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1. Styrets sammensetning i 2018 

 
Arbeidsutvalget – AU: 
Leder:    Erik Frogner   
Nestleder:    Andreas Orheim    
Kasserer:    Einar Soleng   
Styremedlem 1:  Jostein Kristiansen    
Styremedlem 2:  Endre Nakstad   
Styremedlem 3:  Eva Stene  
Varamedlem:    Randi Torgersen  
 
Gruppeledere som også er medlemmer Hovedstyret 
Leder Fotballgruppa:   Elin Kristiansen    
Leder Ski/Friidrettsgruppa:  Bengt Lyng    
Leder ishockey:   Einar Soleng, engasjert av HS 
 
 
 

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.  
 
Ivar Barstad, nyvalgt leder i representantskapet, inviteres til møter i hovedstyret og mottar kopi av 
sakspapirer og referater. Deltar i HS-møtene så ofte som mulig. 
Kontrollkomitéen inviteres også til møter i HS og får tilsendt referater. 
 
Fast ansatte 
Hovedstyret har arbeidsgiveransvaret for de ansatte i klubben. 

Aimee Tverli er ansatt i 100 % stilling som Daglig leder. 
 
Fra september -17 overtok Sigrid Nestgaard Rød ansvaret som daglig leder for Idrettskolen for barn 
(ISFB) i en timebasert stilling. Hun sa opp sin stilling i juni 2018. Beate Fredriksen begynte som leder i 
august 2018 og jobber på timer. Beate er også student og jobber med en masteroppgave i tillegg til sin 
lederstilling på idrettsskolen. Beate har tidligere vært ansatt som ungdomstrener da Malin Simensen 
var leder. 
 
Fotball har ingen ansatt sportslig leder, men Kristian Holm Carlsen er innleid gjennom Fotball for Kids 
og bistår med det sportslige. 
 
I tillegg har vi flere ansatte ungdomstrenere i både Hockey, Ski og Fotball. Disse lønnes på timesbasis. 
HS har også fem tilkallingshjelper som bistår med vask ved utleie. 
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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. 
Fra januar -17 har vi delt parkeringsansvaret med Jardar og BSK. Parkeringstiden er utvidet til kl 9 – 16. 
Ansvaret fordeles mellom gruppene. 
 
Vestmarkkalenderen  
I år ble det ikke laget kalender.  
 
Jutulstua og Klubbhuset  
Arbeidsutvalget har ansvar for drift og utleie av Jutulstua og Klubbhuset. Utleie, drift og administrasjon 
har vært håndtert av daglig leder. Vask fordelt mellom 4-5 jenter som honoreres på timebasis. 
 
Det er inngått en langsiktig avtale om utleie av Klubbhuset med Yogaskolen.  
 
Hovedstyret har en avtale med Tore Hansen om tilsyn og vask samt forefallende vedlikehold av 
Idrettsdelen, der kostnadene fordeles mellom gruppene. 
 
Politiattest 
De pålagte rutiner relatert til Politiattest for trenere og ledere administreres av Styret. Daglig leder 
Aimee Tverli ivaretar denne oppgaven. Det er 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.  
Jutul følger loven og har skjerpet rutiner for innhenting og oppfølging. Det er lagt større ansvar på 
gruppene. Ingen ledere/trenere har tillatelse til å starte opp uten at politiattest er på plass. 
Kontrollkomiteen har foretatt en evaluering av rutiner og ser seg nå fornøyd med at dette følges opp 
på riktig måte. De påpeker at man må fortsette med de samme innarbeidede rutinene, slik at Jutul 
alltid skal ha god kontroll og oversikt over sine tillitsvalgte. 
 
Medlemsbladet Jutulen 
En utgave av medlemsbladet Jutulen har vært utgitt i 2018. Redaktør har vært Eva Stene i samarbeid 
med Endre Nakstad. Eva Stene har hatt ansvaret for annonser og økonomi. 
 
Representasjon 
Jutul deltok på årsmøte i BIR og på årsmøtet i Akershus Idrettskrets.   
Daglig leder deltok på BIR sin årlige høstkonferanse i 2018. 

• Gruppene er representert på de respektive forbund og kretsers årsmøter som det fremgår av 
de respektive gruppenes årsmeldinger. 

 
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. 
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Kort oversikt over noen aktiviteter og hendelser i regi av Styret i 2018: 
 
 

Januar 
 

• Forbereder årsmøte. Møter med gruppeledere. 
• Kristian Holm Carlsen tiltrer som sportslig leder i fotball, innleid 

Februar 
 

• W. Pedersens’ legat fordeler midler til gruppene. 
• Gruppemøter 

Mars • Årsmøte 14.03 
• Deltar i BIR sitt årsmøte. 

April • Oppstart etter årsmøte. 
Mai • Deltar i årsmøtet for Bærum Ishall. 

• Utvalgene har møter 
Juni • Gjennomgang halvårsregnskap og status i gruppene 

•  
August • Beate ansettes som leder i ISFB 
September • Vi utarbeider gruppevis kvartalsregnskaper som Kontrollutvalget ser gjennom.  

•  
Oktober • Tippemiddelsøknader fornyes  

•  
November • Nytt nr. av Jutulen kommer ut  

• Vi deltar på BIR høstseminar. 
Desember •  
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4. Vurdering av aktivitet i forhold til mål 2018 

Årsmøtet 2017 vedtok følgende mål for styret 2018: 
Målsetting Resultat 

Markedsføring 
• Aktivt selge hele klubben 
• Økt satsing på markedsføring av 

klubbens tilbud, spesielt mot nye 
boligområder. 

• Øke medlemsmassen til 1400 stk. 
Anleggssaker. 

• Forberede prosjekter i 2018 og 2019 
 
 
 
ISFB. 

• Øke oppslutning. 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. 

Plakater, bannere, sosiale media. 
Utdeling av reklame til nytt boligområde. 
 
Har ikke lykkes med å øke medlemsmassen etter 
plan. 
 
Gjennomført utskifting til nytt kunstgress på 11’er. 
Gjennomført hovedandelen av oppgradering 
sprintløype. Fornyet tippemiddelsøknad for 11’er og 
9’er. Søkt tippemidler til oppgradering av 
sprintløype. 
 
Skui skole sa overraskende opp avtalen om 
idrettsskole i regi av Jutul i SFO pga. økonomi. 
Inntektene er synkende. Behov for flere deltakere. 
Felles markedsføring med hele klubben. 
Ansatt ny leder på timesbasis 
Aktiv støtte fra DL og AU. 
 
Handlingsplaner satt fokus på i sammenheng med 
nye årsplaner og budsjettering. 
 
 
 
Ungdomstrenere brukes aktivt i alle grupper. Søker 
støtte i nærliggende klubber og samarbeider på 
gruppenivå. 

Administrative rutiner 
• Kontinuerlig arbeid for utvikling av 

administrative rutiner til beste for 
klubben og for medlemmene.  
 

 
Kontinuerlig arbeid for å forenkle bruk av 
medlemsregister og online betaling. WebOrg 
kommer stadig med forbedringer og systemet øker 
brukervennlighet   

Administrasjon. 
• Holde høy servicegrad til 

medlemmene. 
•  At alle våre ansatte har noe felles 

kontortid der oppgaver kan 
koordineres og planlegges sammen. 

• Forbedre løpende oversikt over 
regnskap og økonomi. 

 
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. 
Innført felles mal på budsjetter for alle grupper. 
Kvartalsvis oppfølging. 
 

Sportslig. 
• Følge opp gruppene slik at det 

jobbes mot vedtatte målsettinger. 
Bidra til å skape gode rammer for 
aktiviteter. 
 

 
Dialog. God kommunikasjon. 
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5. Medlemstall 

 
Oppdatert pr 31.12.2018 1 
 
Tabell 1: Sum medlemmer i IL Jutul  

 
 
 

 
 
 

 
Oversikten omfatter medlemmer som er aktive i flere grupper  
 
Deltakere i aktiviteter som ikke krever medlemskap 
Idrettskolen: 124 barn fordelt på fire kveldspartier og SFO våren 2018. Vi har ikke samarbeide med SFO 
på Skui og Emma Hjort skole fra høsten 2019 og har da hatt barn 35 fordelt på 4 kveldsgrupper. 
 
På Hockeyskolen som arrangeres av Hockeygruppa deltok ca. 80 barn i alderen 4-8 år. 

                                                           
1 Medlemstall for 2016, 2017 og 2018 er beregnet ut fra antall som har betalt medlemskontingent.  

Medlemskap 2018 2017 2016
Barn 405 421 477
Familiemedlemskap 334 350 421
Pensjonist 115 112 98
Student 6 17 15
Voksen 121 127 122
Æresmedlemskap 9 9 9
Støttemedlem 38 33 30

1028 1069 1172
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6. Styrets økonomiske beretning for 2018 

 
Gruppene rapporterer inn sine regnskap via egne økonomiansvarlige og regnskapet føres av Daglig 
Leder som rapporterer til AU/Hovedstyret gjennom kasserer. 
 
 
Idrettslaget har pr 31.12.2018 totale driftsinntekter på kr 7 487 152 og totale driftsutgifter på kr  
9 393 958 som gir ett resultat (underskudd) på kr -1 897 876 mot ett overskudd på kr 1 353 261 pr 
31.12.2017. 
 
Det er budsjettert med en total omsetning på 7 838 050 og totale utgifter på kr 9 516 945 som gir et 
underskudd på 1 678 895 for 2018. Pr 31.12 er inntekter 4,7% lavere og utgifter 1,3 % lavere enn 
budsjettet, samtidig som resultatet gir et 13% større underskudd enn budsjett. 
Balansen viser sum eiendeler på kr 3 846 039 mot 5 575 836 pr 31.12.2017, en minking på kr 1 729 
797. Årsaken til nedgangen er prosjekter under utførelse og at det drøyer en god stund før vi får 
tilskudd, tippemidler og momskompensasjon vi har blitt tildelt for disse. 

 
 
Idrettslaget: 
I balansen er det ført fordringer for 188 987, dette hovedsak grasrotandel på 36 567 som er inntektsført 
i 2018 (utbetales ikke før i 2019) annonseinntekter til Jutulen og div utestående blant medlemmer/ 
leietakere. Vi har pr i dag ingen ubetalte sponsorinntekter. 
Idrettslaget har en noe svakere økonomi enn tidligere år og 2018 senker egenkapitalen med 1 729 797 
siden 2017. 
 
 
 
 
 
Revisorer har vært IHS Revisjon og Regnskap AS.  
 
 
 
 
 
 

Skui 27. Mars 2019 
 
 

Erik Frogner 
Leder 

 

 
 
 

 

Einar Soleng 
Kasserer 
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7. Resultat og balanse – Hovedstyret 2018 

Beskrivelse Noter Eleminering Resultat Budsjett Avvik
Sponsor 1 -301 311 56 049             10 000           46 049         
Dugnadsinntekter 2 12 322             -                    12 322         
Momskompensasjon 340 533           300 000          40 533         
Tilskudd fra idr. org -353 353 10 561             250 000          239 439-       
Kickback 983                 -                    983             
Tilskudd øremerkede 800 000           800 000          -                 
Leieinntekter fast eiendom 3 184 664           200 000          15 336-         
Medlemskontigenter 4 314 102           280 000          34 102         
Grasrotandel 191 378           170 000          21 378         
Vestmarkparkeringen -57 603 20 955             40 000           19 045-         
Diverse inntekter -5 000 82 310             60 000           22 310         
Driftsinntekter -717 267 2 013 857 2 110 000 96 143-        

Faste lønninger 981 284           -                    981 284       
Påløpne feriepenger 109 059           -                    109 059       
Fri telefon 3 663               -                    3 663          
Motkonto for gruppe 52 3 663-               -                    3 663-          
Arbeidsgiveravgift 140 052           -                    140 052       
Arb.giv.avg. pål. feriep. 15 377             -                    15 377         
Fordeling av lønn 603 609-           710 000          1 313 609-    
Pensjonsforsikring ansatte 8 334               -                    8 334          
Delsum 5 650 497 710 000 59 503-         
Renovasjon, vann, avløp mv. 802                 2 600             1 798-          
Lys, varme 20 513             25 000           4 487-          
Renhold 1 298               2 000             702-             
Inventar 13 652             10 000           3 652          
Driftsmaterialer 9 597               10 000           403-             
Reparasjoner og vedlikehold bygninger 6 94 999             140 000          45 001-         
Reparasjoner og vedlikehold utstyr 9 954               10 000           47-               
Vedlikehold anlegg 7 2 862 719        2 835 800       26 919         
Revisjons- og regnskapshonorar 17 500             18 000           500-             
Honorar for økonomisk & juridisk bistand 3 172               3 500             328-             
Bistand/ fremmede tjenester 7 101 795           -                    101 795       
Kontorrekvisita 3 666               8 000             4 334-          
Div. utgifter 5 288               10 000           4 712-          
Data kost/ drift medl reg 108 107           105 000          3 107          
Trykksaker 39 671             30 000           9 671          
Møter, kurs, oppdatering mv. 12 296             20 000           7 704-          
Internett 13 245             13 000           245             
Mobil 12 511             12 000           511             
Porto 2 773               2 500             273             
Forsikringer 35 509             30 000           5 509          
Bilgodtgjørelse 1 299               2 000             701-             
Reisekostnade 1 710               1 000             710             
Gaver 6 620               5 000             1 620          
Overføringer Hockey -133 657 -                      -                 
Overføringer idrettsskolen -87 872 -                      -                 
Overføringer fotball -415 125 -                      -                 
Overføringer Ski/ friidrett -80 613 -                      -                 
Gebyrer bank/ dibs/ elavon 11 363             15 000           3 637-          
Delsum -717 267 3 390 057        3 310 400      79 657         
Driftskostnader 4 040 554        4 020 400      20 154        

Renteinntekter, skattefrie 4 263               4 263          
Purregebyr, kunder 30                   30               
Rentekostnad 5                     5                 
Purregebyr. leverandør 150                 150             

Resultat -2 022 559 -1 910 400 -112 159

Regnskap HS 2018
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Erik Frogner  
Leder 

 Einar Soleng 
Kasserer 

 
 

Noter
Anleggsmidler 2               
Aksjer i  Bærum ishall 1               
Sum Anleggsmidler 8 3               
Varer -                
Kundefordringer 6 700         
Grasrotandelen 69 477       
Periodisering data 36 567       
Kasse 1 000         
Bank 633 372     
Sum omløpsmidler 747 116     
Sum eiendeler 747 119
Egenkapital 1 682 832-  
Årets resultat 2 022 559
Sum Egenkapital 339 727     
Leverandørgjeld -2 622
Offentlige avg -161 055
Feriepenger -102 165
Mellomregn hockey -14 300
Hockey -5 800
Fotball -13 350
Fotball  lån -789 901
Idrettsskole 2 346
Sum gjeld -1 086 847
Sum gjeld/ egenkapital -747 119

Balanse HS 2018
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Noter til IL Jutul HS´s regnskap og balanse 2018 
 

 
 
 

Note 1
Eliminering - info VMP Sponsorer tilskudd Div.utg/ dugnad Totalt 
Hockey 19 201 44 700 69 756 0 133 657
Fotball 19 201 231 611 159 313 5 000 415 125
Ski 19 201 25 000 36 412 0 80 613
Idrskole 0 0 87 872 0 87 872
Sum elemineres 57 603 301 311 353 353 5 000

Note 2 Dugnadsinntekter
HS tok ansvaret for dugnad på Skui gård, utbetaling fra Spleis, bruk til kunstgressbanen

Note 3 Leieinntekter
Jutulstua 104051
Klubbhuset 20200
Yoga 60414

184 664

Note 4 Meldemskap
Noen økte innbetalinger, betalt en del etterslep for år tilbake. 

Note 5 Lønnskostnader
Ingen lønnsregulering i 2018

Note 6 Vedlikehold bygninger
Ny ytterdør på idrettsdelen ble dekket av Bærum kommune, derfor mindre utgifter en budsjettert

Note 7 Vedlikehold anlegg/ bistand
Skyldes påbegynt utbedring sprintløype, var ikke med i budsjettet på årsmøtet 2018

Note 8 Anleggsmidler
Skui idrettspark 1
Aksjer i Bærum ishall 1
Klubbhuset Ringeriksveien 284 1

3
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Erik Frogner 
Leder 

 Einar Soleng 
Kasserer 

Utgifter
Tekst Beløp
Rehab gress 2 280 713
Rydding 20000
Tilsåing 20000
Admin 5% 135250
Delsum 2 455 963

Gjerde 32500

Totalt 2 488 463

Finansiering
Tekst Beløp
Dunad 175250 Jutul
Egenkapital 629213 Jutul
Kommunalt tilskudd 800000 Utbetalt til Jutul i 2018
Spillemidler 884000 Ubetalt pr i dag, håper forskudd på deler av beløpet i 2019
Sum 2 488 463

Regnskap 11er bane
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8. Konsolidert resultat og balanse – Styret og gruppene  

Beskrivelse Budsjett Resultat HS Idr.skole Fotball Ski-fri Hockey Diff budsjett

Salg kiosk 450 000       422 908      -                 -            31 739      9 664     381 505     27 092          

Salg idrettsskolen 3 500           -                -                 -            -               -            -               3 500            

Sponsor 380 000       390 749      56 049        -            265 000    25 000    44 700      10 749-          

Dugnadsinntekter 624 500       480 671      12 322        -            133 211    72 470    262 668     143 829        

Momskompensasjon 390 000       340 533      340 533      -            -               -            -               49 467          

Tilskudd fra idr. org 450 000       375 414      10 561        87 872   164 313    42 912    69 756      74 586          

Kickback -                  983            983             -            -               -            -               983-               

Tilskudd øremerkede 851 500       800 000      800 000      -            -               -            -               51 500          

Leieinntekter fast eiendom 210 000       211 208      184 664      -            -               -            26 544      1 208-            

Arrangementsinntekter 775 000       646 278      -                 -            541 206    105 072  -               128 722        

Provisjonsinntekter -                  1 450         -                 -            1 450        -            -               1 450-            

Medlemskontigenter 280 000       314 102      314 102      -            -               -            -               34 102-          

Grasrotandel 170 000       191 378      191 378      -            -               -            -               21 378-          

Treningsavgifter 2 610 750     2 473 187   -                 110 725 610 167    173 800  1 578 495  137 563        

Egenandel 454 800       445 174      -                 -            91 446      14 511    339 217     9 626            

Vestmarkparkeringen 55 000         78 558        20 955        -            19 201      19 201    19 201      23 558-          

Diverse inntekter 133 000       314 559      82 310        88         35 364      120 618  76 179      181 559-        

Driftsinntekter 7 838 050     7 487 152   2 013 857   198 685 1 893 097 583 248 2 798 265 350 898        

Bodleie, ishallen 14 000         15 000        -                 -            -               -            15 000      1 000-            

Overgangsgebyr 15 000         16 800        -                 -            10 800      -            6 000        1 800-            

Paralellspilletilatelse -                  10 000        -                 -            -               -            10 000      10 000-          

Treningstimer Bærum ishall 940 000       879 483      -                 -            -               -            879 483     60 517          

Leie istid eksternt -                  2 250         -                 -            -               -            2 250        2 250-            

Treningstimer Basisrom 57 500         47 355        -                 -            -               -            47 355      10 145          

Rennpåmelding 44 000         46 458        -                 -            -               46 458    -               2 458-            

Dommerutgifter 200 000       204 708      -                 -            46 194      -            158 514     4 708-            

Omberammingsgebyr 31 500         13 300        -                 -            3 800        -            9 500        18 200          

Kontigenter til krets & særforbund 32 000         33 200        -                 -            15 000      10 000    8 200        1 200-            

Trenerutgifter 591 800       451 194      -                 -            193 808    57 146    200 240     140 606        

Spillerutvikling 63 000         33 300        -                 -            2 500        -            30 800      29 700          

Lag- serieavgift 90 000         114 650      -                 -            47 250      -            67 400      24 650-          

Avgift cup/samling 535 000       440 589      -                 -            216 984    105 970  117 635     94 411          

Bespisning 135 000       227 097      -                 -            44 964      -            182 133     92 097-          

Innkjøp varer for videresalg 310 000       546 492      -                 -            145 527    29 400    371 565     236 492-        

Lagutstyr 342 000       336 765      -                 -            165 836    23 021    147 908     5 235            

Aktiviteter 29 100         34 752        -                 -            34 752      -            -               5 652-            

Premier 5 000           98 229        -                 -            66 343      27 491    4 395        93 229-          

Delsum 3 434 900     3 551 623   -                -           993 758    299 486 2 258 379 116 723-        

Faste lønninger -                  981 284      981 284      -            -               -            -               981 284-        

Påløpne feriepenger -                  109 059      109 059      -            -               -            -               109 059-        

Fri telefon -                  3 663         3 663          -            -               -            -               3 663-            

Motkonto for gruppe 52 -                  3 663-         3 663-          -            -               -            -               3 663            

Arbeidsgiveravgift -                  140 052      140 052      -            -               -            -               140 052-        

Arb.giv.avg. pål. feriep. -                  15 377        15 377        -            -               -            -               15 377-          

Fordeling av lønn 1 457 900     5 972-         603 609-      156 293 203 591    108 694  129 059     1 463 872      

Pensjonsforsikring ansatte -                  8 334         8 334          -            -               -            -               8 334-            

Delsum 1 457 900     1 248 134   650 497      156 293 203 591    108 694 129 059    209 766        

Leie lokaler 70 000         57 181        -                 -            55 881      1 300     -               12 819          

Renovasjon, vann, avløp mv. 2 600           944            802             -            142           -            -               1 656            

Lys, varme 25 000         20 513        20 513        -            -            -               4 487            

Renhold 56 300         54 848        1 298          -            22 350      31 200    -               1 452            

Leie maskiner 36 245         40 855        -                 -            -               -            40 855      4 610-            

Inventar 44 500         118 657      13 652        618        85 699      15 520    3 169        74 157-          

Driftsmaterialer 12 000         25 066        9 597          -            8 404        5 895     1 171        13 066-          

Reparasjoner og vedlikehold bygninger 120 000       114 066      94 999        -            -               -            19 067      5 934            

Reparasjoner og vedlikehold utstyr 38 000         9 954         9 954          -            -               -            -               28 047          

Vedlikehold anlegg 3 205 800     3 109 266   2 862 719    -            246 547    -            -               96 534          

Revisjons- og regnskapshonorar 18 000         17 500        17 500        -            -               -            -               500               

Honorar for økonomisk & juridisk bistand 3 500           3 172         3 172          -            -               -            -               328               

Bistand/ fremmede tjenester 50 000         107 205      101 795      -            -               5 410     -               57 205-          

Kontorrekvisita 13 000         8 937         3 666          -            4 633        -            638           4 064            

Div. utgifter 89 400         79 224        5 288          -            7 469        12 641    53 827      10 176          

Data kost/ drift medl reg 105 000       108 887      108 107      -            780           -            -               3 887-            

Trykksaker 37 500         96 812        39 671        650        28 366      13 143    14 982      59 312-          

Annonsekostnader -                  6 238         -                 6 238     -               -            -               6 238-            

Aviser, tidsskrifter, bøker mv. 2 000           1 661         -                 -            -               1 661     -               339               

Møter, kurs, oppdatering mv. 65 000         48 888        12 296        4 067     32 193      332        -               16 112          

Trener-/ Dommerkurs -                  13 200        -                 -            -               -            13 200      13 200-          

Tilstelsninger lag -                  36 317        -                 -            -               36 317    36 317-          

Internett 19 500         22 067        13 245        -            -               2 366     6 456        2 567-            

Mobil 17 000         12 511        12 511        -            -               -            -               4 489            

Porto 2 500           2 773         2 773          -            -               -            -               273-               

Forsikringer 30 000         35 509        35 509        -            -               -            -               5 509-            

Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 32 000         1 299         1 299          -            -               -            -               30 701          

Reisekostnader, ikke oppgavepliktig 407 300       384 126      1 710          -            33 530      79 426    269 460     23 174          

Tilstelninger lag 66 000         3 201         -                 3 201     -               -            -               62 799          

Reklamekostnader 1 000           7 188         -                 -            -               -            7 188        6 188-            

Gaver 39 000         30 174        6 620          1 540     14 733      4 893     2 388        8 826            

Gebyrer bank/ dibs/ elavon 16 000         15 964        11 363        292        1 191        1 553     1 565        36                

Delsum 4 624 145     4 594 201   3 390 057   16 605  541 917    211 657 433 965    29 944          

Driftskostnader 9 516 945     9 393 958   4 040 554   172 898 1 739 266 619 837 2 821 403 122 987        

Renteinntekter, skattefrie -                  9 393         4 263          669        2 241        1 651     569           9 393-            

Purregebyr, kunder -                  30              30               -            -               -            -               30-                

Rentekostnad -                  43              5                38         -               -               43-                

Purregebyr. leverandør -                  450            150             70         100           -            130           450-               

Resultat 1 678 895-     1 897 876-  2 022 559-  26 348 155 972  34 938-  22 699-     218 981        

 IL Jutul - resultat konsolidert 2018
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HS/ idr.skole Ski/ fri Ishockey Fotball Sum
Anleggsmidler 4                -                -                -                4                
Sum anleggsmidler 4                -                -                -                4                
Varer -                24 325        -                -                24 325        
Kundefordringer 76 177        32 182        23 613        11 500        143 472      
Kortsiktige fordringer 36 567        -                8 948         -                45 515        
Bank/ kasse 987 702      842 473      488 800      1 313 748   3 632 723   
Sum omløpsmidler 1 100 446   898 980      521 361      1 325 248   3 846 035   
Sum eiendeler 1 100 450 898 980 521 361 1 325 248 3 846 039
Egenkapital 2 006 842-   893 814-      405 103-      1 972 527-   5 278 286-   
Årets resultat 1 996 211 34 939 22 698 -155 972 1 897 877
Sum Egenkapital 10 630-        858 875-      382 405-      2 128 499-   3 380 409-   
Leverandørgjeld -3 249 -39 905 -153 256 0 -196 411
Kortsiktig gjeld -1 086 570 -200 14 300 803 251 -269 219
Sum gjeld -1 089 820 -40 105 -138 956 803 251 -465 630
Sum gjeld/ egenkapital -1 100 450 -898 980 -521 361 -1 325 248 -3 846 039

IL Jutul - Balanse konsolidert 2018
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9. Revisors beretning  
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10.  Rapport fra kontrollkomiteen 
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11.  Planer og mål for 2019 

 
Følgende planer og mål settes opp for Hovedstyrets arbeid for 2019: 
 
Markedsføring. 

• Aktivt selge hele klubben. 
• Økt satsing på markedsføring av klubbens tilbud, spesielt mot nye boligområder. 

Øke medlemsmassen til 1200 stk. 
 

Anleggssaker utførelse. 
• Ferdigstille rehabilitering av sprintløype. 

 
ISFB. 

• Øke oppslutningen. Bedre markedsføring. 
• Følge opp Skui skole tett for å forsøke å få tilbake ISFB i SFO-tiden. 

 
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. 

• Bidra til ettervekst/rekruttering av tillitsvalgte til ulike verv for å sikre kontinuitet og 
videreutvikling. 

 
Administrative rutiner 

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

Administrasjon. 
• Holde høy servicegrad til medlemmene.  
• At alle våre ansatte har noe felles kontortid der oppgaver kan koordineres og planlegges 

sammen. 
• Fortsette med løpende oversikt over regnskap og økonomi. 

 
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 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse Budsjett 2019
Sponsor 10 000          
Dugnadsinntekter -                   
Momskompensasjon 756 143        
Tilskudd fra idr. org 12 000          
Kickback -                   
Tilskudd øremerkede 957 200        
Leieinntekter fast eiendom 190 000        
Medlemskontigenter 280 000        
Grasrotandel 180 000        
Vestmarkparkeringen 20 000          
Diverse inntekter 60 000          
Driftsinntekter 2 465 343
Fordeling av lønn 710 000        
Delsum 710 000
Renovasjon, vann, avløp mv. 1 800            
Lys, varme 25 000          
Renhold 2 000            
Inventar 10 000          
Driftsmaterialer 10 000          
Reparasjoner og vedlikehold bygninger 50 000          
Reparasjoner og vedlikehold utstyr 10 000          
Vedlikehold anlegg 600 000        
Revisjons- og regnskapshonorar 18 500          
Honorar for økonomisk & juridisk bistand 3 500            
Bistand/ fremmede tjenester 50 000          
Kontorrekvisita 8 000            
Div. utgifter 10 000          
Data kost/ drift medl reg 110 000        
Trykksaker 35 000          
Møter, kurs, oppdatering mv. 20 000          
Internett 20 000          
Mobil 12 000          
Porto 2 500            
Forsikringer 29 600          
Bilgodtgjørelse 2 000            
Øreavrunding -                   
Reisekostnade 1 500            
Gaver 5 000            
Gebyrer bank/ dibs/ elavon 13 500          
Delsum 1 049 900     
Driftskostnader 1 759 900     

Budsjettert overskudd 705 443

Budsjett HS 2019
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Forutsetninger 
 

1) Medlemskontingent 
 
Det foreslås ingen økning i medlemskontingenten, dette blir da gjeldene for 2020.  

 
Medlemskategori    Kontingent 2020 Kontingent 2019 
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 2018 basert på tildeling av kommunale midler og LAM tilskudd samt fordeling av 
dugnadsinntekter. MVA kompensasjon regner vi med blir på samme nivå som 2018 (ca. 4,8%) Vi 
forsøker kontinuerlig å engasjere flere til å registrere Jutul som grasrotmottaker. 

 
 
 
3) Budsjett skiller på prosjekter og vanlig drift 
 
Vi får nærmiljømidler på 300 000 utbetalt i 2019. Det er søkt om momsrefusjon for 11er bane som 
utbetales sommeren 2019. Det er mulig at kommunen forskutterer ca. 80% av tippemidler til 11er 
bane og rehabilitering sprintløype. Dette er ikke avgjort, og det er mulig at vi må vente til 2020 på 
første utbetaling. Momsrefusjon på sprintløype må vi vente til å søke om til 2020, da prosjektet 
ikke er ferdig og revidert til 1. mars 2019 som er søknadsfristen. 
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Konsolidert budsjett – Styret og gruppene  

Beskrivelse HS Idr skole Fotball Hockey Ski Hornigj. Jutulkara Totalt
Salg kiosk -                -               15 000        400 000       415 000                       
Sponsor 10 000       -               265 000      77 000         35 000       -                -                387 000                       
Dugnadsinntekter -                -               130 000      250 000       154 500     5 000         10 000       549 500                       
Momskompensasjon 756 143     -               -                 -                  -                -                -                756 143                       
Tilskudd 12 000       25 000      120 000      270 000       36 500       -                -                463 500                       
Tilskudd øremerkede 957 200     -               45 000        -                  -                -                -                1 002 200                    
Leieinntekter fast eiendom 190 000     -               -                 26 000         -                -                -                216 000                       
Medlemskontigenter 280 000     -               -                 -                  -                -                -                280 000                       
Treningsavgifter -                120 000     570 000      1 574 200     83 400       35 000       44 400       2 427 000                    
Egenandeler -                -               85 000        360 000       445 000                       
Arrangementsinntekter -                -               620 000      -                  110 000     -                -                730 000                       
Grasrotandel 180 000     -               -                 -                  -                -                -                180 000                       
Vestmarkparkeringen 20 000       -               20 000        15 000         -                -                -                55 000                         
Diverse inntekter 60 000       -               -                 68 000         -                -                -                128 000                       
Driftsinntekter 2 465 343 145 000 1 870 000 3 040 200 419 400 40 000 54 400 8 034 343
Bodleie -                -               -                 15 000         -                -                -                15 000                         
Overgansgebyr -                -               10 000        6 000           -                -                -                16 000                         
Parallell spilletillatelse -                -               -                 10 000         10 000                         
Istid Bærum ishall -                -               -                 890 000       -                -                -                890 000                       
Treningsrom -                -               -                 30 000         -                -                -                30 000                         
Dommerutgifter -                -               45 000        160 000       -                -                -                205 000                       
Omberamming -                -               30 000        9 500           39 500                         
Kontingent krets og forbund -                -               20 000        8 200           11 000       -                -                39 200                         
Treningsutstyr -                -               -                  20 000       -                3 000         23 000                         
Trenerutgifter -                -               200 000      83 200         -                -                -                283 200                       
Spillerutvikling -                -               45 000        85 000         -                -                -                130 000                       
Lag og serieavgift -                -               50 000        75 000         -                -                -                125 000                       
Avgift cup/ rennspåmelding -                -               160 000      120 000       44 000       -                -                324 000                       
Bespisning -                -               -                 180 000       -                -                -                180 000                       
Arrangementsutgifter -                -               285 000      -                  26 600       -                -                311 600                       
Varekjøp videresalg -                -               -                 375 000       -                -                -                375 000                       
Spillerutstyr -                -               200 000      250 000       -                -                -                450 000                       
Aktiviteter lag -                -               -                 -                  91 000       -                -                91 000                         
Permier -                -               -                 5 000           -                -                -                5 000                           
Varekost 0 0 1 045 000 2 301 900 192 600 0 3 000 3 542 500
Lønnsutgifter 710 000     150 000     170 000      170 000       173 000     -                15 500       1 388 500                    
Lønn 710 000 150 000 170 000 170 000 173 000 0 15 500 1 388 500
Renovasjon, vann, avløp mv 1 800         -               -                 -                  -                -                -                1 800                           
Lys, varme 25 000       -               -                 -                  -                -                -                25 000                         
Renhold 2 000         -               25 000        -                  7 000         7 000         15 300       56 300                         
Leie maskiner/ lokaler/ bane -                -               105 000      35 800         140 800                       
Inventar 10 000       8 500        -                 129 500       2 000         -                -                150 000                       
Driftsmaterialer 10 000       500           -                 1 000           -                -                -                11 500                         
Rep. og vedlikehold bygning 50 000       -               -                 5 000           -                -                -                55 000                         
Rep. og vedlikehold utstyr 10 000       -               -                 5 000           -                -                4 000         19 000                         
Vedlikehold anlegg 600 000     -               255 000      -                  -                -                -                855 000                       
Revisjons- og regnskapsho 18 500       -               -                 -                  -                -                -                18 500                         
Økonomisk & juridisk bistan 3 500         -               -                 -                  -                -                -                3 500                           
Bistand/ fremmede tjeneste 50 000       -               30 000        -                  -                -                -                80 000                         
Kontorrekvisita 8 000         -               5 000          1 000           -                -                -                14 000                         
Div. utgifter 10 000       -               30 000        25 000         44 500       3 000         10 700       123 200                       
Data kost/ drift medl reg 110 000     -               -                 -                  -                -                -                110 000                       
Trykksaker 35 000       500           -                 10 000         -                -                -                45 500                         
Møter, kurs, oppdatering mv 20 000       2 500        10 000        15 000         -                10 000       3 000         60 500                         
Internett 20 000       -               -                 10 000         -                -                -                30 000                         
Mobil 12 000       -               5 000          -                  -                -                -                17 000                         
Porto 2 500         -               -                 -                  -                -                -                2 500                           
Forsikringer 29 600       -               -                 -                  -                -                -                29 600                         
Bilgodtgjørelse 2 000         -               25 000        -                  -                -                -                27 000                         
Reisekostnade 1 500         -               60 000        310 000       -                -                -                371 500                       
Reklamekostnader -                -               -                 1 000           -                -                -                1 000                           
Tilstelninger lag -                3 500        70 000        -                  -                -                -                73 500                         
Gaver 5 000         1 000        10 000        1 000           -                20 000       3 000         40 000                         
Gebyrer bank/ dibs/ elavon 13 500       -               -                 1 000           -                -                -                14 500                         
Delsum 1 049 900  16 500      630 000      550 300       53 500      40 000      36 000       2 376 200                    
Driftskostnader 1 759 900  166 500    1 845 000   3 022 200    419 100     40 000      54 500       7 307 200                    
Renteinntekter 0 0 500 2 000 0 100 2 600
Resultat 705 443 -21 500 25 000 18 500 2 300 0 0 729 743

Konsolidert budsjett styret og gruppene



IL Jutul 
Årsmelding 2018 

 

 
 

19 
 

13. Anlegg 

 
Anleggssaker / Handlingsplan 
Handlingsplanen for Jutul sine prosjekter: 
 
 

1. Rehabilitering av eksisterende kunstgress. Hovedandelen utført sommeren 2018. Driftsavtale 
inngått. Tippemidler ikke utbetalt, venter på tildeling. Søknad er fornyet. Kommune 
forskutterer 80% av beløpet i 2019, resterende beløp vil utbetales når tildeling er klar. 
 

2. Etablere 9’er bane på grusbanen. Vil ikke bli realisert. Bærum kommune har vedtatt å bygge 
ny 9er bane på Emma Hjort. Jutul og Jardar skal samarbeide om å bruke og drifte banen.  
 

3. Rehabilitering av lysløype. Arbeidet ble påbegynt høsten 2018 og var planlagt ferdig til 
sesongstart. Ferdig stillelse er utsatt til våren 2019, da det oppstod problemer under 
utførelsen. Søknad om momsrefusjon vil da ikke kunne gjøres for i 2020. Tippemidler søkt. 
 

4. Kunstsnøanlegg. Vi er inne på anleggsplanen for rehabilitering av sprintløype, bygging av 
driftsbygg og etablering av kunstsnøanlegg som skal dekke skileiken og sprintløype. Søknader 
om idrettsfunksjonell godkjenning, tippemidler, offentlige tillatelser kan bli realisert i 2019. 
Søknad om uttak av vann fra Ståvivannet er i prosess hos NVE. Det er ikke mulig å realisere 
dette prosjektet før i 2020 uten ekstra støtte fra sponsor.  
 
 

Utbedring av sprintløype vil komme på 1,1 mill. Ved ferdigstillelse i 2019, gis nærmiljømidler på 
300 000 kr i 2019 og momskompensasjon må søkes på i 2020. Egenkapitalbehov utover støtte ca. 
500 000 kr. 
Driftsbygg på ca. 30m2, for lager av utstyr til kunstsnøanlegg, etableres som egen 
tippemiddelsøknad. Dette for å få maksimal støtte til totalt kunstsnøanlegg. 
Kunstsnøanlegg samlet er grovt kalkulert til 5 400 000 kr. Tippemidler på 1 000 000, kommunal støtte 
på 2 000 000 og momskompensasjon gir et egenkapitalbehov for realisering på ca. 1 900 000 kr. 
Dette er foreløpige tall.  
 
BIR har innstilt for kommunen at de skal forskuttere utbetaling deler av spillemidler (ca. 80%) slik at all 
støtte utbetales samme år som prosjektet realiseres. Må besluttes i kommunestyret. Gjelder alle 
prosjekter nevnt over. Det gir oss en bedre likviditet og mulighet for realisering av prosjektene. 
 
Jutul benytter firma siv.ing. Martin Stensaker as v/saksbehandler Liv Takle Stensaker for å kjøre sakene 
mot kommune, tippemidler og tilbudsprosesser på Doffin.  
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Skui 27. Mars 2019 

 
 

Erik Frogner 
Leder 

Andreas Orheim 
Nestleder 

Einar Soleng 
Kasserer 

 
 
 

Endre Nakstad 
Styremedlem 

      Eva Stene  
Styremedlem 

Jostein Kristiansen 
Styremedlem 

 
 
 

Elin Kristiansen 
Gruppeleder fotball 

   Einar Soleng 
Fungerende gruppeleder 

hockey 

Bengt Lyng 
Gruppeleder ski/ friidrett 
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Årsmelding Grupper 2018 
 

 

Innhold 

 

Grupper og avdelinger som har levert årsmelding 

 

Fotball 

Hockey 

Ski-/ friidrett  

Idrettsskolen 

Representantskapet 

William Pedersens Legat 

 

 

 



 

GRUPPESTYRETS ÅRSBERETNING IL JUTUL FOTBALL 
FOR SESONGEN 2018 

Fotballsesongen 2018 skal ihht til IL Jutuls lovverk, oppsummeres med en årsberetning, som 
fremlegges det årlige gruppemøtet til orientering og idrettslagets årsmøte til godkjennelse. 
Her følger gruppestyrets årsberetning for sesongen 2018. 

 

Sesong 2018 kan kort oppsummeres slik: 

 Fotballgruppen har både fått nye spillere inn/spillere tilbake og spillere har gått ut av 
klubb 

 Fotballgruppen har en god økonomi og fikk et lite overskudd i 2018 
 Fortsettelse av akademiet fra januar til ut oktober, 2 ganger pr uke. 
 Flere ungdomstrenere har vært delaktig som trenere og dommere i lagene og på 

akademiet 
 Kjellerlokalene har vært mye brukt, til både møter og samlinger 
 Lagene har hatt stor aktivitet gjennom 2018 og sesongen for alle har vært positiv 
 Kiwi Jutultreffen ble en suksess også i 2018, selv med en nedgang av antall påmeldte 

lag fra 2017 
 Sportslig leder sluttet i januar 2018 – ny sportslig leder leid inn via «Fotball for kids» i 

gjennomsnittlig 30% stilling gjennom hele året 
 Gruppestyret har vært et arbeidende styre og jobbet godt gjennom hele året fra 

årsmøtet 2018 
 Kiosken har vært åpen mandager – torsdager gjennom hele serien 
 Fotballgruppen har hatt positive sponsorer og samarbeidspartnere, som nok ett år har 

bidratt med økonomisk støtte og bidrag 
 Flere av Jutuls spillere deltok på Tine fotballskole èn uke i juni og èn uke i august 
 Flere av Jutuls trenere har tatt fotballtrenerkurs gjennom året og alle lag har nå trenere 

med en eller annen form for trenerkurs 
 Gruppestyret har hatt et tett samarbeid og dialog med AU/HS og Jutuls Daglige Leder  

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYuev_9pPZAhUBXSwKHdPLA3kQjRwIBw&url=https://issuu.com/breddeball/docs/presentasjon_jutulfotball_offisiell&psig=AOvVaw1a2qdAAZaaLhm7e5SoGtK2&ust=1518097220107311


Gruppestyret i IL Jutul Fotball har i 2018 bestått av: 

Elin Kristiansen Leder, representant HS, FIKS ansvarlig, baneansvarlig 

Kjell Hallberg  Nestleder og kasserer 

Elisabeth Frogner Medlem, ansvarlig for treningstider 

Marianne Røste Medlem, dugnadsansvarlig 

Ida Lindholm  Medlem, Fair Play ansvarlig 

Gruppestyret har avholdt til sammen 9 styremøter og behandlet 95 saker. Alle referat er 
kontinuerlig lagt ut på jutul.net, under fotballgruppen, for gjennomlesning til interessenter.  

 

Gruppestyret: 

Gruppestyret i IL Jutul Fotball, er et arbeidende styre og har gjennom 2018 tatt en del 
administrative oppgaver som tidligere tilfalt sportslig leder, da den stillingen var besatt i 
100% i fotballgruppen. Flere møter med Oslo Fotballkrets vedr kvalitetsklubb, barne- og 
ungdomsfotball, FIKS m.m. har vært avholdt.  

I tillegg er det avholdt samarbeidsmøte med Jardar, møter med Bærum kommune, møter med 
lag og AU/HS, møter rundt renovering av kunstgresset, foreldremøter, lagledermøter og 
trenermøter, møter vedr dugnad og akademiet. Flere av gruppestyrets medlemmer har hatt 
faste oppgaver gjennom året; dugnad, treningstider/steder, kvalitetsklubb, bane og anlegg, 
økonomi m.m.. 

Gruppestyret har hatt fokus på kommunikasjon og dialog, samt drøftet problematikken rundt 
ungdomsfotball gjentatte ganger, både med og uten sportslig leder. Dette har vært et tema 
også på møter med kretsen og er ikke et ukjent problem for de aller fleste klubbene. 

IL Jutuls Daglige leder, Aimee Tverli, har vært behjelpelig med mye rundt 
medlemskontingenter, registrering og oppdatering til hjemmeside, politiattester, kontrakter til 
ungdomstrenere, veiledning, økonomi og dugnader.  

Gruppestyrets medlemmer 2018 innehar Fotballederkurs med følgende fordeling: Elin 
Kristiansen, FLK 1, 2 + 3, Marianne Røste FLK 1 + 3, Elisabeth Frogner FLK 1 + 3, Ida 
Lindholm FLK 1 + 3, Kjell Hallberg FLK 1. I tillegg har leder av gruppestyret dommerkurs. 

 

Sportslig leder: 

Espen Løken Petersen var ansatt i IL Jutul Fotball i 30% som sportslig leder ut januar 2018. 
Gruppestyret startet tidlig jobben med å finne en erstatter for Espen, da man så et klart behov 
og krav ved å inneha en sportslig leder i klubb. Da Kristian Holm Carlsen kom inn i Jutuls 
fotballakademi høsten 2017, inngikk man en tidlig dialog med han mtp å få han inn som 
sportslig leder i fotballgruppen. Det ble våren 2018 inngått en avtale med «Fotball for Kids» 
hvor Carlsen har fungeret som sportslig leder gjennomsnittlig 30% stilling gjennom 2018, i 
tillegg til at han har vært ansvarlig for akademiet.  



Sportslig leder har deltatt i arbeidet rundt lag og oppfølging av trening på feltet, veiledning, 
differensiering og hospitering og administrative oppgaver i form av hjelp ut til lagene. Han 
har vært aktivt med på feltet og fulgt lag tett. Han har skrevet sportslige planer/treningsøkter 
for lagene og har vært opptatt av barna/spillerne og deres utvikling og motivasjon – dette har 
vært fulgt opp i form av spillersamtaler og feedback til spillerne. I tillegg har han deltatt på 
flere møter med kretsen, samarbeidsmøter samt tatt FLK 3. 

 

Sosiale medier: 

Fotballgruppen har primært brukt Facebook som sosial plattform, i tillegg til 
mailkorrespondanse ut til lagene. Trenerne og laglederne har egen felles side og der er det lagt 
ut info gjennom hele året. I tillegg har Jutul Fotball egen nettside, som rekker ca 1.500 
følgere. Idrettslagets nettside kunne fint vært benyttet bedre av både fotballgruppen generelt, 
men også av lagene mtp oppdatering av diverse informasjon til interessenter som er inne på 
Jutuls nettside. 

De fleste lag har egne Facebook sider, i tillegg til at enkelte lag bl a har tatt i bruk Spond eller 
andre apper som benyttes av idrettslag og klubber. 

 

Kvalitetsklubb 1: 

NFF Kvalitetsklubb 1 er det første av tre nivåer i NFFs kvalitetsklubb. Målet er å stimulere til 
god klubbutvikling som vil forsterke helheten. Godt strukturerte klubber tiltrekker seg 
frivillige og gir grobunn for sunn barne- og ungdomsidrett. 

I 2016 ble IL Jutul Fotball sertifisert som Kvalitetsklubb 1. Tidligere sportslig leder gjorde en 
formidabel jobb med prosessen i forkant. I forbindelse med Kvalitetsklubbstemplet som 
fotballgruppen har fått, medfører dette et kontinuerlig arbeid for å opprettholde stemplet. Det 
skal bl a sendes inn en såkalt egenmelding via fotballens elektroniske system (FIKS) hvor 
klubben skal vise at den følger det som er lagt til grunn for Kvalitetsklubbstemplet. Dette skal 
gjøres kontinuerlig. 

 

Sport: 

Jutul Fotball hadde 30 lag i seriespill i 2018, hvor 5 lag spilte i ungdomsserien og 20 lag spilte 
i barneserien. G/J2011 og G/J2012 spilte i Obos Ligacup, som er det nye «seriespillet» fra 
NFF for de aller yngste, hvor man spiller 3v3 kamper med vant. 

I tillegg spilte både damelaget og M33+ 7er i seriespill.  

I slutten av 2016 / begynnelsen av 2017, opplevde fotballgruppen å miste mange av de eldste 
lagene og spillerne over til BVH (G01/02, G03, J02, J03) – dette pga flere faktorer (trenere 
som sluttet, domino-effekt i forkant av årsmøtet 2017 med mye støy rundt 
sammenslåing/samarbeid med BVH). Enkelte av de eldste spillerne valgte også å gå til andre 
klubber i kjølevannet av dette. I 2018 har noen av spillerne kommet tilbake til Jutul og har 
hatt ønske om å spille fotball for å ha det gøy, uten konkurransepregede treninger og serie. 
Derfor har bl a J02 vært et kjærkommet tilskudd mtp ungdom tilbake i klubben. Trenden i de 
fleste idrettslag i dag, er at mange av ungdommene slutter med konkurranseidrett og ønsker å 



trene på treningsstudio eller all-idrettsgrener i form av sirkeltreninger uten noen form for 
press. Her har også Jutul Fotball en jobb å gjøre fremover. 

Jutul Fotball har hatt flere ungdomstrenere i lag 2018; G05, G06, G07, J04/05/06 
(samtreninger), J05, J06, J07. I tillegg fikk J04 + G08 ungdomstrenere inn senhøsten 2018. 
Egne keepertreninger ble også ett fast tilbud gjennom året, og to av ungdomstrenerne, som 
selv er keepere, tok Keepertrenerkurs Del 1+2 og fungerer som keepertrenere i tillegg. 
Ungdomstrenere er noe fotballgruppen vil satse videre på og gruppestyret har vedtatt at det 
laget som har spillere som fyller 11 år inneværende sesong, kan få ungdomstrenere med på 
laget. Det har vært ca 50 trenere og 19 lagledere i aktivitet gjennom hele året – noen lag har 
også hatt flere ressurspersoner, slik som dugnadsansvarlige og sosialansvarlige. 

Fotballgruppen har også flere ungdommer som har tatt dommerkurs i 2018, og som har blitt 
flittig brukt gjennom hele serien. Flere oppfordres/blir bedt om å ta kurs i 2019 og 
gruppestyret i IL Jutul Fotball setter det som et krav at dommere som dømmer kamper fra 7er 
og oppover, innehar minst ett dommerkurs – både for egen skyld, men også for klubben. 
Kretsen forsøker å fremskaffe egne dommere til 11er kampene. 

Jutul Fotball bærer fortsatt preg av manglende ungdomsspillere/lag og det kan fort påvirke de 
yngre med tanke på hospitering. Dette er et gjennomgående problem i mange klubber i Oslo 
Fotballkrets. 

J06/05 måtte slåes sammen tidlig våren 2018 – G05/06, J06/07 og J04/05 ble slått sammen 
senhøsten 2018. I tillegg ble årskullene høsten 2018, oppfordret til å ha felles treningsgruppe; 
J12/13, J11/10, J09/08, G13/12 + G11/10 og G09/08 årskull trening, G07 eget kull, men 
samarbeider med G06/05.  

Sportsplanen for IL Jutul Fotball, er under utvikling og vil ferdigstilles første halvår av 2019. 
Sportslig leder, Kristian Holm Carlsen, har gjort en flott jobb for fotballgruppen, med 
tilstedeværelse, veiledning, observasjon og kartlegging. Dette har vært til stor hjelp for de 
fleste av lagene og flere har benyttet seg av Carlsens mangeårige utdannelse og erfaring. 

 

Lag, aktiviteter og utstyr: 

Med 30 lag i serien + flere lag i Obos Liga cup 3v3, har det vært stor aktivitet i fotballgruppen 
også i 2018. De fleste av lagene har deltatt på diverse cuper både innenlands og i Sverige. 
Mange av lagene har gjennomført flere dugnader og hatt sosiale aktiviteter for spillerne, i 
tillegg til kamper og cuper. Lagene har deltatt med å holde kiosken åpen gjennom hele serien 
og trenerne/laglederne har gjort en flott jobb gjennom hele året. Nytt fra høsten 2018 var at 
det ble utarbeidet sosiale planer for lagene, noe som gjør at foreldrene må være mer engasjerte 
i lagene i form av gjennomføring av sosiale aktiviteter for spillerne. Flere spillere ønsker mer 
fokus på det sosiale, etter både spillersamtaler og spørreundersøkelser. 

Enkelte lag har hatt mange spillere, noe som har medført at disse har hatt mange 
ressurspersoner med, i form av flere trenere, cupansvarlige, dugnadsansvarlige m.m.. Dette er 
positivt og er ett mål for alle årskull, da det knytter laget tettere sammen med å ha foreldre i 
aktivitet. 

Flere av trenerne har gått på trenerkurs gjennom året og ved utgangen av 2018, hadde alle lag 
trenere med ett eller flere delkurs – og dette er positivt.  



Jutultreffen ble nok en gang en suksess, og årskullene 2007, 2006 og 2005 deltok på 
lagsdugnader begge helger. Foreldre og lag stilte opp på dugnader og veteranlaget stilte på 
sine dugnader ifbm parkering - sammen klarte man å få Jutultreffen i havn. Styringsgruppen 
gjorde en fantastisk innsats med all organisering i forkant, under og etter arrangementet.  

Fotballgruppen har også i 2018 gjennomført at alle spillere skal få utstyr ihht alder, og at alle 
fra 3er og oppover skal få strømper, shorts og spillerdrakt. Det ble inngått en ny utstyrsavtale 
med Scantrade, gjeldende fra 2018, som bl a inkluderer Intersport Rykkinn som en 
mellomleverandør hvor man også som medlem får 15% rabatt på alt av utstyr (ikke ski, sykler 
og elektronikk) og 20% på klubbutstyr. Avtalen varer i 3 år. 

 

Kiwi Jutultreffen; 

35. gang på rad avholdt IL Jutul Fotball Jutultreffen (pr i dag Kiwi Jutultreffen, da Kiwi er 
med som samarbeidspartner). Kiwi Jutultreffen er den største aktiviteten i fotballgruppen og 
setter alle medlemmer i fotballgruppen i dugnad; unge og eldre spillere/lag, foreldre/foresatte 
og ungdom. Dugnad som banemerking, dømming, cafedrift, loddsalg, sekretariat, 
dommerkort, premieutdeling m.m. ble gjennomført etter solid innsats. 

Det er satt ned en egen styringsgruppe som organiserer og gjennomfører Jutultreffen og disse 
har jevnlige møter og samtaler gjennom hele året. Det er viktig at det kommer nye 
medlemmer inn i gruppen, da flere av medlemmene har sittet i mange år og det er viktig at 
erfaring og oppgaver blir overført nye krefter, slik at det ikke blir så sårbart. 

I 2018 deltok 209 lag fra 13 forskjellige klubber i aldersklassene 2008-2012. Dette er en 
nedgang på 44 påmeldte lag og 5 klubber færre, sammenlignet med 2017. En av årsakene til 
denne nedgangen, kan være at tilbudet på cuper rundt omkring er mange og konkurransen er 
stor. I tillegg var det noen lag som etterspurte 3V3 kamper for de yngste – ihht NFF er dette et 
tilbud de yngste skal ha, så i 2019 åpner det opp for 3V3 spill for de yngste deltakerne på 
Jutultreffen. 

Totalt ble det spilt 640 kamper og det ble scoret 3232 mål i 2018.  

Som i 2017, ble det gjennomfør elektronisk påmelding på dugnader også i 2018 – dette 
fungerte fint, og det var en del endringer etter erfaringer fra året før. Noe utfordringer i form 
av fravær av ungdom i klubb mtp dugnader som f eks dommere og lotteriet. Dette løste seg 
ved at J04, J05 og G05 fikk avholde lotteriet (mulig for unge mtp oppfølging og håndtering av 
penger) + dommere ble innhentet fra BVH via venner til de som allerede er i Jutul.  

Det ble solgt pizza fra Pizzabakeren begge lørdagene  – dette var også dette året veldig 
populært og vil bli gjentatt i 2019. Kiwi Vøyenenga var hovedleverandør for innkjøp av varer 
til bl a kafeteria begge helger. 

Det er skrevet en utfyllende evalueringsrapport fra Kiwi Jutultreffen 2018, som er godkjent av 
styringsgruppen og sendt til gruppestyret og IL Jutuls Arbeidsutvalg. 

 

Jutul akademiet: 

Våren 2017 startet gruppestyret planleggingen av fotballakademi. Oppstart av dette var 
september 2017, rett etter Jutultreffen.  



Akademiet er bygget opp av Kristian Holm Carlsen/Fotball for Kids,  en velutdannet person 
med mye erfaringer og utdannelse innenfor fotball, pedagogikk, idrett m.m.. Kristian har 
jobbet i mange klubber i både inn- og utland og har skrevet over 50 artikler + bok innen 
fotball. I tillegg har det vært med to-tre ungdomstrenere i 2018, som også var med i 2017. 

Akademiet er i utgangspunktet et tilbud for elever fra 3. – 7. trinn, avholdes 2 ganger pr uke 
og spillerne har fått servert mat/drikke i forkant av treningene. Nesten 50 spillere har vært 
innom akademiet i 2018.  

Her følger Kristian Holm Carlsen`s evaluering av Jutul akademiet september – november 
2018, skrevet november 2018: 

 
Oppsummering Jutul akademiet H2018  
På grunn av at vi måtte prioritere tid og ressurser ble akademiet noe redusert i høst. Det gjelder både 
hvor lang periode vi har hatt akademi og alder. Akademiet i år gikk over åtte uker for 3.-4.klasse med 
oppstart 5.9 og siste økt 2.11. Selv om akademiet ”krympet” litt, og vi skulle ønsket at flere meldte 
seg på, har det vært et godt akademi. I tillegg får vi ærlig tilbakemelding på hvor motiverte spillere i 
Jutul egentlig er for å spille fotball. For å oppsummere hva som gjorde det bra og hvordan framtiden 
kan bli, velger jeg å sortere innholdet inn i 1) trenere og logistikk, 2) innhold og gjennomføring, og 3) 
veien videre. 
  
Det ble noen forandringer på trenersiden i år. Beate erstattet Ina med å tilrettelegge for mat og 
lekser før trening, samt at hun hjalp til som trener på feltet. Henrik og Andreas var med når de 
kunne. I tillegg var Fahid, foreldretrener på G2009, med noen ganger. Trenerlogistikken fungerte bra 
og trenerne gjorde en god jobb. Vi var 2-3 trenere til stede hver gang. Siden Beate har idrettsskole 
rett etter akademiet på torsdager var det en fordel med to trenere i tillegg til henne da. Noen 
tirsdager klarte imidlertid Beate og jeg oss alene. Det var 10-14 spillere tilstede hver gang. Det var en 
livlig gjeng, og vi måtte følge opp regler for oppførsel hele tiden. 
Når det gjelder sportslig innhold og gjennomføring fortsatte vi bare med samme modell som i fjor. 
Treningene var godt organisert og trenerne har fulgt planen. Vi periodiserer akademiet med tre 
forskjellige uker i en 4-ukers syklus; 1) vanlig ferdighetsøkt x 2, 2) medbestemmelse økt og 3) 
turneringsuke. Med denne periodiseringen kom vi gjennom to sykluser i løpet av de åtte ukene. Vi 
fokuserte mye på noen grunnleggende ferdigheter, blant annet Xavi-vending, og alle spillere 
opplevde etter hvert mestring av denne i spill. Den beste økta var medbestemmelsesuka i uke 38. Da 
valgte spillerne stige versus ”Solskjær” etter lek til oppvarming. Etter planen skulle vi holde på i 15 
minutt, men spillerne var så ivrige at vi holdt det gående i nesten 30 minutt. 
  
Vi er enda ikke et fullt ut etablert akademi, og det er når vi kommer i utviklingsfasen at effekten 
bruker å bli størst. Både med hensyn til framgangen til deltakerne, men også trenerutvikling, 
helhetlig sportslig tilbud og samarbeid alle veier i klubben. Jeg håper uansett at alle har vært fornøyd 
så langt og gleder seg til oppstarten i slutten av januar eller når de kommer tilbake. Akademiet 
kommer til å bli bedre isolert sett, og jeg håper alle i og rundt klubben ønsker å samarbeide slikt at 



alle barn og unge i klubben opplever mest mulig glede, læring, mestring og sosial tilhørlighet med 
fotball og idrett i Jutul IL. 
 
Gruppestyret skal behandle saken rundt akademiet senvinteren 2019 og evt planlegge oppstart 
igjen så snart baneforholdene tilsvarer det i 2019.  
 
 
TrenDegGlad (TDG): 
 
I samarbeid med Vøyenenga Ungdomsskole har fotballgruppen, som tidligere år, også i 2018 
hatt treningstilbudet TrenDegGlad – et eget treningstilbud for elever fra 7. – 10. trinn. 
Ungdom aktiviseres og styrker kjernemuskulatur, forebygger skader og bygger relasjoner. 
Trenere har vært Henriette Ibsen (lærer på ungdomsskolen) + flere ungdommer, som også har 
vært/er aktive i Jutul. 
 
 
Tine Fotballskole: 
 
Jutul Fotball har tidligere vært arrangør av Tine Fotballskole i fire år sammen med BVH. I 
2018, som i 2017, hadde ikke fotballgruppen noen ressurser til å avse for gjennomføring av 
fotballskolen, men var med i profilering og markedsføring. Det var en lavere deltakelse på 
fotballskolen høsten 2018, enn høsten 2017 – omtrent likt på våren 2018 kontra 2017. 
Grunnen til færre deltakelse er vanskelig å si, men det er flere aktører som gjennomfører 
fotballskoler og andre aktiviteter nå enn tidligere. 
 
 
Utvikling og økonomi: 
 
Jutul Fotball har en god økonomi og gruppestyret har også hatt fokus på sparing og gjenbruk 
av utstyr i 2018. Jutuls leder har bl a trykket alle logoer på nytt tøy gjennom hele 2018, og 
klubben har spart 100.000,- - 150.000,- på dette istedenfor at det skulle ha blitt ferdig trykket 
hos Arba, det samme som i 2017. 
Alle oppsparte og avsatte midler for fotballgruppen til oppgradering/renovering av 
kunstgresset, er brukt i 2018.  
 
I 2018, etter årsmøtevedtak i 2017, valgte gruppestyret også i 2018 å gjennomføre en 
innbetaling av kr. 200,- pr spiller, istedenfor klubbdugnad med salg av sokker, toalettpapir 
eller lignende. Som alternativ for de som ikke ønsket å innbetale, ble det tilbudt salg av 
syltetøy fra Lisa Syltetøy – dette var positivt og lett å selge for de som valgte dette. Dette 
medførte igjen overskudd for fotballgruppen etter oppsatt budsjett. 
 
Kompetente og dedikerte trenere er en nødvendighet for både klubb og spillere. I 2018 hadde 
fotballgruppen Grasrottrener delkurs 1 i januar og delkurs 2 i mars for trenere som manglet 
dette. Jentetrenere har vært kostnadsfritt på trenerkurs, da kretsen oppfordrer jenter å ta kurs. 
Trenerne oppfordres fortsatt på det sterkeste å gjennomføre delkursene som settes opp. 
I tillegg har Jutul Fotball hatt fokus på ungdomstrenere og dommere, og gjennom hele 2018 
har 9 ungdommer vært med i flere årskull, samt flere ungdommer har vært brukt som 
dommere – fotballgruppen anser dette som velbrukte penger som gangner mange 
fotballspillere i klubben. 
 



Fotballgruppen har ca 400 medlemmer ved utgangen av 2018.  
 
 
Bane og anlegg; 
 
Det er alltid stor pågang på banene fra seriestart til serieslutt. Litt ekstra utfordringer våren 
2018, da snøen ble liggende lenge på banene etter vinteren. I tillegg medfører det ekstra 
belastning på kunstgresset når gressbanene stenges pga lite/mye vann/regn. Kunstgressets 
alder frem til sommeren 2018 og dens beliggenhet med vanntilføring fra bakken, gjorde 
dekket på kunstgresset til tider vanskelig og glatt. Flere unge har slitt med vonde bein pga 
kunstgresset generelt og dens slittasje. Dette håper man nå blir endret, da kunstgresset ble 
skiftet i juli/august. Renovasjonen ble foretatt av firmaet ProTurf og gikk ihht planen.  
 
 
Flere av lagene har i tillegg gjennomført treninger på gressbanen over veien gjennom året. 
 
Man besluttet våren 2018 at banen ikke skal holdes vinteråpen etter nytt banedekke – dette ble 
også frarådet fra leverandør av banedekket, pga at banen må «ligge» i inntil ett år. Når 
kontrakten med Andre Tverli allikevel gikk ut oktober 2018, gikk man ikke videre inn med en 
ny kontrakt vedr banedrift og vinteråpen bane. Klubb inngår avtale med GreenSport, en 
underleverandør av ProTurf, som foretar vedlikehold vår og høst.  
 
Etter serieslutt, er BIP, Rosenvilde, Skui og Vøyenenga også høsten 2018 blitt brukt av flere 
lag med tanke på treninger. Dette er ikke optimalt for de største kullene, da tidene i BIP er 
ugunstige (helger) og plassen blir fort liten i bl a gymsaler. Fordelingsnøkkel over 
treningstider i BIP bestemmes av kommunen, og det er fire andre klubber som har fortrinn på 
treninger der.  
 
Sponsorer; 
 
Il Jutul Fotball har flere lojale sponsorer og samarbeidspartnere – for 2018 5 stk. Noen av 
sponsoravtalene er reforhandlet for 2018 – de andre må forhandles i 2019. Det må også jobbes 
mer aktivt overfor fremskaffelse av flere sponsorer til klubb og fotballgruppen. Sponsorene / 
samarbeidspartnerne for IL Jutul Fotball 2018 har vært MegaFlis, Franzefoss, Kiwi 
Vøyenenga, Øst kran og Lisa Syltetøy. 
 
Sponsorcup ble ikke gjennomført i 2018, pga manglende påmelding av sponsorene. I tillegg 
hadde ikke fotballgruppen mulighet til å legge ned mye arbeid for å få alle til å delta, og det 
ble besluttet å flytte denne cupen til våren 2019. Det er ugunstig å avholde sponsorcupen midt 
i Jutultreffen og den var planlagt flyttet til fredagen etter Jutultreffen – andre fredagen i 
september. 
Alle gruppene i klubben, bør være med å arrangere sponsorcupen, ikke bare være med å 
dekke utgiftene. 
 
 
 
 
 
 
 



Planer for 2019: 
 
Gruppestyret i IL Jutul Fotball har for året 2019 laget et årshjul. Dette er et verktøy for 
gruppestyret med tanke på aktiviteter gjennom året. Det er ikke satt opp store planer for 2019 
– det viktigste for fotballgruppen er å fortsatt opprettholde god aktivitet i lagene, beholde 
spillere i alle årskull og ha god fokus på dialog, samarbeid og kommunikasjon. I tillegg er det 
vanskelig å få engasjerte folk til å sitte i gruppestyrene, så gruppestyret ønsker ikke å ta på seg 
mer arbeid enn det som kan gjennomføres. Gruppestyret er et arbeidende styre og med 
sportslig leder, som ennå ikke er på plass, vil jobben høyst sannsynlig bli større i perioder. 
Det er planlagt å gjennomføre trenermøter, lagledermøter, trenerkurs, barne- og 
ungdomsfotballkveld m.m., samt sette opp et ballfangernett ned mot Skui skole, så sant 
søknaden om dette godkjennes av kommunen. 
 
Gruppestyret vil takke alle spillere, trenere, lagledere, dommere, foresatte, tilskuere, 
sponsorer/samarbeidspartnere og andre som har bidratt til at sesongen 2019 ble gjennomført 
på en positiv måte. Det har vært ett år med nye utfordringer, læring og utvikling for 
gruppestyret og fotballgruppen og vi ser frem til en ny sesong i 2019.  
 

Gruppestyret i IL Jutul Fotball, Januar 2019 
 

Elin Kristiansen Kjell Hallberg  Marianne Røste  
Elisabeth Frogner  Ida Lindholm 
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«Gjennom trivsel og glede skapes resultater» 

HOCKEYGRUPPEN OG ADMINISTRASJONEN 

2018 ble ett turbulent år for styret i Jutul Hockey med diverse frafall og utskiftninger. På ekstraordinær 
generalforsamling i IL Jutul i september ble det bestemt at Hovedstyret kunne utnevne medlemmer til 
gruppestyrene. 
Dette førte til at styresammensetningen har vært som følger under 2018: 

Navn  Status Verv 
Einar Soleng Utnevnt av hovedstyret nov. 2018 Leder (Medlem av hovedstyret) 
Andrew Proskurnicki  Valgt på årsmøte mars 2018 Sporstlig Leder 
Sarah Schultz Valgt på årsmøte mars 2018 Dugnad/Kafeteria 
Kenneth Strømberg  Valgt på årsmøte mars 2018 Sponsor 
Lars Aatlo Valgt på årsmøte mars 2018 Hockeyskole / Materialforv. 
Nils-Christian Flaaten Utnevnt av hovedstyret des. 2018 Økonomi 
Øivind Gard Berggrav Utnevnt av hovedstyret des 2018 Laglederkontakt 
Synne Lindgren Utnevnt av hovedstyret des 2018 Jenteansvarlig    

Sluttet  
  

Gary Vanderhill Valgt på årsmøte 2018 Leder - Avgått mars 2018 
Christian Reiertsen Valgt på årsmøte 2018 Nestleder - Avgått mars 2018 
Rune Andre Godager  Valgt på årsmøte 2018, samt på ex. 

Årsmøte som leder 
Leder - Avgått november 2018 

 
Andre nøkkelroller: 

Navn  
 

Rolle 
Stian Smith  Materialforvalter 
Shiraz Rafiqi  Ass. Materialforvalter 
Christopher Dehn  Dommeransvarlig 
   

 
IL Jutuls daglige leder Aimee Tverli har fungert som kasserer og ført regnskapet for gruppen. Styret har hatt ansvar 
for budsjett sammen med daglig leder. 
Einar Soleng har sitt flere år som kasserer i Hovedstyret og har påtatt seg å bistå hockeystyret som leder frem til 
årsmøtet i Idrettslaget velger ny leder for Hockeygruppen. Det er viktig å poengtere at ny leder bør komme fra 
Hockeygruppen. 
Soleng, Strømberg og Berggrav er ikke aktuelle for ny periode. 
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Forslag til valg til styret i Hockeygruppen på årsmøtet 2019: 

Navn  Status Verv   
Leder (Medlem av hovedstyret) 

Andrew Proskurnicki  Stiller til gjenvalg 
 

Sarah Schultz Stiller til gjenvalg 
 

   

Lars Aatlo Stiller til gjenvalg . 
Nils-Christian Flaaten Stiller til gjenvalg 

 

Morten Berntsson Nominasjon fra Ketil  
 

Synne Lindgren Stiller til gjenvalg 
 

 
Her mangler det da forslag til leder. 

 

HOCKEYGRUPPE OPPGAVER 

Det er blitt avholdt flere gruppestyremøter i 2018. Gruppen leder stiller også på IL Jutul sine hovedstyremøter, og på 
møter i regi krets og forbund. 
På grunn av urolighetene i styret under 2018 har man ikke alltid klart å holde det nødvendige fokus på 
kommunikasjon og oppfølgning. Styret har forsøkt å holde fokus på gjennomføring av nødvendige aktiviteter og 
oppgaver i hverdagen.  
HG må fortsette det samme fokus på økonomi, og på de aktiviteter som allerede eksisterer i klubb hverdagen.  
I 2019 skal vi fortsetter å øke bevissthet og kontroll blant først og fremst laglederne, men også foreldre og eldre 
spillerne.  

HOCKEYGRUPPE PRIORITERINGER 

Styret har det siste året hatt fokus på følgende: 

• Gjennomføring av daglige oppgaver og aktiviter. 
• Økt sportslig aktivitet, rekruttering rundt Hockeyskolen – U10. 
• Trivsel og glede i Bærum ishall  
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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.   
Jutul er en breddeklubb, og det er en kontinuerlig jobb å fokusere på å gi et lokalt tilbud til lokalbefolkningen, som 
bidrar til å inkludere alle i nærliggende geografiske og demografiske miljøet. Det er vedtatt at Jutul hockey satser på 
jentene i idretten vår, og det nødvendige og veletablerte samarbeidet med Jar hockey videreføres gjennom denne 
sesongen videre til de kommende år.  
Sportslig plan er det overordnede styringsverktøy, som har til formål å sikre god utvikling i klubben – både på klubb- 
og lagsinndelt nivå. Planen har også funksjon av å sikre at gjeldende regler knyttet til eksempelvis aldersnivå 
overholdes av alle våre lag og dets støttefunksjoner, samt være en kilde til informasjon om vårt strategiske, 
sportslige arbeid for foreldre/foresatte og spillere. Sportsplanen skal revurderes årlig, og det er i den forbindelse HG 
som har ansvar å vedta (eller forkaste) sportsplanen. Sportslig utvalg, trenere, lagledere og foreldre må være godt 
kjent med innholdet i dokumentet og etterleve dette.  
Et evt. utarbeidet sammendrag av sportsplanen kan være aktuelt å distribuere til spillere ved begynnelsen av ny 
sesong. Målet med dette vil være å øke bevissthet rundt hva Jutul Hockey står for som breddeklubb, og øke 
forståelsen og kunnskapen om det sportslige produktet 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 å oppnå 30+ spillere per årskull i løpet av 
U8-U10 miniputt årene  
• Alle spillere skal få mulighet til en best mulig utvikling ut fra sitt nivå  
• Kjønnsfordeling – både gutter og jenter skal ha en likeverdig plass i klubben.  
   
Ungdomshockey (fra U14) 

• Jutul Hockey må utvikle ett sportslig og sosialt miljø/struktur som ivaretar både bredde og 
ambisjonsorienterte spillere, samt fokusere på å kunne beholde flest mulig spillere for å stille lag 
også i senere årskull. 

• Spillere skal utvikles både som spillere, trenere og dommere gjennom camper, kurs og deltakelse i 
klubbens aktiviteter 

 
Trenere:  
• Alle skal ha godkjent trenerutdanning. Trenere skal kurses internt og eksternt  
• Samarbeid mellom trenere. Erfaringer skal deles og vi skal sammen bli bedre, ledet av evt. sportslig 
utvalg  
 
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. Som en av del av dette ble A-
Laget påmeldt i 3 divisjon som ett samarbeidslag med Eiksmarka. 

 
Jutul Hockey skal ha som mål å stille egne lag i alle aldersklasser, dersom dette ikke er mulig skal det søkes 
samarbeid med andre klubber. 
  
 
SPORTSLIG UTVALG (SU)  
Det har den foregående sesongen ikke vært et etablert sportslig utvalg i Jutul Hockey. Det er ønskelig å re-etablere 
et SU igjen i sesongen 2019/2020, for å sikre en fremdrift i nødvendige sportslige tiltak i Jutul hockey, samt å sikre 
god dynamikk i trenergruppen og samarbeid med styret.  
HG ønsker å delta i trenermøter og forsetter å følge opp under diskusjoner med naboklubbene om samarbeid og 
fremtiden i ungdomshockey.   



                           Årsmelding 2018 
                      Årlig møte i Jutul Hockeygruppen, 6. mars 2019 Side 5 av 10 
 

 

«Gjennom trivsel og glede skapes resultater» 

SAMARBEIDSKLUBBER 

• Jutul og Eiksmarka har hatt ett samarbeid gjeldende A-laget for sesongen 2018/2019  
• Jutul og Ringerike har hatt ett samarbeid gjeldende U18, U1, U14 og U13 
• Jutul og Jar har hatt ett samarbeid vedrørende Jentehockey 

 
HOCKEYGRUPPEN - HOVED PROSJEKTER:  
Nedenfor er en liste over HG prosjekter og ansvarsområder:  

• Oppdatering og implementering av Lagleder håndbok  
• Videre utvikling og implementering av lag budsjetter og sparekonto  

• Herunder involverelagledere i arbeidet med å etablere økonomiske oversikter for hvert lag. 
• Etablere og videreutvikle Laglederforum 
• Revidering og oppdatering av sportslig plan  
• Utvikling av trenere gjennom kurs, primært eksterne  
• Dommere og utvikling av dommere  
• Rekrutteringsarbeid:  
- Hockeyskole hver lørdag for barn 4-8 år (80 påmeldte 2018/2019 inkl U7) 
- Jentehockeydager  
• Jentehockey – det satses på jentehockey i Jutul, vi har samarbeidslag for JU8-10 og JU11-13 (med voksende 
behov)  
• Hockey-skating for aldersbestemte lag U9- U15  
• Målvaktstreninger for alle aldersbestemte lag U9-U15   
 
• Høst-, sommer- og vintercamp for U9 til U14  

 
Vintercamp 2018 – Swetec/Jutul (60 påmeldt)  
Sommercamp 2018 – Swetec/Jutul (68 påmeldt)  
Høstcamp 2018 – Swetec/Jutul (33 påmeldt)  

 
Avviklingen av camper i samarbeid med Swetec har i mange år vært en suksess for sportslig utvikling for 
klubbens egne og eksterne spillere, samt en inspirasjonskilde til nye øvelser for våre egne trenere. Til tross 
for dette fikk klubben store utfordringer med å fylle høstcampen 2018, vi vurderte av økonomiske grunner 
å avlyse høstcampen, men valgte å kjøre den som planlagt. Takket være velvillighet fra Bærum Ishall fikk vi 
redusert istidsleie og klarte oss uten større tap. Vi mener at påmeldingssvikten i all hovedsak skyldes at de 
eksterne påmeldingene uteble da flere av klubbene i Asker og Bærum lanserte eget camptilbud. Dette 
medførte at alle klubbene avholdt halvfulle camper. 
Hockeycampene har foruten å være en viktig motivasjonsfaktor for barne- og ungdomsspillerne vært en 
økonomisk bidragsyter for klubben. HS besluttet derfor at vi ikke har økonomi til å drive høst og 
vintercamper med kostbare eksterne instruktører, men må forsøke å reforhandle avtalen med Swetec slik 
at denne kun omfatter Sommercamp samt se på en løsning i samarbeid med U18 for å gjennomføre høst- 
og vintercampene med lavere deltakeravgift. Vintercamp i egen regi ble gjennomført i uke 8 med 62 
påmeldte: 
 
Vintercampen 2019 – Jutul (55 Jutul / 7 eksterne) 
- U18 stilte med hovedinstruktører på is (Dehn/Reiertsen) og barmark (Otterstad) 
- Skjalg (A-laget) stilte som målvaktstrener 
- Sportslig leder stilte som resurs på/utenfor is 
- Foreldregruppa til U18 sørget for varm lunsj og servering av dette 
- U11 flyttet til den eldste gruppen 
- Tre økter på is daglig 
- Spilleøkter på siste økt hver dag 
- Barmark med styrke i styrkerommet, ballspill i gymnastikksal og lek på BIP kunstis 
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HS opplever at dette prosjektet har livets rett og vi er styrket i troen på at vi Jutul Hockey kan gjøre Jutul 
camp til en fast tradisjon i høst- og vinterferien. En billigere camp drevet av og for Jutul medlemmer. 
 
Tilbakemeldingene fra barn og foreldre er svært positive. 

 
Videreføring av arbeid rundt ungdomshockey i klubben, lokalområde og hele landet  
• Videreføring av prosjekt ’Identitet’ som skal bidra til lag/klubb tilhørighet og stolthet   

 
Kontakt med XXL er gjenopprettet samtidig som Torshov Sport ble invitert inn for å gi klubben et alternativ, 
Torshov Sport har en klubbløsning tilpasset fotball som de tester ut på hockeyklubber, men klarte ikke 
levere til sesongen 2018/2019. Løsningen ble å gå i forhandling med XXL som resulterte i dagens avtale. De 
største endringene fra det opprinnelige kontraktsforslaget er redusert eksponering i hallen samt bruk av 
Jutulmedlemmer til oppdrag for XXL. 
 
Avtale ut 2020/2021 sesongen 
Cashback til klubben 
Handlekvelder 
Klubsortiment 
Klubbinnkjøpt med gode rabatter 
 
Det planlegges et evalueringsmøte med XXL for å gjennomgå avtalen og hvordan den fungerer i praksis. 
Klubbsortimentet gjenspeiler ikke det som ble forespeilet, servicen har vært begredelig og alle prosesser 
etter signering av avtalen har vært svært tunge 
 

• Kommunikasjon i Jutul Hockey  
• Opprettholde tilgang til treningsrom for alle klubbens medlemmer dekkes av klubben  
• Opprettholde utlån utstyr for rekruttering, nye spillere, barnehager osv.  
• Slipemaskin tilgjengelig for klubbens lag, betydelig oppgradert utstyr  
• Skøytedisko 
• Åpen kafeteria alle dager i uken  
• SFO-Hockey 

 
 
Støtte og tilskudd  
 
Daglig Leder i idrettlaget søker fortløpende midler fra krets, forbund og kommune/stat.    
Sparebankstiftelsen DNB har innvilget Jutul Hockey en gave på 200.000,- øremerket til utlånsutstyr og «mini vant». 
Jutul hockey har i 2018 signert 5 nye sponsoravtaler, med Kolsås Rør AS, Verket Blomsterbinderi AS, Sem & 
Stenersen Prokom AS, Gulventreprenøren AS og  en utvidelse av avtalen med Franzefoss AS.  
For 2018 ble støtten fra disse på 6.875kr. For 2019 er støtten på 52.500kr, for 2020 og 2021 er støtten 27.500kr per 
år. Arbeidet med sponsoravtaler fortsetter.  
Dette kommer i tillegg til den sponsorstøtten som vi allerede får fra vår klubbsponsor Franzefoss AS. 
 
Våris  
Tilbud om ekstra treninger på våris opprettholdes. Leie av istid finansieres av de lag og deltakere som er 
med/påmeldt på treningen. Vårisen er tilgjengelig fra etter påske frem til tidlig/medio juni. (alt etter behov). 
 
Dommere  
Christopher Dehn er dommeransvarlig i klubben, og koordinerer for all dømming inntil U13 kamper.  
Ved inngangen til sesongen 2018/2019 ble det avholdt klubbdommerkurs i Bærum Ishall for U13 og U14.    
Antallet dommere og deres gitte nivå tilfredsstiller forbundets krav til klubben.  
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Navn  Rolle Nivå 
Christopher Dehn Dommeransvarlig Forbundsdommer 
Eirik Hansen  GET Dommer 

Thomas Tysland  GET Dommer 

Eirik Reiertsen  Kretsdommer 

Christoffer Riset  Kretsdommer 
 
Kafeteria 
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 (Sarah Schultz) har hatt ansvaret for 
den daglige drift av kiosken i 2018.  

ØKONOMI  

Regnskapet er revidert av IL Jutul sin valgte revisor, IHS Regnskap og Revisjon AS. Jutuls regnskaper er i 2018 ført og 
revidert samlet for Hovedstyret, og gruppene.  
Året 2018 endt med underskudd på kr 22 699,- mot et budsjettert overskudd på kr 126 855,- . Avviket mot 
budsjettet ligger på inntektssiden på kiosksalg (ca 50 000 under budsjett) og dugnadsinntekter (ca 90 000 under 
budsjett). Samtidig ser vi flere poster på utgiftssiden som er over budsjett.  I sum fører dette til ett totalt avvik på 
nesten 150 000,- i forhold til budsjett.   

Budsjettet for 2019 er satt opp til å gå ca i null. 

Budsjettet må sees som et styringsverktøy for Jutul Hockey løpende drift og oppfølging. Vi budsjetterer kun med 
avtalte sponsorinntekter. 

Se eget vedlegg for regnskap og budsjett.  
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LAGSOVERSIKT: 

Hockeyskolen     
Prosjektleder Lars Aatlo Ansvarlig, admin 
Trener Andrew Proskurnicki Sportlig program 
Trener Magnus Willy Danielsen Sportlig program 
Trener Stian Krag Iversen On-ice, støtte 
Trener Hilde Lenschow On-ice, støtte 
Jutul 2012-U7     
Lagleder Christer Søderberg Ansvarlig, admin 
Jutul 2011-U8     
Lagleder Christer Søderberg Ansvarlig, admin 
Hovedtrener Magnus Willy Danielsen Sportlig program 
Hovedtrener Stian Krag Iversen On-ice, støtte 
Trener Adam Todd On-ice, støtte 
Jutul 2010-U9     

Lagleder Lars Fossen Ansvarlig, admin 

Hovedtrener Stian Skaar Sportlig program 

Hovedtrener Marius Torgersen Lag ansvar 

Trener Ledig stilling On-ice, støtte 

Jutul 2009-U10   
Lagleder Kenneth Strømberg Ansvarlig, admin 
Lagleder Sarah Schultze Ansvarlig, admin 

Hovedtrener Andrew Proskurnicki Sportlig program, lag 
ansvar 

Hovedtrener Kristian Magnus Lingsom On-ice, støtte 
Trener Juraj Lukac Lag ansvar 
Trener Øyvind Odden On-ice, støtte 
Trener Lars Aatlo On-ice, støtte 
Trener Stian Smith On-ice, støtte 
Jutul 2008-U11   
Lagleder Shiraz Rafiqi Ansvarlig, admin 

Hovedtrener Ketil Søyland Sportlig program, lag 
ansvar 

Hovedtrener Lars Andreas Eriksson Lag ansvar 
Trener Thor Inge Meltveit On-ice, støtte 
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Jutul 2007-U12   
Lagleder Ianneke Borgersen Karlsen Ansvarlig, admin 

Hovedtrener Gary Vanderhill     Sportlig program, lag 
ansvar 

Hovedtrener Eivind Rasmussen Lag ansvar 
Trener Magnus Risan Lag ansvar 
Trener Martin Herheim On-ice, støtte 

Trener Christopher Skogstad 
Messiha On-ice, støtte 

Jutul 2006-U13   
Lagleder Kristine Heggebakk Ansvarlig, admin 

Hovedtrener Henrietter Otterstad Sportlig program, lag 
ansvar 

Jutul 2005-U14   
Lagleder Christian Reiertsen Ansvarlig, admin 
Hovedtrener Andre Otterstad Sportlig program 
Hovedtrener Eirik Reiertsen Sportlig program 
Jutul 2001/2002/2003-U18    
Lagleder Christian Reiertsen Ansvarlig, admin 
Hovedtrener Larry Parks Sportlig program 
Hjelpetrener John Town On-ice, støtte 
Hjelpetrener Otto Otterstad On-ice, støtte 
A-laget Jutul/Eiksmarka   
Lagleder Lars-Erik Lien Ansvarlig, admin 
Lagleder Nicolay Stadsvik Ansvarlig, admin 
Støtte Garth Smestad  
Støtte Kristian Lingsom  
Støtte Kristoffer Torgersen  
Veteran/Old Boys   
Lagleder - Div.2 Roar Gjertsen Ansvarlig, admin 
Lagleder - Div.1 John Town Ansvarlig, admin 
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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 uendret for sesongen 2019/2020  

 
 Avdeling Sesongavgift 

2019/2020 
Hockeyskole kr 1 250 
U7 kr 1 250 
U8 kr 2 600 
U9 kr 3 000 
U10 kr 3 300 
U11 kr 3 800 
U12 kr 4 800 
U13 kr 5 500 
U14 kr 6 000 
U15 kr 6 500 
U16  kr 7 000 
U18 kr 7 500 
U20 kr 7 500 
A-Lag kr 7 800 
Old boys kr 5 500 

 

 

 
 
 

OPPSUMMERING: 

Jutul Hockeygruppen vil takke alle spillere, trenere og ledere for innsatsen i 2018. 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 6. mars 2019 

Jutul Hockeygruppen 

 



 
 

 

 

 

Årsmelding 
Jutul Ski/friidrett 

  

2018 
 

  

 Årsmøtet i Jutul Ski/friidrett 5. mars 2019 

  



 
 

Styret og administrasjonen 
 
Følgende har vært medlemmer av styret i 2018 
 
Navn Verv 
Bengt Lyng Leder 
Tor Hernæs Økonomiansvarlig 
Lars Laukeland  Sportslig leder 
Frank Aas Medlem  
Bjørn Meinicke  Medlem 
Jørn-Ivar Hamre Medlem 
Marius Helgesen 
Anders Nyhus 

Medlem 
Medlem 

 
IL Jutuls daglige leder Aimee Tverli har fungert som regnskapsfører. Aimee har også hatt ansvar for 
medlemsregister og innbetaling av medlemskontingent.  
 
 
Styret 
Det er blitt avholdt 6 gruppestyremøter i 2018. Gruppeleder møter på IL Jutul sine hovedstyremøter.  
 
Trenere 
Skigruppen har god trenerkapasitet på alle nivåer og en velfungerende trenergruppe med en 
kombinasjon av foreldretrenere og betalte ungdomstrenere. I 2018 er trenerstallen utvidet med en 
ny ungdomstrener.  
 
Trenere 2018 
Gruppe Navn Rolle 
Jr-Sr Bjørn Meinicke Oppmann 
2003-2004 Stina Meinicke Hovedtrener (treningssamarbeid Jardar/BSK/Holmen) 

 Marthine Lindgren Trener  
2005-2007 Julie Meinicke Ungdomstrener (treningssamarbeid Jardar/BSK) 
 Julie Sofie Aas Ungdomstrener 
2008-2009 Thomas Meinicke Hovedtrener 
 Øystein Blakseth Oppmann/trener 
 Endre Nakstad Trener 
 Dag Svege Trener 
 David Støre Trener 
2010-2011 Ida Svege Trener (ansvarlig trener/gruppeleder) 

 Anna Løvdal Haugen Ungdomstrener 
 Marte Dehn Ungdomstrener 
2012 Øystein Ellingbø Trener (ansvarlig trener/gruppeleder) 
 Nina Granskogen Trener 
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Sportslig utvikling 
 
De aktive teller om lag 60 deltagere i alder 6 – 23 år. Disse er fordelt på fem treningsgrupper fra 6 år 
(2012) og opp til 16 år (2003). Fra og med 13 år skjer treningene i treningssamarbeid med Jardar/BSK. 
Våre eldste utøverne (juniorer) inngår i treningssamarbeidet Team Vestmarka. Vi har også to Sr. 
utøvere der den ene bor utenbys. Vi har i tillegg tre Jr. Skiskyttere. Antall medlemmer i skigruppen er 
økt med 18 % fra 2017 til 2018.  

 
Treningssamarbeid 

Jardar, BSK og Jutul 
For sesongen 2018 har vi utvidet treningssamarbeidet med Jardar og BSK og har nå to grupper som 
deltar i dette. I HL-gruppa (15-16) inngår også Holmen i samarbeidet, og fra i år har denne gruppa 
fått navnet Team Vestmarksetra.  Våre fire trenere for disse gruppene inngår da i trenerteamet 
sammen med BSK/Jardar og Holmen for HL. Vi har jobbet aktivt med å skape relasjoner på tvers av 
klubbene slik at våre aktive får et nettverk ut over egen klubb.  

 
Team Vestmarka 
Team Vestmarka er et klubbsamarbeid mellom Bærums Skiklubb, Bærums Verk, Jutul, Lommedalen, 
Haslum, Jardar, Holmen og Dønski VGS. Team Vestmarka har ca. 70 aktive juniorløpere og skal bygge 
et treningsmiljø på nivå med de beste i landet – både for topp og bredde. Team Vestmarka står for 
alle treninger, samlinger og Norgescup (organiserer reise /overnatting, sekundering og smøreteam).  

For sesongen 2016-17 hadde Jutul med 2 gutter i TVM. Sesongen 2017-18 har vi med 5 juniorer og 1 
senior løper. 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 3 smørere på Norgescup og i Junior NM.  

Jutul ønsker å bidra til økt samarbeid på tvers av klubber og har tatt initiativ til flere felles 
arrangementer. I høst var Jutul vertskap for en jentesamling på Skui hvor 74 jenter fra 13 klubber 
deltok. I tillegg var Jutul vertskap for en temasamling av og med Sunn Idrett hvor over 40 utøvere fra 
6 klubber i alderen 13-16 år deltok og fikk lære mer om kosthold, trening og hvordan pubertet og 
vekst påvirker aktive unge. 

Skigruppen - Mål og utvikling  
Skigruppen hadde følgende hovedmål for 2018: 

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

• Realisering av oppgradert sprintløype på Skui 
• Realisere snøproduksjon på Skui 
• Økning av antall aktive i skigruppen med 20% fra 2017.  
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Skigruppen har gjennomført flere tiltak som bidrar til utvikling av sportslig og sosialt miljø.  

Sprintløypen ble oppgradert høsten 2018. Det gjenstår noe arbeider som vil bli gjennomført våren 
2019. Gjennom dette prosjektet har Jutul fått et verdifullt tilskudd på anleggssiden, og Skui 
idrettspark er blitt en enda bedre arena for vinteraktiviteter. Sprintløypen ble tatt i bruk som del av 
løypene under Tour de Bærum 2019.  

Det er i regi av Hovedstyret høsten 2018 sendt inn søknad om etablering av anlegg for snøproduksjon 
på Skui basert på vannuttak fra Stovivannet.  

 
Rekruttere og beholde 
Skigruppen har som ett av sine hovedmål å øke antall aktive. Erfaringene med å tilby tilpassede 
treninger for de yngste har vært gode, og det ble i vinteren 2018 etablert en treningsgruppe for 
2012-barn. I den andre enden av aldersskalaen søker vi gjennom treningssamarbeid med andre 
klubber å skape gode treningsmiljøer og sosiale relasjoner som kan bidra til at våre unge fortsetter 
med langrenn.  
 

Sportslige aktiviteter 
Gjennom året har skigruppen hatt et antall samlinger med vekt både på sportslig og sosial ramme.  

I år ble nærsamling på Løvlia gjeninnført med stor suksess. Samlingen startet med sykling fra 
henholdsvis Damtjern og By i Lommedalen tilpasset utøvernes alder og sykkelferdigheter.  Det var et 
opplegg med stor variasjon i aktiviteter med vekt på lek og moro, og var både treningsmessig og 
sosialt meget vellykket.  

Første helg i desember var det igjen familiesamling på Gomobu. Dette er en fin arena for både 
voksne og barn til å bli bedre kjent. Med 70 deltakere var det en fin økning fra foregående år.  

Renndeltakelsen var også i 2018 på et høyt nivå sammenlignet med andre klubber. I 2018 var Jutul 
representert i 46 ulike renn og løp, inkludert NM for senior. I Tour de Bærum var det 42 Jutuler til 
start i vårt eget Jutulcrossen, det er økning på mer enn 20% i deltakelse fra 2017.  

 
Sportslige resultater Jutuler 2018 
 
Julie Meinicke      2. plass i HL langrennscross 
 3. plass i Ungdomsbirken løp 
      2. plass i Oslo Maraton 10km 
       3. plass KM Normal J16 og 3. plass KM Lang J16 
 Vinner av Tour de Bærum J16 sammenlagt 
Eirik Stene 11. plass NC Finale, Alta, skibytte 5+5km 
 4. plass KM Normal M17 og 4. plass KM Lang M17 

 1. plass Birkebeinertrippelen (Ski, løping, sykkel) 
Julie Sofie Aas      5. plass KM Normal K17 og 5. plass KM Lang K17 
Ida Kavli      Vinner av Tour de Bærum J11 sammenlagt 
Thomas Meinicke     Vinner av Vestmark Rett Ned  
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Ida Kavli og Heidi Helgesen   Vinner av Eidsprinten J11 
Aleksander de Lange Claussen  10. Plass i Stoltzekleiven Opp 
 12. plass totalt i NM motbakkeløp Skuggenatten opp 

(nr 8 i klasse 23-24 år) 
 Nr 5. totalt i norgescupen for motbakke 
Endre Nakstad   Fullførte Offroad Finnmark, 300 km 
Stina Meinicke   Fullførte XREID, 115 km gjennom Jotunheimen 
  
     
 
NM Stafetten 2018 
 
For første gang på noen år stilte Jutul lag til NM-stafetten, to lag i herreklassen og ett lag i 
kvinneklassen. På kvinnelaget gikk Julie Meinicke, Stina Meinicke og Julie Sofie Aas. 16-årige Julie gikk 
en meget sterk førsteetappe i klassisk stil og fra startnummer 77 vekslet hun som nr. 51 kun 1:52 bak 
verdens- og olympisk mester Ingvild Flugstad Østberg. Etter to sterke skøyteetapper av Stina og Julie 
Sofie endte laget på en sterk 67. plass av 79 fullførende lag. I herreklassen for Jutul 1 gikk Eirik Stene, 
Alexander de Lange Claussen og Thomas Haugen de Lange. Førsteårsjunior Eirik gikk en meget sterk 
klassisk førsteetappe og vekslet som nr. 65 fra startnummer 138, som betyr at han passerte hele 72 
lag. Etter solide skøyteetapper av Alexander og Thomas endte laget på en imponerende 83. plass av 
130 fullførende lag. For Jutul 2 gikk Thomas Meinicke, Espen Claussen og David Støre. Også dette 
laget bet godt fra seg, og i tre generasjoner Jutul racingdresser la de hele 3 klubber bak seg på 
resultatlisten. Takket være årets gode prestasjoner har Jutul jobbet seg opp fra bakerst til nær 
midten av startfeltet i begge klasser, noe som i seg selv bør utgjøre mange plasser oppover på 
resultatlistene. 

 
 

Våre arrangement 
 
Jutulcrossen og Tour de Bærum 

Helgen 9-11 februar arrangerte Jutul det fjerde Tour de Bærum i samarbeid med Jardar og Haslum. 
Som foregående år bestod touren av fire renn over tre dager. Jutulcrossen var det av rennene med 
høyest deltakelse, og var også i år ett av rennene i Sparebank1 Cup for klassene 13-14 år. 
Arrangementet i 2018 ble delt på to arenaer hvor Jutulcrossen ble avholdt på Skui Idrettspark. 
Arrangementet var vellykket. På grunn av økte kostnader, bl a som følge av store snømengder, ble 
det økonomiske resultatet vesentlig svakere enn tidligere år. Med bakgrunn i erfaringene med delt 
arena har samarbeidsklubbene besluttet at Tour de Bærum for 2019 i sin helhet vil bli arrangert med 
Skui idrettspark som arena.  

Klubbmesterskap ski 

Klubbmesterskapet i langrenn 2018 ble avholdt på Jordbru mandag 13 mars. 25 gutter og 47 jenter 
stilte til start. Konkurransen ble avholdt i fristil. 
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Opp kantebakk 

Det 14. Opp Kantebakk gikk i år av stabelen 12. juni. Om lag 180 løpere i alle aldre fant veien til 
Jordbru denne fine ettermiddagen i  juni. Det var 59 til start i trim-klassen og 121 i 
konkurranseklassene. Resultatmessig gjorde Jutul seg godt markert med Aleksander de Lange 
Claussen på 2. plass i herreklassen og Julie Meinicke på tredjeplass i dameklassen.  

 

Klubbmesterskap terrengløp 

Klubbmesterskap terrengløp ble arrangert på Jordbru 16. oktober med 52 deltakere i alle aldre.  

 

Avfetningsrennet 2. juledag 

Idsjeler fra Jutulkara inviterte til det 39. avfetningsrennet på Jordbru på 2. juledag.  

 

Teknikkurs for voksne 

Våre trenere Stina og Thomas Meinicke gjennomførte teknikk kurs i klassisk vinteren 2018. Dette 
tilbudet meget godt mottatt og er noe vi kommer til å utvide til to kurs i 2019. I tillegg til å være en 
god måte å forbedre sin teknikk på er dette en fin arena for å bli kjent med andre foreldre i klubben, 
og vi håper at enda flere foreldre ønsker å benytte seg av dette tilbudet i framtiden. 

 

Anlegg 
 

Sprintløype 

Det ble lagt ned et stort antall dugnadstimer for skogrydding som forberedelser til det som skulle bli 
den nye sprintløypen på Skui Idrettspark. Anleggsarbeidene startet i september og skulle vært 
avsluttet i tid før årets sesong.  På grunn av noen anleggsmessige utfordringer må det gjøres noen 
justeringer våren 2019. Jutul og Bærum har uansett fått en meget god sprintløype tilpasset løpere i 
ulike aldre.  

 
Dugnad 

Den årlige kommunale ryddedugnaden ble gjennomført i to omganger – mai og september – og er et 
verdifullt økonomisk tilskudd til skigruppen.  

 
Skigruppen hadde en betalingsdugnad i november.  
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Mål og handlingsplan 2019 
 

Skigruppens hovedmål for 2019 er å fortsette arbeidet for å skape et trenings- og sosialt miljø som 
gjør at de unge trives, har opplevelse av mestring og velger å fortsette med langrenn.  

I tillegg har vi som målsetting å: 

• Ferdigstille sprintløype på Skui og ta i bruk anlegget for fullt sesongen 2019-20 
• Realisere snøproduksjon på Skui 
• Økning av antall aktive i skigruppen med 10% fra 2018  

 
Sportslig utvikling  
 
Trening og treningssamarbeid 

Skigruppen vil fortsette arbeidet med å skolere og videreutdanne våre trenere. Skigruppen ønsker å 
videreføre og utvikle treningssamarbeidet med andre klubber og å bygge relasjoner mellom utøvere 
på tvers av klubber i vårt nærområde.  

  
Arrangement 

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

Skigruppen vil i 2019 ha følgende arrangement i tillegg til Jutulcrossen/Tour de Bærum. 

• Opp Kantebakk   
• Klubbmesterskap terrengløp  
• Åpningsrenn sprintløype 
• Klubbmesterskap ski  
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ØKONOMI 
Regnskapet for skigruppen for 2018 viser et negativt resultat på kr 93.139. Dette er betydelig svakere 
enn budsjett som la til grunn et overskudd på kr 2.300. Inntektene er omtrent som budsjettert selv 
om det er både positive og negative avvik på enkeltposter. Gledelig er det å kunne konstatere at 
treningsavgiftene ble høyere enn budsjettert og hele 106 % høyere enn i 2017. Utgiftene er høyere 
enn budsjett og sammenhengen mellom budsjett og regnskap gjennomgås i mer detaljer nedenfor. 
 

 
 
 
Figuren nedenfor forklarer veien fra budsjett til regnskap. Gomobuturen i 2017 ble fakturert først 
langt ut i 2018 og kom derfor med på 2018-regnskapet istedenfor 2017-regnskapet. Ut fra 
aktivitetene i 2018 er med andre ord underskuddet kr 70.339. Vi har hatt større utgifter til trenerlønn 
enn budsjettert. Et virkemiddel for å nå målsettingen om å rekruttere nye medlemmer og beholde de 
aktive lenger i klubben er å benytte ungdomstrenere og/eller profesjonelle trenere i tillegg til 
foreldretrenere. Dette er svært populært blant de aktive og gir også klubbens eldre utøvere en 
mulighet til å utvikle seg som trenere. To fulle runder med toalettpapirdugnad lå inne i budsjettet, 
men det ble besluttet å spare foreldrene slik at bare en runde ble gjennomført. Refusjoner i 
forbindelse med Hovedlandsrenn og Norges Cup-renn ble kr. 23.884 lavere enn budsjettert. Vår 
andel av resultatet fra Tour de Bærum ble kr 17.934 lavere enn budsjett. Øvrige poster ga samlet et 
negativt budsjettavvik på kr 6.660.  
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Budsjett 2019 
I budsjettet for 2019 er treningsavgiftene som følger: 
Treningsavgifter Budsjett 

2019-20 
Faktisk 

2018-19 
Faktisk 

2017-18 
6 – 7 år 1.100 1.000 1.000 
8 – 10 år 1.200 1.100 1.000 
11 – 12 år 1.700 1.400 1.300 
13 – 14 år 2.200 1.700 1.600 
15 – 16 år (HL-klassene) 2.900 2.100 2.000 
Junior (med og uten Team Vestmarka/NC). 3.500/1.000 2.700 / 1.000 2.600 / 1.000 
Senior (uten treningstilbud) 1.000 1.000 1.000 
Alder pr hhv 31.12.2020, 31.12.2019 og 31.12.2018. 
 
Budsjett for 2019 
Budsjettet for 2019 reflekterer fortsatt satsing på ungdomstrenere/profesjonelle trenere, høy 
aktivitet og gode ordninger for våre aktive.  
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Styret i 2019 
Navn Verv 
Marius Helgesen Leder 
Tor Hernæs Økonomiansvarlig 
Lars Laukeland  Sportslig leder 
Frank Aas Medlem  
Bjørn Meinicke  Medlem 
Jørn-Ivar Hamre Medlem 
Anders Nyhus Medlem 
Geir Terje Nevøy Medlem (Ny) 
Joakim Opsahl Medlem (Ny) 
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Styret i Jutul Ski/Friidrett vil takke alle våre aktive, våre fremragende trenere og ledere for innsatsen i 
2018. En spesiell takk til alle dere både i og utenfor skigruppen som har bidratt i arbeidet med å 
skape gode opplevelser for våre unge. Vi håper foregående år har vært en god opplevelse både for 
våre aktive og støtteapparatet, og at dere alle blir med oss videre.  
 
 
 
 
 

Skui, 5. mars 2019 
 
 
 

Bengt Lyng Lars Laukeland Tor Hernæs Bjørn Meinicke 
Leder Sportslig leder Økonomisjef Styremedlem 

    
Marius Helgesen Jørn Ivar Hamre Frank Aas Anders Nyhus 

Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem 
 

 

 



 
 

”Gjennom trivsel og glede skapes resultater” 

 

Å rsberetning for Jutulkara 2018 

Styret: Tore Hansen, leder 

Kjell Nakstad, kasserer 

Arnfinn Reitan, sekretær 

Asle Enger 

Frank Hansen 

Sverre Ivar Telnes 

Antall medlemmer: 75 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. 

Sosiale arrangementer: Bacalao. Løpetur over Kolsåsplatået til Erik E. og til Tore H. 

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, rydding av skog og 

fliskutting for ny lysløype). Vask av styrkerom, garderober 

m/badstuer. Tore ansvarlig for idrettsdelen.  

Økonomi: Sunn økonomi. Medlemsavgift kr. 600. 

Oppnådd i 2018: Sportslig og sosialt godt miljø. 

Mål for 2019: Markedsføring/salg av Jutultøy samt bagger. Opprettholde et høyt 

aktivitetsnivå idrettslig og sosialt. Nyrekruttering (få med 

ungdommen).  

For Jutulkara: Tore Hansen 
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Årsmelding 2018 Hornigjengen 

 
Styret: 

Karin Nord, leder 

Toril Woxman, kasserer 

Ragnhild Bryn Henriksen, styremedlem 

Hege Breen, styremedlem 

Karin Krugerud, styremedlem 

Solbjørg Sørensen, styremedlem 

 

Antall medlemmer pr 31. desember 2018: 76 

 

Nye medlemmer 2018: 7 

 

Utmeldinger 2018: 4 

 

Møtevirksomhet: 

Antall styremøter: 5 

Årsmøte: 31. januar 2018 

 

Temamøter:  

 

17. oktober 2018: Foredrag med Hilde Gudim «Kanskje nytt- iallfall nyttig: Kosthold og 

trenings betydning for god helse» 

Hornigjengens treningsprogram i 2018  

 

Vintertrening 2018  

 

Mandager: 

 Felles skiteknikk/skiintervall trening på Jordbru for alle med trener 

Onsdager:  

 Intervalltrening for A og B løpegruppe med trener 

 Rask gange for gågruppen med trener. 

 

Det har vært bra oppmøte for A og B løpegruppe vinteren 2018.  

 

Trening vår/høst 2018 

 

Mandager:  

 Rolig langtur for A og B løpegruppe med trener  

Onsdager:  

 Intervalltrening for A og B løpegruppe med trener 

 Intervall stavtrening med trener 
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 Rask gange for gågruppen med trener. 

 

Hornigjengens treningsprogram ble utvidet høsten 2018 med en intervall stavgruppe. Berit 

Skjerve har vært trener for denne gruppen høsten 2018. Det har vært bra oppmøte, og 

intervalltrening med staver vil derfor fortsette å være en del av Hornigjengens 

treningsprogram. 

 

Styrketreningsrommet disponeres av Hornigjengen på mandager kl 18-20 og på onsdager kl 

19-21. Vi kan også bruke styrketreningsrommet utenom disse tidene. Nøkkel er i 

Hornigjengens kodeboks på veggen, og man kan henvende seg til en i styret for å få oppgitt 

koden.  

 

Sosiale arrangementer i 2018: 

 Sommerfest på Jordbru 14. juni 

 Tur til Svartvann med bading 20. juni 

 Høsttur til Høgevarde på Norefjell og omvisning i Christian Skredsvig hjem og galleri 

på Hagan i Eggedal 25.-26. august 

 Høsttur med Jutulkara med middag og fest på kvelden 13. oktober 

 Julebord på Jutulstua 1. desember 

 

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 2018. 

 

Rekruttering:  

Solbjørg Sørensen laget en Hornigjeng flyer som kan brukes for å rekruttere nye medlemmer.  

 

Fjøla:  

Mange i Hornigjengen har deltatt i diverse skirenn, sykkelritt og løp for å få napp i fjøla.  

Det er totalt 45 fjøler i omløp, 19 ble delt ut i 2017 derav en nykommer.  

 

Dugnader: 

Hornigjengen hadde ansvar for parkeringsvakt på Vestmarksetra 2 helger i april. 

Hornigjengen bidro også til gjennomføring av sportslige arrangementer i Jutul regi i 2018.  

 

Økonomi: 

Regnskapet for 2018 er i noe overskudd, og Hornigjengen har en sunn økonomi. 

 

Hedersprisen: 
Hedersprisen for 2017 ble tildelt Toril Gylterud på årsmøte 31. januar 2018. Toril ble 

Norgesmester i sin klasse 65-69 år under Oslo Maraton i 2017.  

 

Innlegg i Jutulen 2018: 

Ellen Kippersund, Annema Brunvoll og Gerd Løwe Vedvik: Hornigjengen til Høgevarde. 

Hege Breen: Hornigjengen imponerte i Oslo Maraton 2018. 
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Hornigjengens historie: 

Nina Christiansen har samlet mange bilder i album fra tidligere år. Ragnhild Bryn Henriksen 

har administrert utlån av albumene til de som er interessert. 

Ansvarlige for diverse oppgaver: 

Treningsansvarlig Jorunn Sønsthagen 

Fjøla Nanna Bente Langdal 

Holmenkollstafetten May Ullnæss 

Festkomite (Julebord og sommerfest) Ellen Kippersund, Toril Gylterud, Hilde Storm 

Hansen, Anne Lomsdal (ny) 

Vinlotteri Inger Espevik, Anne Turid Nordli, Bente Jøndal 

Hornigjengens kontakt i skistyret Anne-Lise Alaerts 

Medlem i Representantskapet Anne Turid Nordli 

Legatstyret, William Pedersens legat Solveig Thrane og Anne-Lise Alaerts 
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ÅRSMELDING ISFB 2018 
 

ORGANISERING OG INSTRUKTØRER 

Ledelse 

Idrettsskolen for barn (ISFB) er direkte underlagt og forvaltes av Hovedstyret 
(HS). Daglig leder har sammen med leder av idrettsskolen ivaretatt ansvaret for 
drift.  

Leder t.o.m. sommer 2018: Sigrid Nestgaard Rø 

Leder f.o.m sommer 2018: Beate Nyland Fredriksen  

Instruktører 

Vår 2018: 

I følge årsmelding for 2017 hadde Sigrid, sammen med Ina hadde 
hovedansvaret, og hovedansvaret for kveldsgruppene. I tillegg hadde de med 
seg flere ungdomsinstruktører til å hjelpe til på SFO-gruppene, alderen 13-18 
år: 

● Fast: Sigrid, Ina, Sebastian, Ingrid, Andreas. 
● Vikarer: Veera, Frida, Hallvard, Oda, Anne. 

 
Høst 2018:  

Beate overtok som leder i august etter Sigrid. Sammen med 
ungdomsinstruktørene har de styrt kveldsgruppene sammen.  

Fordi Skui skole og Emma Hjorth skole ikke hadde mulighet til å delta på 
idrettsskolen har det fra høsten 2018 kun vært kveldsgrupper, og dermed også 
behov for færre instruktører. Alle instruktørene som var med fra høsten 2018 
var også med våren 2018, og hadde Aktivitetslederkurs for ungdom, noe som er 
positivt. Instruktørene som hadde dette kurset ble prioritert til å få fast jobb. 
Ungdomsinstruktørene er fordelt slik: 
 
Tirsdag 5-6 år: Leder og Oda Thrane 
Tirsdag 7-9 år: Leder og Oda Thrane 
Torsdag 3-4 år: Leder, Sebastian Tverli og Frida Thrane 
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Torsdag 5-7 år: Leder, Sebastian Tverli og Frida Thrane  
 
I tillegg har vi har vi to vikarer: Veera Bjørgan og Ingrid Langeid Smith. Veera 
tok Aktivitetslederkurset i høst etter oppstart på idrettsskolen. Veera har 
bidratt flere ganger som vikar. Ingrid har foreløpig ikke hatt mulighet til å delta 
som vikar. 
 

Møter 

Det har ikke vært arrangert personalmøter, men har vært tett kontakt og god 
dialog underveis mellom leder for idrettsskolen og daglig leder, Aimée. Beate 
opplever god oppfølging av underveis. 

Det ble arrangert foreldremøte i september 2018. Deltagelsen blant foreldrene 
var lav sammenlignet med antall deltagere, men foreldrene som var tilstede 
syntes at dette var nyttig.  

 

Politiattest 

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

Deltageroversikt 

I følge årsmelding for 2018 regnet de med at det var omtrent 160 deltagende 
barn på idrettsskolen våren 2018. 40 deltagere på kveldsgruppene, 80 
deltagere på Skui skole SFO, og 40 deltagere på Emma Hjorth skole SFO. 

SFO Skui skole: I følge årsmelding for 2018 var det fire SFO-grupper fra Skui 
skole med 20-25 barn per gruppe. 2 grupper fra 1. klasse og 2 grupper fra 2. 
klasse. Fra høsten 2018 har det ikke vært SFO-grupper på idrettsskolen fordi 
Skui skole ikke har hatt mulighet til å bidra økonomisk.  
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SFO Emma Hjorth skole: I likhet med Skui skole, var det også arrangert 
idrettsskole for barn på SFO på Emma Hjorth skole høsten 2018, i følge 
årsmeldingen fra samme år. Det var to grupper fra 2. klasse. Det har heller ikke 
vært SFO-grupper fra Emma Hjorth skole høsten 2018 på grunn av økonomiske 
begrensninger fra deres side.  

Kveldsgruppene: 

Våren 2018 var det fire kveldsgrupper på idrettsskolen, i følge årsmelding 2018: 

- To grupper for de minste, 3-4 åringer 
- En gruppe for 5-6 åringer 
- En gruppe for 7-9 åringer 

Fra høsten 2018 var det i utgangspunktet planlagt 5 kveldsgrupper, 3- og 4-
åringene skulle skilles og være hver for seg. Det ble ikke nok påmeldte til 
gruppen med 3-åringer. De som ønsket å være med på denne gruppen fikk 
tilbud om å være med på gruppen for 4-åringer istedenfor. Færre påmeldinger 
fra starten av, men gjennom høsten har det økt jevnt. Det går igjen på alle de 
fire gruppene er at en stor del av hver gruppe består av barn som kommer fra 
samme barnehage eller skole.  

Antall påmeldte per gruppe, til sammen 40 deltagere: 

Tirsdag 5-6 år: 11 deltagere 
Tirsdag 7-9 år: 7 deltagere 
Torsdag 4 år: 12 deltagere (2 av disse er 3 år) 
Torsdag 5-7 år: 10 deltagere 
 

ØKONOMI 

Idrettsskolen har i sesongen 2018 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 time lønn for Leder av ISFB og 
ungdomstrenere. 

 

ANLEGG  
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Følgende anlegg er benyttet i 2018: 

- Skui idrettspark; gresslettene, skileiken og skøytebanen 
- Skui skole gymsal 
- Skogsområdet i nærområdet 
- Gapahukene 

 
MÅLOPPNÅELSE 2018 

For 2018 har intensjonen vært å opprettholde et godt breddetilbud med mye 
variasjon i aktivitetene. Dette mener vi å ha oppnådd.  

Å fortsette å satse på tilbud for 3-4-åringene har vært vellykket, og har bidratt 
til å veie opp antall deltakere etter frafallet blant de eldste. 

Barn og foreldre gir uttrykk for å være fornøyde med opplegget, og også med 
kommunikasjonen gjennom appen “Spond”. 

 

MÅL OG PLANER FOR 2019 

- Høy kvalitet og god variasjon i tilbud og aktiviteter i nærområdet. 
- Opprettholde god informasjon til foresatte 
- God markedsføring i forkant av neste sesong 

 

AVSLUTNING 

Et variert idrettsskoletilbud er viktig å opprettholde. Det er viktig å ha et tilbud 
til barn som ikke ønsker å drive med spesialisert idrett, men også til barn som 
ikke vet hva de ønsker å spesialisere seg i. Idrettsskolen kan også være et fint 
supplement til andre idretter. Vi ønsker at idrettsskolen skal bidra til å utvikle 
grunnleggende motoriske ferdigheter hos barna, og gi barna et godt grunnlag 
for fysisk aktivitet videre i livet. Det skal være fokus på lek, aktivitet, mestring 
og glede.  

Vi håper fornøyde deltakere fra 2018 vil spre informasjon om idrettsskolen til 
venner og bekjente, slik at vi i ny sesong fra sommer 2019 beholder årets 
deltakere og rekrutterer nye. 

 

 



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, behandle forslag til utnevnelse av 
Æresmedlemer og kandidater til Hederstegn, ta opp og behandle saker 
det mener har betydning for laget.  

På årsmøtet delte lederen for IL Jutul delte ut æresmedlemskap til Hans 
Ove Dahl. Leder for representantskapet delte 3 hederstegn til 
medlemmer som har gjort en innsats for klubben utover det som normalt 
kan forventes.  

Ivar Barstad var leder av IL Jutul frem til årsmøtet og han møtte på 
representantskapsmøtet før årsmøtet. Ny leder etter årsmøtet Erik 
Frogner deltok på det andre møtet. På begge møtene ble det redegjort 
for de aktuelle saker som Arbeidsutvalget og Hovedstyret hatt opp til 
behandling. Leder for Representantskapet har vært representert på 
Hovedstyrets møter.  

Representantskapet har 13 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 



 



 

 

 



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 

IL Jutul 
Skuiløkka 15 

1340 Skui  
Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui 

Org nr. 984495358 
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