160 34.525 
Ski- og treningsdresser (aktive og trenere) 18.020 21.151 
Treningsutgifter høst og vinter, inkl rekvisita 53.249 54.759 
Treningsutgifter rulleski (inkl innkjøp av ski) 19.527 35.791 
H/L og jr-løpere (treningssamarbeid og reiser) 58.359 31.445 
Ungdomsbirken og andre utøverrelaterte 15.747 16.929 
Andre poster 60.230 -1.373 
Sum kostnader 315.811 250.353 
 
Under andre poster i 2016 har vi blant annet innkjøp til værstasjon og web-kamera på Jordbru. En 
investering på 20.000 som er fullfinansiert gjennom støtte fra OBOS. Vi har også valgt å støtte de 
smørerne i klubben som bruker mest tid i smøreboden med friskvernsmasker og regnskapet er i 2016 
belastet med kr 9.000 for dette. 
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Budsjett 2017 
I budsjettet for 2017 er det lagt til grunn en økning i treningsavgiftene, dels som en kompensasjon for 
bortfall av Vestmarkkalenderen og dels fordi våre treningsavgifter har ligget langt under de klubbene 
det er naturlig å sammenligne seg med. Våre treningsavgifter vil etter justeringen fortsatt være 
gunstige sammenlignet med våre naboklubber. 
 
Treningsavgifter 2017-18 2016-17 
7 – 10 år 1.100 700 
11 – 12 år 1.400 950 
13 – 14 år 1.700 1.200 
15 – 16 år (HL-klassene) 2.100 1.500 
Junior (Team Vestmarka, Norges-cup) 2.700 2.000 
Alder pr hhv 31.12.2018 og 31.12.2017. 
 
 Budsjett 2017 
Treningsavgifter 57 025 
Vestmarkkalender 0 
Renninntekter 130 085 
Tilskudd fra hovedstyret 37 000 
Legatmidler 6 500 
Andre innt inkl dugnad 70 000 
Sponsorinntekter 35 000 
SUM INNTEKTER 335 610 
Rennpåmelding 35 000 
Trenings- og instruksjonsutgifter 125 000 
Utg ifm klubbstevner 40 600 
Samlinger/konkurransereiser/sosialt 84 010 
Kretskontigent ski- og friidrett 11 000 
Treningsdresser 18 000 
Annet utstyr 12 000 
Vestmarkkalender 0 
Vask 7 000 
Andre kostnader 5 000 
SUM DRIFTSUTGIFTER 337 610 
DRIFTSRESULTAT -2 000 
Finansinntekter 2 000 
Finansutgifter 0  
Netto finans 2 000 
RESULTAT 0 
 
 
 
Styret i Jutul Ski/Friidrett takker alle våre aktive, trenere og ledere for innsatsen i 2016. Vi håper 
foregående år har vært en god opplevelse og at dere alle blir med oss videre.  
 
 

 
Skui, 10. mars 2017 

Styret i Jutul Ski/friidrett  



 
 

”Gjennom trivsel og glede skapes resultater” 

 

Å rsberetning for Jutulkara 2016 

Styret: Tore Hansen, leder 

Kjell Nakstad, kasserer 

Arnfinn Reitan, sekretær 

Asle Enger 

Frank Hansen 

Jostein Ringstad 

Sverre Ivar Telnes 

Antall medlemmer: 73 aktive + 7 passive. 

Antall trenere: 2 stk. + ass. 

Antall styremøter: 4 

Sportslige aktiviteter: Klubbmesterskap på ski og i terrengløp, diverse turrenn, joggeløp og 

sykkelritt, samt klubbens egne arrangementer, Kantebakk opp, 

avfettingsrenn og idrettsmerkeprøver. 

Trening: Tirsdager kl 1900, torsdager kl 1830 og lørdager kl 1400, hele året. 

Styrketrening torsdager kl 1940-2030 i vinterhalvåret. 

 Sykling på torsdager i sommerhalvåret. 

Sosiale arrangementer: Bacalao. Sommeravslutning på sletta til Skuibakken. Tur til Senja. 

Tur til Tor W. m/bankett. Løpetur over Kolsåsplatået til Erik E. 

Jutulkaras høsttur m/bankett. Setteknekken. Lørdagsavslutning i 

garderoben før jul. Utdeling av Jutulkaras hederspris. 

Dugnader: Parkeringsvakt på Vestmarksetra. Dugnader i forbindelse med 

Jutularrangementer (Kantebakk opp, terrengløp). Vask av 

styrkerom, garderober m/badstuer. Tore ansvarlig for idrettsdelen.  

Økonomi: Sunn økonomi. Medlemsavgift kr 600. 

Oppnådd i 2015: Sportslig og sosialt godt miljø. 

Mål for 2016: Markedsføring/salg av Jutultøy (overtrekk, fleecejakker). 

Opprettholde et høyt aktivitetsnivå idrettslig og sosialt. 

Nyrekruttering (få med ungdommen).  

For Jutulkara: Tore Hansen 



             
 
 
Årsmelding 2016 Hornigjengen 

 
Styret: 
Karin Nord, leder 
Toril Woxman, kasserer 
Ragnhild Bryn Henriksen, styremedlem 
Linda Roswall, web-ansvarlig/styremedlem 
Karin Krugerud, styremedlem 
Solbjørg Sørensen, styremedlem 
 
Antall medlemmer: 73 
 
Møtevirksomhet: 
Antall styremøter: 5 
Årsmøte: 03.02.16 
 
Temamøter:  
09.03.16: Psykologisk førstehjelp ved May Ullnæss 
21.09.16: Verktøykasse for mer treningseffekt ved Simen Gylterud Owe 
 
Trening i regi av Hornigjengen  

 Mandager: Rolig langtur for A og B gruppen med leder. Hundegruppen har vært lite 
aktiv i 2016. 

 Onsdager: Intervalltrening for A og B gruppen med trener, og rask gange for 
gågruppen med trener. 

 
En onsdag i 2016 ble avsatt til løpeteknikk-trening med Bjørn Gulliksen.  
 
Styrketreningsrommet disponeres av Hornigjengen på mandager kl 18-20 og på onsdager kl 
19-21. Vi oppfordres til å bruke styrketreningsrommet også utenom disse tidene. Nøkkel er i 
Hornigjengens kodeboks på veggen, og man kan henvende seg til en i styret for å få oppgitt 
koden.  
Jorunn Sønsthagen demonstrerte bruk av styrkeapparater/robes etter en onsdagstrening. 
 
Vintertrening  
Mandager: Skiteknikk/skiintervall på Jordbru for A og B gruppen med trener 
Onsdager: Rolig skitur eller løpetur uten trener for A og B gruppen 
        Rask gange for gågruppen med trener. 
 
 
Trenings tilbud som ikke er i regi av Hornigjengen 
Hornigjengen er treningsglade damer, og dette viser seg 

 Torsdag: Styrketrening «Ute sterk og glad», trening i all slags vær med Elin Bolstad. 
 Mandager: Langintervaller med løpere fra A-gruppen 

 
Sosiale arrangementer: 

 Svært vellykket jubileumstur til Island,  
 Høsttur med Jutulkara med middag og fest på kvelden 
 Gjenbrukskveld med kjøp og salg av brukte ting 
 Julebord på Jutulstua. 

 
Det ble ikke arrangert sommerfest eller høsttur siden det var jubileumsår med tur til Island. 



 
Sportslige arrangementer: 
Hornigjengen har vært godt representert i følgende Jutul-arrangementer på Jordbru:   

 Klubbmesterskap ski  
 Opp Kantebakk  
 Klubbmesterskap løp  
 Avfetningsrenn   

 
Frank Hansen arrangerte Idrettsmerkeprøve både før og etter sommerferien for 
Hornigjengen.  
 
Hornigjengen stilte ikke lag til Holmenkollstafetten i 2016 da dette var en langhelg hvor 
mange var bortreist.  
 
Fjøla  
Mange i Hornigjengen har deltatt i diverse skirenn, sykkelritt og løp for å få napp i fjøla.  
Det er totalt 44 fjøler i omløp, 15 ble delt ut i 2016 derav to nykommere. Det er også to som 
har tatt opp aktiviteten igjen etter 8 års fravær.  
 

Dugnader: 
Hornigjengen hadde ansvar for parkeringsvakt på Vestmarksetra 2 helger i februar. 
Hornigjengen bidro også til gjennomføring av alle sportslige arrangementer i Jutul regi i 
2016.  
 
Økonomi: 
Regnskapet for 2016 er i noe overskudd, og Hornigjengen har en sunn økonomi. 
Hornigjengen har solgt Vestmarkskalendere og inntekten går til skigruppa.  
 
Hedersprisen: 
Hedersprisen for 2015 ble tildelt Karin Nord på årsmøte 3. februar 2016.   
 
Jutulen:  
Bente Jøndahl har skrevet et flott innlegg om jubileumsturen til Island. 
 
Hornigjengens historie 
Ellen Kippersund har laget jubileumsbok med bilder fra de siste 5 årene frem til 
jubileumsturen til Island 2016.  
Nina Christiansen har samlet mange bilder i album fra tidligere år. Ragnhild Bryn Henriksen 
administrerer utlån av albumene til de som er interessert. 
 
Ansvarlige for diverse oppgaver: 
Treningsansvarlig Jorunn Sønsthagen 
Fjøla Nanna Bente Langdal 
Holmenkollstafetten May Ullnæss 
Festkomite (Julebord) Anne Berit Klevberg (ut), Anne Turid Nordli (ut), 

Bente Jøndahl, Jorunn Røegh 
Ellen Kippersund (ny), Toril Gylterud (ny)  

Vinlotteri Inger Espevik, Anne Turid Nordli 
Hornigjengens kontakt i skistyret Anne-Lise Alaerts 
Medlem i Representantskapet Anne Turid Nordli 
Legatstyret, William Pedersens legat Solveig Thrane, Anne-Lise Alaerts 
Jubileumskomiteen  Lillian Skoglund, Laila Sandberg, Anne Lomsdal, 

Solveig Thrane, Wenche Ødegaard 
 
Valg:  
Linda Roswall går ut av styret etter strålende innsats i 8 år. Hege Breen er positiv til å stille til 
valg.  
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ÅRSMELDING ISFB 2016 
 

ORGANISERING OG INSTRUKTØRER 

Ledelse 

Idrettsskolen for barn (ISFB) er direkte underlagt og forvaltes av Hovedstyret 
(HS). Daglig leder har sammen med leder av ISFB ivaretatt praktisk oppfølging 
og bistand.  

Instruktører høstsesong 2016 

Følgende har vært engasjert som instruktører sammen med Kristine Dyrnes, 
som er hovedinstruktør: Morten Hertzenberg, Andreas Torgersen, Anne 
Torgersen og Maria Rødseth. Vi har også hatt en fast vikar som har steppet inn 
ved behov, Maiken Sørbye Larsen. 

Det er en flott instruktørgruppe som samarbeider godt, både med leder og de 
andre instruktørene. Alderen til instruktørene er mellom 14-18 år. De har tatt 
til seg kunnskap på en god måte, og vi håper denne gjengen blir med oss i lang 
tid fremover.  

Møter 

Mellom leder og daglig leder i IL Jutul har det vært jevnlig kontakt og møter.  

 

Politiattest 

Lovpålagt krav om politiattest for instruktører er ivaretatt, og fulgt opp av leder 
og klubbens daglige leder.  

 

MEDLEMSKAP – AKTIVE DELTAGERE 

Medlemskap 

I samsvar med Norges Idrettsforbund og klubbens «lover og retningslinjer» er 
det ikke krav til medlemskap i IL Jutul for å delta i aktivitetene til ISFB. 
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Deltageroversikt 

Totalt har det deltatt 160 deltagere på Idrettsskolen denne sesongen (høsten 
2016). Det er 4 grupper på ettermiddagen for Skolefritidsordningen (SFO) på 
Skui skole, og 4 kveldsgrupper. På grunn av lite barn på ettermiddagsgruppen 
9-11 år høsten 2016, falt valget på å avslutte denne gruppen. I 2016 sesongen 
(høsten) har det vært færre deltagende barn på de eldste gruppene på 
Idrettsskolen enn de siste årene. Hovedgrunnen til dette kan være to 
konkurrerende tilbud i aldersgruppen 6-8 år på Kolsåssiden. Det er denne 
aldersgruppen ISFB har hatt flest barn i de siste årene.  

ØKONOMI 

Idrettsskolen har i sesongen 2016/17 budsjettert svært nøkternt. Det er ikke 
satt av midler til investeringer i utstyr og generelt er kostnadsnivå både på 
aktiviteter og materiell skrudd ned. Dette har vist seg å gi idrettsskolen isolert 
sett et resultat nesten i balanse, til tross for svikt i deltagerantall. 

Idrettsskolens budsjett er basert på å dekke 40% lønn for Leder av ISFB og 
ungdomstrenere. 

 

ANLEGG  

Følgende anlegg er benyttet i 2016: 

Skui Idrettspark med Skileik, skøytebane og sletta, samt gymsalen på Skui skole, 
er de viktigste arenaene for aktiviteter. Skogsområdet i nærområdet har blitt 
benyttet til noe aktivitet. 

 

MÅLOPPNÅELSE 2016 

Intensjonene for 2016 var å opprettholde god kvalitet og variasjon i tilbud og 
aktiviteter, og det har mener vi å ha oppnådd. Et annet mål for 2016 var å 
opprettholde antall deltagere, og dette har vi ikke fått til i år, på grunn av økt 
konkurranse i nærområdet. Dette må vi fortsettes å jobbe med i 2017.  
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MÅL OG PLANER FOR 2017 

- Opprettholde den gode kvaliteten og få en god variasjon i tilbud og 
aktiviteter i nærområdet. 

- Det er ikke satt av penger i budsjettet for eksterne aktiviteter. 
- Vi vil høsten 2017 prøve å satse på de yngre barna på idrettsskolen, altså 

innføre en eller to ettermiddagsgrupper for de barna på 3-4 år. Vi tror 
dette kan være veien for å få opp deltagerstanden igjen. 

 

AVSLUTNING 

Sesongen 2016 er over, og vi må dessverre se tilbake på svikt i antall deltagere 
med reduksjon av antall partier som en konsekvens. Målsetningen fremover 
må være å gjøre IL Jutul sin idrettsskole for barn både mer synlig og utvide 
tilbudet for de yngre barna, i den hensikt å få flere deltagere. Til tross for svikt i 
antall deltagere har idrettsskolen gått nesten i balanse økonomisk. 

 

 

 



 
 
 
 
 
REPRESENTANTSKAPET I IL JUTUL - ÅRSMELDING 
 
Representantskapet har hatt 2 møter i perioden. Representantskapets 
oppgaver er bl.a.: 
Overvåke at laget drives i beste Jutul-ånd, og er i samsvar med lagets lov, 
formål og vedtekter, innstille til hederstegn, ta opp og behandle saker det 
mener har betydning for laget.  
På årsmøtet ble det delt ut 3 hederstegn til medlemmer som har gjort en 
innsats for klubben utover det som normalt kan forventes. 
IL Jutuls leder Ivar Barstad har møtt på representantskapsmøtene og 
redegjort for de aktuelle saker som Arbeidsutvalget og Hovedstyret har 
hatt opp til behandling. Leder for Representantskapet har vært 
representert på Hovedstyrets møter.  
Representantskapet har 15 medlemmer og består i av æresmedlemmer, 
tidligere ledere i IL Jutul, 2 valgte representanter samt leder av William 
Pedersens legat.  
 
For Representantskapet i IL Jutul 
 
Kjell Nakstad 
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