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Takk for mange flotte år og en uvurderlig innsats, Svein!
Per gir seg, tusen takk for alt du har gjort for Jutul siden 1970-tallet.



”

Av: Ivar Barstad, leder
 
Som medlem i Jutul er du på eit vis «typisk 
norsk». For Norges 5 millionar innbyggarar 
har ca. 13 millionar medlemskap i frivillige 
lag/organisasjonar. Altså 2,5 medlemskap 
pr nordmann. Det viser at frivillige lag/
organisasjonar står sterkt i landet. Samtidig kårar 
FN Norge til «verdens beste land å bo i» år etter 
år. Fleire enn meg knyter det sammen med det 
store frivillige arbeidet vi har i landet vårt. 
 
I klubben skal alle kunne høre til, bli sett og bli 
verdsett. Uavhengig av om pappa har «feit» eller 
«tynn» lommebok, hudfarge eller religion. Ja 
uansett. Alle skal oppleve å bli invitert og vere ein 
del av ein kultur. 
 
Jutul er ein viktig brikke i lokalsamfunnet. Eit 
samlingspunkt for ung og gammel. Allereie frå 
5-års alderen blir barn innlemma i denne sosiale 
fellesskapen. Lærer å yte, vinne og tape. Lærer 
å omgås andre, vise respekt og få venner. Men 
det blir også satt krav til deg. Du må innrette 
deg innafor rammer. Jutul er så heldige at store 
delar av dei barna som veks opp i området er 
innom klubben. Foreldre stiller opp som trenerar 
og lagledarar, kioskvakter og heiagjeng. Det blir 
skapt sosiale felleskap. 
 
Vi i Jutul og dei fleste andre lag slit med å 
halde på ungdommen. Fråfallet av ungdom i 
alder over 13 år er urovekkande stort. Dette er 
spesielt problematisk for lagidrettane. Mange 
forsvinn frå fellesskapen. Dette i den alderen 
då det er størst fare for «å kome på feil spor». 
Vi som klubb kjempar for å legge forholda til 
rette for ungdommen med å gi tilbud tilpassa 
nivå, lage sosiale rammer, skape trivsel. Halde 
på ungdommen lengst muleg. Vi ber om at dykk 
foreldre hjelper oss til å motivere tenåringen til å 
fortsette med sin aktivitet i klubben. Og at du som 
er utøvar og kanskje føler at nivået her er for lavt 
for dine ambisjonar. Tenk deg om før du bryt ut. 
Du må aldri gløyme kvifor du er der du er i dag, 
kvar du kjem ifrå og vise respekt for alle som har 
bidratt til di karriere. Den norske idrettsmodellen 
bygger på at vi skal ivareta alle. Alle skal også 
vere ein ressurs for klubben. Våre lederar og 
trenerar jobbar etter denne modellen. Ver med å 
støtt opp om det slik at vi kan ha eit godt tilbud til 
tenåringar og ungdommen i bygda. 
 
Det å ha medlemmar i alle alderar er ein ressurs 
for klubben. Godt vaksne personar som tek ansvar 
ved å gi tilbake til fellesskapet. Tore har leia 
Jutulkara i over 50 år. Han styrer Idrettsdelen med 

vask og service. Svært gledeleg at Tor, Edgar, 
Sverre og fleire beisar, vaskar, tømmer søppel 
og held orden. Sørger for at klubbanlegget er 
presentabelt. Dette er personar som er glade i 
klubben og nyttar tid til å ta eit tak. Takk til dokke 
og alle andre som yter dugnad. Klubben blir fattig 
uten. 
 
Kristine er frå august ansatt som leder for 
Idrettskolen i 40% stilling. Velkommen til henne. 
Aimee har fått endra stilling til daglig ledar, og 
jobbar no i 100% stilling. Ho styrer det meste i 
klubben og er kontaktleddet mot dere medlemmar. 
Espen ser dere på banen tidlig og seint, med 
engasjement. Våre ansatte yter. Tidvis langt 
utover Arbeidsmiljøloven. 
 
Eg håper at Jutulen viser litt av den sportslige og 
sosial bredda som er i klubben 365 dager i året. 
Sammen er vi alle flinke til å yte og dra lasset 
sammen. Det må vi fortsette med. Alt kan ikkje 
kjøpes. Miljø og gode sportslige rammer skapes av 
den enkelte sitt bidrag – sammen. Takk til alle. 
 
Vi har mange sponsorar som bidrar til den 
økonomiske driften. Takk til alle dei.  
 
Eg håper du fortsatt er stolt av å vere ein Jutul. Og 
vil fortsette å bidra til at vi har ein flott klubb med 
et godt miljø.  
Vi skal fortsette å møte våre konkurrentar, våre 
trenerar og lederar. Ja alle rundt oss med eit smil 
og eit vennleg ord. Dersom vi alle prøver å bidra 
positivt i det miljøet vi er i, vil det forme oss sjølv 
og klubben. Det koster så lite, men gjer så godt. 
 
       Godt nytt idrettsår!

LEDEREN

I KLUBBEN SKAL ALLE  KUNNE HØRE TIL,  BLI SETT OG  BLI VERDSETT...
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VIKTIGE JUTUL-KONTAKTER
NAVN  VERV  MOBIL

JUTULS ARBEIDSUTVALG 

Leder Ivar Barstad ivarbars@online.no 932 43 004
Nestleder Andreas Orheim andr-orh@online.no 917 04 434
Kasserer Einar Soleng einar@solengs.com 916 25 137
Styremedlem Gry Ramskeid ramskeid@gmail.com 911 12 880
Styremedlem Elin Kristiansen elin.kris@hotmail.no 911 37 167
Styremedlem Elin Thrane e_thrane@hotmail.com 906 20 778

GRUPPELEDERE - MEDLEMMER AV HOVEDSTYRET 
Leder fotball Elling Enger fotball@jutul.net 952 04 090
Leder ski Bengt Lyng   bengtlyn@online.no 924 33 836
Leder hockey Gary Vanderhill vanderhill@gmail.com 909 46 443
Representantskapet  Peder Kielland   917 51 500

ANDRE KONTAKTPERSONER  
Daglig leder  Aimee Tverli   408 70 538
Utleie “   “
Idrettskolen Kristine Gjøstøl Dyrnes  900 15 519
Sportslig leder fotball Espen Løken Petersen  911 30 026
Leder anlegg  Knut Bolstad   917 89 935
Idrettsdelen Tore Hansen  934 11 395
Leder Jutulkara  “   “
Leder Hornigjengen  Ellen Kippersund  986 09 434
      
Bærum Ishall     67 15 00 77

Postadresse:  IL JUTUL, Skuiløkka 19, 1340 Skui
E-post:  kontor@jutul.net
Nettsted:  www.jutul.net
Facebook: www.facebook.com/IdrettslagetJutul 
Telefon:  902 08 687
Bank:  1644.05.60885
Organisasjonsnr.:  984 495 358
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Av: Aimee Tverli, daglig leder

Da var snart 2016 på hell allerede. Tiden går 
fort når man har en jobb man trives i, hyggelige 
kollegaer, flinke tillitsvalgte og aktive medlemmer.  
 
Det har som vanlig vært aktivt i administrasjonen. 
På årsmøtet i mars, ble min stillingstittel endret 
fra administrasjonsleder til daglig leder. Jeg har 
fremdeles ansvaret for administrasjonen, men har 
også noen nye oppgaver å forholde meg til. I høst 
gikk jeg også opp i 100% stilling. 
 
Ber om at jeg kontaktes på telefon i hovedsak 
mandag til fredag mellom 9-16, men mail sender 
dere selvsagt når det måtte passe. Er det noe som 
haster og ikke kan vente, er det lurt å sende en 
sms. Det vil etter hvert komme faste kontortider 
i underetasjen (Skuiløkka 19) noen dager i uken. 
Disse vil annonseres på hjemmesiden. Det vil være 
mest på dagtid, men vi skal gjøre vårt ytterste 
for å få til noen tider på ettermiddag/ kveld fast i 
måneden også. Mer om dette kommer.  
 
En liten bønn vedrørende medlemskap, 
treningsavgifter/ deltakeravgifter og 
innbetalinger. Som dere nok vet, foregår de fleste 
transaksjoner online på jutul.net. Vil si de fleste 
av dere er kjempeflinke til å logge inn og betale 

for seg, men opplever også at noen ikke gjør det, 
og de kontakter heller ikke kontoret med sine 
utfordringer. Det er litt dumt, fordi da får vi ikke 
løst situasjonen. Ikke vær redd for å ta kontakt, 
uansett årsak, det finnes en løsning for alle og 
gjør dette tidlig i sesongen. Er meget takknemlig 
for at så mange av dere betaler online, det 
sparer mange timer med fakturering og ekstra 
oppfølging. 
 
Vi har hatt en endring på personalsiden i år 
også, Malin har sluttet i sin stilling, og vi har 
ansatt Kristine i en 40% stilling på idrettsskolen. 
Henvendelser vedr booking av lokaler, skileik etc. 
må da gå til meg. Nederst i artikkelen finner dere 
kontaktinfo til kontoret. Foreløpig kan lokaler kun 
bookes på mail/ ved å kontakte meg. Weborg 
(utvikleren vår) jobber med en bookingløsning 
online, slik at man kan se når det er ledig på 
nettet og sende forespørsel om å leie. Er lovet i 
løpet av 2016, men noe usikkert når det kommer, 
er vel bare å glede seg. 
 
Informasjon om lokalene (Klubbhuset og 
Jutulstua) priser, skileik etc. finner dere på jutul.
net – hjem – lokaler og fasiliteter. Jutulstua er 
pent opp pusset og klar til utleie både dag og 
kveld. Anbefaler gjerne lokalet til arbeidsmøter 
og små konferanser. Det er stille og rolig på 
dagtid, så her kan man jobbe uforstyrret.  
 

Ellers går alt sin vante gang og alle ansatte, 
styremedlemmer og grupper har sitt å drive med. 
Fotball avslutter nå sin sesong og hockey, ski og 
idrettsskolen er i full gang med sin sesongstart

Kontaktinfo; 
Daglig leder;  aimee@jutul.net mobil 
 T: 408 70 538 
Kontoret;  kontor@jutul.net  
 T: 902 08 687 (NB! - ikke SMS) 
Leie;  utleie@jutul.net mobil 
 T: 902 08 687 

”Vi har fortsatt plass til flere på hockeyskole fra 4-8 år og på idrettskolen for barn fra 7 og oppover,  så her er det bare å ta 
kontakt om noen barn har lyst til å være med!

I KLUBBEN SKAL ALLE  KUNNE HØRE TIL,  BLI SETT OG  BLI VERDSETT...

FRA 
ADMINISTRASJONEN

Av: Espen Løken Petersen, Sportslig leder

Tidlig på 2000-tallet var det min tur til å gjøre en 
innsats og tok, mer eller mindre frivillig, på meg 
trenerjobben for 5- og 6-åringen på Skuisletta.  
 
Før det hadde jeg hatt en karriere innen både 
fotball og bandy. Ikke store karrieren når det 
gjelder økonomi eller teller opp antall pokaler, men 
likefullt en karriere som var fylt av idrettsglede, 
gode minner og venner for livet.  
 
Nesten 10 år etter første økt som trener, for Jutul`s 
unge håpefulle, og mange skriv og møter om 
hvordan vi kunne få det til med ungdomsfotballen, 
senere, fikk jeg jobben som sportslig leder i 
klubben.  
 
Det var en kjensgjerning at ungdomsfotball er 
vanskelig og frafallet stort. Å bytte klubb var helt 
opplagt for de som ville mer, og andre tenkte at da 
var det like greit å slutte.  
 
Men det måtte ikke være sånn! Med erfaring fra 
egen karriere, og mange timer med øving, visste 
jeg at for å få vist frem ferdighetene måtte jeg 

også trives og få tillit. 
 
Med god hjelp av sponsorer og 
samarbeidspartnere fikk Jutul, og jeg, muligheten 
til å tenke langsiktig og implementerte en 
inkluderende og rettferdig plan. Med fokus på 
spillerutvikling, kvalitet og identitet skulle vi 
klare å skape gode fotballag og flotte mennesker. 
Verdien av å investere i nærmiljøet og fremtidens 
ledere og ansatte er uvurderlig, og dette visste de 
vi fikk med på laget. 

Det spirer og gror i barnefotballen, vi har både 
jente- og guttelag i ungdomsfotball, og vi har et 
Jr-lag som har vært med på hele reisen i klubbens 
regi. Og de vant, til slutt! (Se s. 4). 
 
Vi har nok ikke flere frivillige, men de som 
stiller opp gjør det ofte, og alle drar i samme 
retning. Arrangementene våre større og proffere, 
vi har etablert fotballskoler, akademier og 

aktivitetstilbud med skolene og naboklubben.  
Klubbhåndbøker, hjemmesider og en sosial 
medieprofil som gjør oss tilgjengelig og åpne, er 
på plass, og vi er sertifisert som Kvalitetsklubb av 
NFF. Ikke mange har blitt det før oss! 
 
Bygda er fortsatt i vekst. Rekrutteringen i 
barnefotballen er god, og spillerutviklingen blir 
stadig bedre. Likevel ser vi at det å drive sunn og 
fornuftig spillerutvikling i ungdomsfotball fortsatt 
er utfordrende, men desto viktigere. Klubben 
er derfor nå i gang med å legge en ny plan og 
omstrukturering i fotballgruppen og idrettslaget. 
 
Uansett kan vi si, at vi klarte det vi satte oss som mål.  
 
Takk for reisen,  
så langt!

”Det er 5 år siden vi kastet oss ut 

i det. I dag har vi flere spillere, 

lag, trenere og lagledere enn 

noen gang, og Jutul Fotball stilte 

med 40 lag i seriespill.

VI KLARTE DET!

Foto: Kim van der 
Linden/Budstikka.

Aimee Tverli.
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Av: Espen Løken Petersen
 
Tidlig 2000-tallet møtte 98- og 99-kullet ved Skui 
skole og Emma Hjorth opp på gressbanen ved 
Isielva. Med leggskinn, drikkeflaske og sine første 
fotballsko på føttene, stod de der og skuet utover 
den store, grønne gressmatten som lå foran dem. 
Klare for sin første organiserte trening og en lang 
karriere i Jutul`s drakt og farger. 
 
Barnefotballen gikk fort og greit, og idrettsglede 
og kameratskap skapte mange flotte og 
uforglemmelige øyeblikk. Men ungdomsfotballen 
ventet, og spillerne var få. Måtte man oppløse 
laget, samholdet og kameratskapet for å prøve 
å bli bedre et annet sted, eller kunne man få det 
til selv? Klubben tok tak, utvikling, hospitering 
og differensiering ble fokus og spillerne valgte 
å bli værende. Foreldrene stilte opp, trenerne og 
støtteapparat fortsatte, og øktene hadde fokus 
på kvalitet og trenerne tenkte langsiktig. Ispedd 
noen nye tilskudd i ny og ne gikk det riktig så bra. 
På banen ble det både opprykk og nedrykk i løpet 
av årene med ungdomsfotball, men dette, og et 
par skuffende avslutninger (tap på straffekonk)  
i Dana-cup, hadde i alle fall gjort at gutta «fra 
samme klasse» lært å både vinne og tape. Og de 
var fortsatt venner og det sosiale på topp.

I fjor stilte den samme gjengen, ispedd 
hospitanter, i Jr-klassen G19 og klarte opprykk 
fra 3. til 2. div, på første forsøk. Et imponerende 
resultat med tanke på at snittalderen i laget var i 
overkant av 16 år, og Jr-klassen er 17-19 år! 
 
I år var det klart for 2. div og tøffere motstand. 
Nesten et år eldre og noen færre, men målet 
var å gjennomføre alle kamper (fredager) og i 

beste fall ligge på øvre halvdel til slutt. En litt 
trøblete start med skader og sykdom gjorde at 
laget gikk på et par skrell og det så tøft ut før 
sommeren. Men med marginene på riktig side 
klarte laget å hale inn viktige og knepne seire, 
likevel. Etter sommeren kom flere spillere tilbake 
på banen og laget fortsatte å imponere og vinne. 
Etter en overraskende 5-1 seier, over nabo- og 
samarbeidsklubben BVH, i nest siste serierunde 
var det klart for seriefinale på Skuisletta. Mot 
storfavoritten og serieleder Snarøya, som vant 
6-1 i første oppgjør på Storenga.  
 
Jutul måtte vinne, og det var siste seriekamp! 
Dramaturgien var på topp. At laget fra Skuidalen 
skulle vinne og rykke opp til 1.div, den samme 
divisjonen som Bærum, Asker, Holmen og KFUM 
for å nevne noen, var nesten for utrolig. Rundt 
125 tilskuere tok turen til sletta for å få med seg 
begivenheten.  
 
Og de fikk se en spennende og underholdene 
kamp. Ikke finspilt, men en kamp med høyt 
tempo, tøffe dueller og vanvittig innsats. Og det 
betalte seg. Jutul vant 2-1 og står igjen som 
seriemester 2016 i G19 2.div. 
 
 

Tusen takk til alle som har vært med,  
er med og stiller opp. 
 
Uten dere ville det ikke vært mulig!

SERIEMESTER 2016JR-LAGET 

GRATULERER, GRATULERER, GRATULERER, GRATULERER, GRATULERER, GRATULERER, GRATULERER, GRATULERER, GRATULERER, 

”Jr-gutta sa: Det skulle gå å bli god uavhengig av klubbnavn og geografi,  og de fikk så rett! 
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Av: Knut Bolstad

GRATULERER, GRATULERER, GRATULERER, GRATULERER, GRATULERER, GRATULERER, GRATULERER, GRATULERER, GRATULERER, 

Av: Birk, Roar, Kristian, Torbjørn og Linn 

Haslum vårcup, 9. april: 
Det var 14 spillere som hadde en kjempefin og 
spennende fotballdag. Gutta spilte veldig bra, 
og vi kom til kvartfinalen i A-sluttspillet.

Egon cup i Ski, 17. september: 
Det var 13 spillere som virkelig fikk kjørt seg, 
mot gode lag!. Gutta var ikke helt i slaget, så 
resultatene ble ikke som vi ønsket. Men fotball 
er uansett morro! Det ble 1 seier, og 3 tap, vi 
tapte kvartfinalen i B-sluttspillet. 

Sommeravslutning, paintball 19. juni: 
Dette var noe gutta syntes var kjempegøy, og 
det var tydeligvis ekstra morro med laglederen 
som mål....!. Paintball er morsomt, men vondt!. 
Det var en fin sommeravslutning for både 
spillere, trenere og foreldre, og det er nok ikke 
siste gangen vi drar dit.

Jutultreffen 3. og 4. september: 
Gutta hadde dugnad som 
dommerkortansvarlige. Alle møtte opp i tide, 

og de hadde en fin solrik helg på sletta. Det 
var manko på dommere så gutta ”kriga” om 
å få være dommere, en fin måte å tjene litt 
lommepenger på.

Stabæk - Rosenborg kamp 11. september: 
Vi var 28 spillere, foreldre og søsken som dro på 
kampen. Den var ikke særlig spennende, men 
det er alltid hyggelig å dra på kamp sammen. 
Robin, Navid, Adrian, Andreas og Hallvard fra 
-03 + Johannes og Reyan fra -04 var ballgutter. 
De har ikke vært med på dette før, så de syntes 
nok det var litt spennende å komme ”innenfor 
sperringene”.

Seriespill: 
Vi kom på 4 plass av 10 lag ( 10 seire, 3 
uavgjort, og 5 tap ). Målforskjell 79-43. I serien 
har det vært riktig innstilling og kjempebra 
innsats fra alle gutta, på alle kamper. Vi har 
hatt 2-5 gutter fra -04 på hospitering, der 
Johannes og Reyan har vært fast inventar i -03 
laget. Disse to har også spilt mye -02 fotball i 
år, samt at 5 av -03 spillerne har hospitert opp 
til -02 og noen har også fått prøve seg på -01 
nivået.

Planer fremover: 
Vi skal arrangere en 11`r cup på hjemmebane, 
30. oktober. Vi har invitert lokale lag, så 
vi håper vi får nok påmeldte til å kunne 
gjennomføre. Vi hadde en førjulscup i fjor som 
var en suksess, så vi håper på gjentakelse.

Vi skal også prøve å få gjennomført noen 
treningskamper så vi får litt øvelse på 11`r, 
som vi skal begynne med neste år.

Høstavslutningen blir enten FIFA og pizza, eller 
noe annet gøy gutta har lyst til.

G03 FOTBALL  
OPPSUMMERING AV 2016 
& PLANER FREMOVER:

Av: Fahed Sobhien 
 
Jutul G09, her etter en serieturnering på 
Kadettangen i august, der de vinner 3 à 3 
kamper. Fokuset har vært samspill. Og det viser 
dem med gode pasningsspill og fine detaljer. 
Ser stor fremgang bare på et år der barna 
spiller som et lag ved å sentre i stedet for å 
bare drible. Super stolte foreldre, ledere og 
trenere. Gleder oss til fortsettelsen!

 

Ute på en fredelig lørdagstrening ble Jutulkara 
stoppet og geleidet mot Ringsås hvor det ventet 
et større parti ved som skulle bæres opp til 
gapahuken. Dette ble en ny idrettsøvelse og 
løp opp med veden på kort tid. Endelig kom 
treninga til nytte. Alle var veldig fornøyd!

JUTULKARA 
PÅ VED-DUGNAD

GUTTER 20
09
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MEGAFLIS SATSER PÅ
JUTUL-UNGDOMMEN!

Panasonic

Ønsker du å spare 
penger på fliser, VVS, bade -

romsmøbler, varme, elektro, laminat
og alt av tilbehør du kan tenke deg 

så er det smart å sjekke prisene 
hos MegaFlis.
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Av:  Espen Claussen

Jutuls eget motbakkeløp Sportsmaster Opp 
Kantebakk satte deltakerrekord med 253 
startende. Selv med en krevende trase med 233 
høydemeter er dette et løp som nå har etablert 
seg som et populært løp for mange, årets løp 
hadde deltakere fra 5 til over 70 år!   
 

Årets løp gikk av stabelen i strålende sol med 
Skui og Emma Hjorth skolekorps både ved start 
og mål, og med svært mange varmegrader var 
stemningen høy under Jutuls tradisjonsrike 
bakkeløp. Med en slik flott ramme og høy 
stemning hadde mange forventet ny løyperekord, 
men slik ble det ikke. Kanskje var årsaken den 
høye temperaturen på løpsdagen eller at det var 
relativt vått i løypetraseen etter regnet i dagene 
før løpet.  
 
I herreklassen var Øyvind Heiberg Sundby fra 
Tjalve raskest med tiden 11:56, ca. 30 sekunder 
bak rekorden fra 2001 satt av Øystein Sylta. 
Alexander De Lange Claussen fra Jutul hadde 
neste beste tid med 12:25 og Harald Østberg 
Amundsen fra Tjalve på 3. plass med tiden 12.31. 
I kvinneklassene hadde Merete Weng beste 

tid med 14:07, Vera Norli, Haslum på 2. plass 
med 14:42 og Jutuls egen Julie Meinicke på en 
imponerende 3. plass med tiden 15:18.  
 
OPP KANTEBAKK 2017 ER PLANLAGT TIL TIRSDAG 
30. MAI. PLANLEGGINGEN ER I GANG, MED MÅL 
OM NOK EN DELTAKERREKORD.  
 
Årets arrangement ble rundet av med en hilsen 
fra korpset til en av Jutuls viktigste støttespillere i 
anledning 70-års dag – Knut Bolstad.  
 
En stor takk til alle som bidro på arrangementet 
og til vår sponsor Sportsmaster. Og velkommen 
tilbake neste år - da satser vi på nok en 
deltakerrekord!

Av:  Bengt Lyng
 
Den oppgradert lysløypen på Jordbru ble offisielt 
åpnet med Jutul klubbmesterskap terrengløp 24. 
oktober. 
 
Gjennom sommeren har det vært omfattende 
anleggsaktivitet på Jordbru-runden. I alt 2,7 km 
med lysløype er oppgradert med nytt dekke og 
økt bredde, anleggsarbeidene utført av Tuvsjøen 
ble avsluttet i oktober med meget godt resultat. 

Som markering av at løypen nå er ferdig og som 
en test på at løypene holder mål la Skigruppen 
Jutuls klubbmesterskap i terrengløp til Jordbru. I 
alt 87 løpere i alderen 4 til 67 stilte til start, med 
lengste løype på ca 5,4 km. Med Frank Hansen 
ved startpistolen kom alle løperne godt i gang 
på sine runder, fra den korteste løypen på om 
lag 260 m til guttenes to runder rundt Jordbru. 
Raskeste løper på den lengste distansen var 
Thomas Meinicke (17) med sluttid 19:04.  
 

Tross lett høstregn var stemningen god og 
løperne virket svært fornøyd med kvaliteten på 
underlaget.  
 
Klubbmesterskapet i terrengløp ble arrangert 
for andre gang som del av skigruppens 
treningsopplegg for høsten.  Dette har vært 
en suksess mht deltakelse, og ønsket fra 
Skigruppen er at dette arrangementet kan 
etableres som et felles arrangement for alle 
Jutuler i alle aldre som synes løp er morsomt. 

KLUBBMESTERSKAP TERRENGLØP  
OPPGRADERT LYSLØYPE PÅ JORDBRU ER ÅPNET OG TESTET

SPORTSMASTER 
OPP KANTEBAKK MED DELTAKERREKORD

DELTAKERREKORD - 253 STARTENDE! 

Fin stemning i sommervarmen på Jordbru. Fv: Øyvind Heiberg Sundby (Tjalve) Alexander De Lange 
Claussen (Jutul) og Harald Østberg Amundsen (Tjalve).

Fv: Merete Weng, Vera Norli og Julie Meinicke.

Fra starten i trimklassen.

God stemning ved gapahuken før løpsstart. De yngste løperne fikk æren av å innvie oppgradert løype 
på jordbru.

Kvinnene var i klart flertall i mesterskapet,  
her representert ved den eldre garde. 
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Riis Bilglass
Fordelsavtale med IL Jutul

Si at du støtter Jutul når du skifter 
frontruten hos Riis Bilglass, så gir vi et 
honorar tilbake til klubben.
Du vil selv motta et Spylervæskekort fra 
oss som gir deg gratis påfyll av 
spylervæske i et helt år.

Du finner oss: 
- På Rud i Bohusbygget

- I P3 på Sandvika StorSenter
- I Engervannsveien over veien for Sandvika 

Bussterminal

ISKRIGER PÅ 
BARMARK

Av: Svein Ola Hope

Etter noen år med voksende kulemage bestemte 
hockeyspiller Jan Erik Smithurst seg: Nå 
begynner jeg å trene med Jutulkara. Det angrer 
han ikke på.

I skrivende stund har Jan Erik, 47 år, vært med 
Jutulkara i tre uker, på tirsdag og torsdag kveld og 
på langtur lørdag. 
– Hyggelig gjeng med mange fjes jeg kjente fra før 
av, og mange nye bekjentskaper, sier Jan Erik som 
i mer enn 30 år har kriget på isen med puck og 
kølle. Først som guttespiller i Jutul. Deretter som 
den talentfulle hockeyspilleren han var, i Frisk fra 
han var 13–14 til han var 20 år.
– Prolaps i nakken satte stopper for hockey på det 
absolutte toppnivået som Frisk befant seg på. Jeg 
dro hjem til Jutul der jeg spilte på A-laget til jeg 
fylte 40.
Så ble det noen mer rolige år. Ikke slik å forstå 
at han var passiv. Jan Erik har alltid likt seg i 
naturen, på tur på skauen.
– Men jeg har alltid vært lagspiller, jeg liker å 
trene med andre, er glad i det sosiale både under 
treningen og i garderoben etterpå. Dette er det jeg 
nå har fått igjen med treningen med Jutulkara.
– Noe mål med treningen?
– Å komme i bedre form – og fortsatt holde 
formen, sier han, og utelukker ikke at han også vil 
prøve seg på ski til vinteren.
Jan Erik håper å få med seg flere fra hockeymiljøet, 
og ser gjerne også at fotballen følger opp.
– Jeg synes det ville være fint om vi i Jutulkara 
kunne forene folk fra de ulike miljøene i klubben!

Jan Erik varmer opp 
i styrkerommet før 
tirsdagens 
intervalltrening. 
(Foto: Rolf Jacobsen).

Jan Erik Smithurst slik 
mange husker ham: 
Iskrigeren.

Vi trener med start  
fra Jutulstua hver: 
• tirsdag fra kl. 19:00 
• torsdag fra kl. 18:30  
• lørdag fra kl. 14:00

Prøv oss, da vel!

BLI MED PÅ JUTULKARAS TRENINGER!

LIENS OPTISKE
GÅGATEN
Sandvika

ÅPENT
Mandag-fredag 9-17, lørdag 10-13

Briller Kontakt-
linser

Leser du med 
lange armer?

Er det uklart på 
lang avstand?
Vi kontrollerer 

synet
Timeavtale
67 54 70 20

Nytilpassing  
og kontroll  

av alle typer  
linser

Timeavtale
67 54 67 83

Vi har løpetrening, disponerer gymsal 
og bruker skiene fra Skuisletta/
Jordbru når snøen kommer! Vi 
arrangerer klubbkvelder, samlinger, 
sykkel- og fjellturer. Noen deltar i 
skirenn, andre bare på treningene. 
Vi trener med oppmøte på Skui 

idrettsanlegg, mandag kl. 18:00.  
Møt opp eller ta kontakt: 
 
 
 
 

VELKOMMEN TIL ALLE SOM HAR LYST TIL Å GÅ PÅ SKI!
BARN FRA 6 ÅR OG OPPOVER

Bengt Lyng (leder skigruppa)  
T: 92433836, bengtlyng@online.no  
Bjørn Meinicke (sportslig leder)  
bjerme@hotmail.com 
Øystein Mjøs Blakseth  
T: 986 75 880 el. blakseth@gmail.com
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Av: Bengt Lyng
 
Tour de Bærum med tradisjonsrike 
Jutulcrossen ble akkurat den skifesten for barn 
og unge arrangørklubbene hadde håpet på. 
1313 løpere stilte til start på ett eller flere av 
de fire rennene i løpet av denne helgen, 1049 
var på startstreken på Jutulcrossen. Tour de 
Bærum 2016 gikk av stabelen 4.-6. mars. 
Med fire renn over 3 dager var spenningsnivået 

høyt hos arrangørklubbene Jutul, Jardar 
og Haslum. Det var lagt ned mye arbeid i 
planlegging og forberedelser for å sikre at alle 
kom til start på rett sted  til rett tid og med 
riktig startnummer. Med lite snø første del 
av vinteren hadde arrangørene hadde noen 
søvnløse netter i ukene før rennet, og valgte å 
kjøre inn snø til Skui for å sikre arrangementet. 
Men med kraftig snøfall i uken før rennet ble 
det fine forhold, i de øvre delene av løypene 

var det virkelig vinterstemning. Selv med noen 
utfordringer knyttet til logistikk lørdagen ble 
evalueringen i etterkant overveiende positiv. 
Jutul, Jardar og Haslum går videre med dette 
konseptet, og vil arrangere Tour de Bærum med 
de samme fire renn helgen 10.- 12. februar 
2017. Da vil lørdagsrennet på Vestmarksetra gå 
på den nybygde skistadion, noe som forenkler 
opplegget både for arrangør og løpere. 
Vel møtt i 2017!

TOUR DE BÆRUM 
– EN FORMIDABEL SKIFEST FOR BARN OG UNGE

Kveldsrennet Haslumsprinten 
på fredag gikk i klassisk 
stil og som et hodelyktrenn, 
og ble et flott skue med 
en lysorm av unge løpere i 

bakkene på Skui Idrettspark. Med skiftende 
temperatur og luftfuktighet fikk i tillegg til 
løperne også smørene litt å bryne seg på denne 
fredagskvelden. 

Lørdag gikk to renn i parallell, 
på Vestmarksetra/Gupu var 
det sprintrenn (Jardarrennet), 
deretter langrennscross 
(Jutulcrossen) på Skui. Et 
krevende opplegg selv med 
samordnede og grundig 
forberedte rennplaner, men 

også en formidabel skifest. På Skui var det 
et yrende liv hele dagen, og svelelagrene var 
tomme lenge før dagen var omme.

Søndag var det finale med det fartsfylte 
Vestmarka Rett Ned. Løperne i ulike 
aldersklasser hadde som foregående år sine 
startsteder på Grønland, Kattås og Jordbru. For 
de eldste løperne gikk rennet som jakstart. Og 
det er intet mindre enn imponerende å se de 
unge utøverne suse ned de siste bakkene mot 
Skui – med sine virkelig krevende svinger. 

Kveldssteming i fredagens Haslumsprinten på Skui. 

Langrensscross byr på spennende og krevende øvelser.

Langrensscross byr på spennende og krevende øvelser.

Jutulcrossen - Slalom.

Klar til start 
i Jutulcrossen.

Jutulcrossen - Start.

VELKOMMEN TIL ALLE SOM HAR LYST TIL Å GÅ PÅ SKI!

JUTULEN NR. 1 - 2016  9



JUTUL
F	  O	  T	  B	  A	  L	  L

..sponsorer	  og	  samarbeidspartnere	  for	  et	  godt	  samarbeid	  og	  topp	  innsats	   i	  2016.
Sammen	  skaper	  vi	  kvalitetsfylt	  aktivitet	   og	  mestringsfølelse	  i	  et	  trygt,	  sosialt	  og	  inkluderende	  nærmiljø. 
Vi	  fortsetter	  arbeidet	  med	  våre	  unge	  håpefulle	  og	  ser	  frem	  til	  å	  spille	  videre	  på	  lag	  med	  dere.
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KIWI 
JUTUL-TREFFEN  

Av: Espen Løken Petersen
 
HISTORIEN BAK 
Sommeren 1984 ble Jutul-Treffen slik vi 
kjenner navnet i dag arrangert for første gang. 
Ildsjelene Hans Ove Dahl og Knut Berg, som også 
satt i fotballstyret og var trenere, lagledere og 
tilretteleggere for fotballaktiviteten i Skuidalen, 
hadde funnet ut at det var viktig å få på plass en 
fotballcup for barn.  
 
Block Watne Cup var ikke så veldig stor i den 
spede begynnelsen. I det første året var det 
20 påmeldte lag, men takket være glimrende 
gjennomføring og høy trivselsfaktor vokste 
arrangementet fort. I 1990 ble navnet endret til 

Rockwool Treffen iom at den fikk en ny sponsor. 
Det ble heller ikke lov å kalle det for cup når 
barn spilte turnering. Derfor ble navnet endret 
til treffen. Etter 2 år med sponsing fra Rockwool, 
fikk turneringen i 1992 sitt endelige navn Jutul-
Treffen. Det ble laget for å slippe endring av 
turneringsnavnet ved bytte av sponsorer. 
 
Fra 1989 kom Kjell Hallberg inn som leder, 
etablerte «styringsgruppen» og holdt kontrollen 
frem til Svein Nilsen tok over ansvaret fra 
2001. Arrangementet blir stadig, om ikke 
større, så gradvis bedre. Til å begynne med 
varte turneringen over 2 dager og deretter 3 
dager (fredag, lørdag og søndag) samme helg. 
Pågangen fortsatte og fra 1994 måtte man bruke 

to helger for å gjennomføre alle kampene med de 
2 yngste årsklassene (7 og 8 år) den første helgen 
og de 2 eldste (9 og 10 år) den andre helgen. 
Og sånn har det vært siden. Det største antall 
påmeldte lag er fra 2008 med 356 lag.  
 
Elektronisk styring av turneringen ble allerede 
innført i 1989 og påmelding av lag på nettet ble 
innført av Elling Enger i 2006. I 2011 ble dette 
gjort om av Kjell Hallberg slik at Jutul-Treffen 
fikk sin egen hjemmeside med adressen www.
jutultreffen.net hvor lag finner informasjon og 
hvor de melder på lag. I 2012 innførte turneringen 
elektroniske resultat tavler. Jutul-Treffen er nok 
alene om en slik løsning. 
 

20
16
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Fra venstre : Kjetil Siem, Elling Enger (leder Jutul fotball), Svein Nilsen (-som takker av),  
Kjell Hallberg (kasserer Jutul fotball ) og Oddbjørn Hjelmeset.

Jutul-Treffen 2016 
I dag lever vår kjære Jutul-Treffen i beste 
velgående, og har etablert seg som en av landets 
største barnefotballturneringer. 
 
Dette betyr mellom 250-300 påmeldte lag, mer 
enn 50 dommere, 750-900 kamper fordelt på 
to helger. Rundt 6000-7000 mennesker og ca. 
1200 spillere kommer på besøk hver helg og det 
går med et par tusen dugnadstimer, på våre 
medlemmer, foreldre, foresatte og frivillige, for å 
få det hele i hop. 
 
Sponsorer og samarbeidspartnere har støttet oss 
hele veien og våre viktigste har vært Block Watne, 
Rockwool, Lego, Bama og Kiwi, som er med oss 
nå.  
 

Og dette er takket være ildsjelene, styringsgruppen 
og kontinuitetsbærerne som har kommet til etter 
hvert. Svein Nilsen er en av disse «ståpåerne» 
som leder i styringsgruppen og har vært svært 
viktig for utviklingen og at Jutul-Treffen er hva 
den er i dag. Dessverre er det nå slutt for mannen 
som bruker 9 måneder i året på planleggingen, 
koordineringen og gjennomføringen cupen. En 
ildsjel, vi ikke kan erstatte, har gjort en fantastisk 
jobb over lang tid for barna, spillerne, klubben og 
idrettslaget vårt gir seg.  
 
Vi takker også alle trenere, spillere, ledere, søsken, 
foresatte, besteforeldre, naboer, nærmiljø og alle 
som stiller opp og gjør Kiwi Jutul-Treffen til det 
den er. 
 
Veien videre legges nå,  
men uansett sees vi i august 2017. 

Vi er ved inngangen til 2000-tallet  
– og Per klar for kalenderinnsats. (Foto: Svein Ola Hope).

”Summen av dette gjør «Treffen» til 

høstens vakreste eventyr i Skuidalen, 

og samtidig klubbens største,  

beste og viktigste arrangement. 
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Tusen takk for alt du har gjort for Jutul!

Av: Svein Ola Hope 

Ryktet om Vestmark-kalenderens død er betydelig 
overdrevet. I skrivende stund pågår produksjonen 
av 2017-kalenderen, den 37. i rekken. Første 
gang i manns minne uten at Per Claussen holder 
i trådene. Grunnen til at Per nå gir seg er et 
sykdomsforløp som stjal både tid og krefter. 
 
– Omsetningstallene for 2016 viser en nedgang 
sammenliknet med året før. Det skyldes i 
hovedsak at jeg ikke fikk brukt så mye tid og 
krefter i salgsarbeidet som normalt, sier Per. 
 
Nå var ikke nedgangen stor. Og skal vi summere 
opp hva kalendersalget netto har innbrakt Jutul, 
snakker vi forsiktig regnet om et beløp rundt 2,5 
millioner kroner siden første utgivelse i 1982. Årlig 
er det solgt 2000–2500 kalendere! 
 
Bak salgssuksessen ligger et aktivt engasjement 
fra Pers side. Og hans evne til å trekke med seg 
gruppeledere og andre gode krefter i en årlig 
kalenderdugnad. Ingen har banket på flere dører 
enn ham. Ingen har drevet kalendersalg på 
p-plassen ved Vestmarksetra oftere enn ham. 
Ingen har besøkt flere bedrifter med spørsmål 
om kalenderstøtte enn ham. Selv har Per en noe 
annen forklaring på suksessen: 
 
– Hemmeligheten bak en god kalender er gode 
bilder, og det har Harald (Kolstad) sørget for i alle 
år. Vestmark-kalenderen er en kulturhistorisk arv 
å ta vare på – måtte kalenderen få et langt liv! 
 
Sjømann og siviløkonom 
Per selv har rukket å bli 78 energiske år. 
Oppveksten skjedde i Bergen, byen han forlot 

for å iføre seg kongens klær. Etter endt tjeneste 
gikk ferden gjennom Panamakanalen og nord 
til Canada som maskingutt før han tok fatt 
på siviløkonomi-studier i Sveits. En flott tid, 
ifølge ham selv. Så hjem til familiefirmaet 
Hans Claussen AS som Pers bestefar startet i 
1889. Opprinnelig med agenturvirksomhet for 
kolonialvarer og tekstilråstoffer, en stund også 
som brennevinsagent. I dag rendyrker bedriften 
salg av plast- og komposittmateriale.  
 
Det var ved sin inntreden i familiefirmaet at Per 
med familie etter hvert bosatte seg på Vøyenenga. 
Sammen med barna ble han medlem av Jutul. Der 
har han gjennom årene markert seg som en flittig 
dugnadsdeltaker og som nestleder og leder. 
 
– Ikke minst husker jeg samarbeidet med Knut 
(Bolstad) som særdeles effektivt og fruktbart.. 
 
Morgengym-venn 
Sin egen idrettskarriere mener Per ikke er mye 
å skryte av. Men – vi som hardnakket holder på 
at en seier er en seier, enten det gjelder drag på 
trening eller noe så alvorlig som Birken – nekter å 
slippe temaet. For Per er i godt voksen alder blitt 
merketaker i Birkebeinerrennet. Dessuten har han 
sikret to klasseseire i hjembyen i Stoltzekleiven 
Opp , ifølge arrangøren verdens bratteste løp.  
– Løpet er blitt en del av en hyggelig 
sammenkomst for familiemedlemmer på begge 
sider av fjellene. 
 
Per har flere sider: Han har vært besøksvenn på 
Ila fengsel. Og han starter hver dag med fem–ti 
minutter med situps og armhevinger. 
 
– Hver dag samlet far oss i stuen til noen 

minutters morgengym under ledelse av Reidar 
Morset som i 33 år ledet NRKs radiogymnastikk. 
Jeg har fortsatt. Det er et rituale jeg trygt 
anbefaler. 

Per Egil Claussen 
Født i Bergen i 1938. 

Kom med i Jutul på 1970-tallet. 
Leder fra 1987 til 1991. 

Æresmedlem siden 2000.

På kontoret i familiefirmaet Hans Claussen der Per har 
overlatt ledelsen til sønnen Jonas. Men fader Per har slett 
ikke tenkt å pensjonere seg. (Foto: Svein Ola Hope).

Vi er ved inngangen til 2000-tallet  
– og Per klar for kalenderinnsats. (Foto: Svein Ola Hope).

KALENDERSJEF 
OG MORGENGYM-ENTUSIAST

Jutulbua på Vøyenenga 

tidlig på 90-tallet. Per 

instruerer selgerne Linda 

Bolstad og Erik Bolstad. 

(Foto: Knut Bolstad).

Av: Irene Tverli
GUTTER 20

05 G-2005 består av 18 spillere og 3 trenere.  
 
Elvar 17 år som også spiller på junior og A-laget - 
og pappatrenerne Geir og Tor-Inge.  

Laget hadde en tung start på våren som i de fleste 
kamper dessverre endte med tap. 
Men for en formkurve laget har hatt denne høsten: 
Mange velfortjente seiere.
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Tusen takk for alt du har gjort for Jutul!

 
JORDBRU-
RUNDEN

Av: Erik Frogner
 
Også i år har Jutul hatt stor aktivitet med 
oppgradering av lysløypa. I fjor fremsto 
lysløypetraseen fra Skui til Jordbru i ny drakt. 
Lysløypa ble bygget for ca. 30 år siden i stor grad 
på dugnad av ivrige Jutulere. Både slitasje og 
nye krav til bredde og løypeprofil samt ønsket om 
i ennå større grad å tilrettelegge for helårsbruk 
var bakgrunnen for at IL Jutul har gjennomført 
oppgraderingen. Strekningen er utvidet til 
minst 5m hele veien, blitt rettet opp og planert, 
drenering er utbedret og hele strekningen 
har fått et nytt toppdekke av knust naturgrus 
i ca. 2 m bredde. Vi har fått mange gode 
tilbakemeldinger på den utførte oppgraderingen.
 
Nå i 2016 har det vært Jordbrurunden som 
har stått for tur, og nå nærmer også den seg 
ferdig til samme nye flotte standard. Nå er alle 
velkommen til å benytte løypa hele året. Lysløypa 
fra Skui til Jordbru og østsida av runden er ikke 
dimensjonert for riding eller motorisert ferdsel. 
Østsiden mot Ramsåsen og frem til krysset er 
imidlertid dimensjonert slik at den også skal 
tåle riding. Jeg ønsker å benytte anledningen 
til å takke Einar hos entreprenøren Tuvsjøen, 
vår byggeleder Knut som har forsøkt å holde 
entreprenøren i øra, vår formann Ivar som har 
hengt på meg og Knut, vår tekniske rådgiver 
Liv og alle dere som har vist tålmodighet i 
byggeperioden. Da var noen nevnt, men også 
noen glemt: 

Prosjektleder Jutul, 
Prosjekteier Jutul og 
Prosjektleder fra Tuvsjøen 
på forhåndsbefaring.

Litt diskusjon om finishen 
har det vært mellom Einar 
i Tuvsjøen og Knut i Jutul, 
men sluttresultatet blir fint.

Av: Stine Berg
 
G07 er en gjeng på 33 glade gutter fra Emma 
Hjorth og Skui skole. Vi trener hver mandag på 
kunstgresset fra kl. 17:30-18:30. 
 

Vi har 4 påmeldte lag i serien. 
 
I tillegg til serie har vi vært med på BVIF-cup, 
Jutultreffen og skal være med på Haslumcup i 
november. 

FOTBALL
Nye spillere er hjertelig velkommen! Ta kontakt!

Takk til Bærum kommune 

for delfinansiering i 
tillegg til Tippemidler 
samt at BIR v/ Eystein 
har støttet oss ift å få 
prioritet i Bærumsidrettens 

handlingsplan.

G0
7

JUTULKARA STAVGRUPPA

Av: Tore Hansen

Stavgruppa vokser seg stor innen Jutulkara. 
På tirsdager er vi opptil 30 deltagere på 
kortintervall av det totale 40-50 deltagere på 
trening.
Årsaken at denne gruppa øker så mye, er vel 
at når en kommer opp i 60-70 års alderen, 
så begynner skadene å komme. Da er det 
viktig å ha et godt tilbud, slik at en kan delta 
på trening, på noe en kan mestre. Mange av 
oss har vært veldig aktive i yngre dager og 
Jutulkara har greid å skape en god kombinasjon 
med trening og sosiale arrangementer.  
 
På den fysiske siden har vi 2 løpegrupper – 
stavgrupper og gå grupper.

Treningstidene er som de har vært i over 50 år:
Tirsdager  kl. 19 til 20, kortintervall
Torsdager  kl. 18:30 til 19:30, mellomintervall  
 og kl. 19:50 til 20:30 sirkeltrening i  
 styrkerommet
Lørdager  kl. 14 til ca. kl. 16 rolig langtur

 

Alle dagene med start fra idrettsdelen/Jutulstua 
og vi har både løpe-stav og gå grupper med 
trener.

Etterpå er det dusj/badstue og sosialt samvær.
Kom å bli med. Vi trenger nye yngre utøvere.

Ta kontakt hvis er noe du lurer på:
Tore  T: 93411395
 tor-ha2@online.no 
Asle  T: 97068827 
 engerasle@hotmail.com

En del av stavgruppa foran lavoen på Jordbru.

HAR DU LYST TIL Å VÆRE MED OSS ER DET BARE Å MØTE OPP.  
 

 - Her blir du tatt i mot med åpne armer!

OPPGRADERING AV
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KORPS PÅ FRILUFTSTUR ! 
Av: Erik Frogner 

Det er blitt avholdt 3 arrangement i nært 
samarbeid med bygdas idrettslag; IL Jutul. 
En positiv effekt har dermed vært å styrke 
samarbeidet mellom korpset og idrettslaget. 
Dette er viktig da vi til tider «konkurrerer» 
om de samme barna, og det er behov for 
tett koordinering og samhandling slik at vi 
tilrettelegger best mulig for at barna kan delta 
både i korps og idrett. 
 
Siste dagen i mai ble en het sommerkveld 
på Jordbru med rekorddeltagelse på over 
250 deltagere i Sportsmaster Opp Kantebakk 
arrangert av IL Jutul. Skui og Emma 
Hjorth skolekorps satt en ekstra spiss på 
arrangementet ved å holde en fin minikonsert 
i startområdet. I tillegg hadde vi et par spreke 
musikanter som hadde tatt turen opp til 
målområdet på toppen av Ramsåsen for å 
spille fanfarer ved målgang.  

Det var ekstra hyggelig å få besøk av 
musikkorpsforbundet ved Thor Olav Fjellhøi 
i NMF Øst. I tillegg møtte Sjur Bøyum fra 
Gjensidigestiftelsen, som har bidratt med 
midler til ”Korps på friluftstur”. Dette vil 
komme godt med når vi går inn i jubileumsåret 
2017. (Bilde 1). 
 
Det andre av tre arrangementer i ”Korps på 
friluftstur” 2016 ble gjennomført 14. juni. 
Skui og Emma Hjorth skolekorps holdt en 
minikonsert i forbindelse med Idrettskolen for 
barn sin sommeravslutning på Skuisletta. Sola 
skinte fra skyfri himmel, og rundt 200 barn 
og foreldre hadde tatt turen til Idrettsskolens 
arrangement. Her kunne barna delta på ulike 
aktiviteter som hinderløype, taubane, natursti 
mm. Så godt som hele hovedkorpset stilte opp, 
og med 25 musikanter til stede bidro korpset 
til god stemning og svingende rytmer på sletta 
denne sommerdagen. 7. klasse hadde sin 
høytidelige avslutning samme dag, men dette 

var intet hinder for at musikantene kunne 
stille på konserten. Derimot resulterte det i at 
vi hadde flere festkledde musikanter til stede 
denne dagen. (Bilde 2). 
 
Lørdag 27 August var det duket for siste av i 
alt tre ”Korps på friluftstur” arrangementer, 
denne gang i forbindelse med Jutuls store 
arrangement: Jutultreffen. Jutultreffen er et 
kjempearrangement som går over to helger, og 
mer enn 100 fotballag var i sving med kamper i 
løpet av denne første helgen.  
 
Musikantene stilte opp ved fotballbanen på 
Jutulcup lørdag ettermiddag, og bidro med 
god stemning og et flott innslag av ulike 
musikkstykker. (Bilde 3).  
 
Det er God trivsel, høy stemning og stor 
spilleglede som alltid når Skui og Emma Hjorth 
holder friluftskonsert!

Av: Svein Ola Hope

Våre aktive jutulkarer fortsetter å studere 
østeuropeisk folkeliv på nært hold. I april drar 
et følge på 32 menn til Draculas hjemland, 
Romania. Snittalderen på guttegjengen er 69 år.
Målet for reisa er hovedstaden Bucuresti der 
det blir rundtur så vel i byen som i nærmeste 
omegn. Et av høydepunktene blir en guidet tur 
i Ceausescu-palasset som ble ferdigstilt etter 
diktatorens fall i 1989. Bygningen regnes som et 
av verdens største byggverk og huser i dag det 
rumenske parlamentet.
Det de fleste deltakerne ser fram til med stor 
spenning er den obligatoriske konkurransen, 
denne gang ”Ceausescu-gården rundt”.
Forhåpentlig vil vi komme hjem med mye ny 
kunnskap om Romania. 

RETT ØST MED

JUTULKARA ”Visste du for eksempel at skiturismen i Romania er i vekst, 
og av utenlandske tilreisende er nordmenn den nasjonaliteten som siste år økte mest?
Eller at Romania har Europas største stamme med over 7000 brunbjørn?”
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Det synes å være enighet om at barn og unges 
deltakelse i fysisk aktivitet kan føre med seg en 
del positive konsekvenser. Det er stadig et tema 
i den offentlige debatten, der en argumenterer 
for positive effekter av fysisk aktivitet, både i 
forhold til fysiske og psykiske forhold hos barn og 
unge. Noe av det som vektlegges mest er positive 
konsekvenser i forhold til økt sosial kompetanse, 
bedre læringsforutsetninger og ikke minst bedre 
selvoppfatning (Moser, 2006). Det å ha en positiv 
selvoppfatning har vist seg å være en viktig 
grunnmur i livene våre. Forskning viser til at det er 
en sammenheng mellom en persons selvoppfatning 
og deres mentale helse. En persons oppfatning og 
tanker om seg selv er avgjørende for de valgene 
som blir tatt i livet (Skaalvik & Skaalvik, 2008). 
 
Helsedirektoratet er en av aktørene som fremhever 
viktigheten av fysisk aktivitet blant barn og 
unge, og resultatene fra en undersøkelse de har 
presentert, som tar for seg effekten av fysisk 
aktivitet blant barn og unge viser til en rekke 
positive sider ved å være fysisk aktiv. De mest 
overraskende funnene i denne undersøkelsen er 
de psykososiale effektene. Det dokumenteres at 
fysisk aktivitet kan være med på å forebygge både 
psykiske og sosiale plager. Undersøkelsen viser 
til at et aktivt barn har større sosial kompetanse 
og mindre sjanse for å utvikle depresjon eller 
nedstemthet. Trivsel i hverdagen hos fysisk aktive 
barn rapporteres også å være bedre enn barn som 
er inaktive. (Anderssen, Kolle, Steene-Johannessen, 
Ommundsen & Andersen, 2008). 
 
Det er vist flere sammenhenger mellom det faktum 
at fysisk aktivitet og psykisk helse henger sammen. 
De fleste undersøkelsene går på sammenhengen 
mellom fysisk aktivitet og virkningen det har på 
personer med lidelser som depresjon, angst og 
søvnproblemer (Wisnes, Paulsen & Raastad, 2010). 
Det har vist seg at personer med disse lidelsene 
har hatt god virkning av fysisk aktivitet ved at 
medikamentbruken kan reduseres, og plagene blir 
redusert. Når det kommer til hvilken type fysisk 
aktivitet som har best virkning i forhold til psykiske 
lidelser er det ikke vist noen vesentlig forskjell 
(Wisnes, Paulsen & Raastad, 2010). Den effekten 
fysisk aktivitet har på personer, enten de er friske 
eller har en form for psykisk lidelse er følelsen 
av velvære etter avsluttet trening (Dunn & Blair, 
1997). Det er altså vist en sammenheng mellom 
fysisk aktivitet og psykisk velvære, og på den måten 
også viktig for den psykiske helsen. Akkurat hvor 
sterk denne sammenhengen er, vet vi enda lite om, 
men forskning viser til at fysisk aktivitet generelt 

styrker vår psykiske helse og reduserer utbredelsen 
av psykiske lidelser (Guldal, Tveit, Borchsenius & 
Eidheim, 2006). 
 
Selvfølelsen 
er det mange 
som opplever 
en bedring av 
når de begynner 
med fysisk aktivitet, noe som også blir bekreftet 
i tidligere undersøkelser (Doyne, Ossip-Klein, 
Bowman, Osborn, McDougall-Wilson & Neimeyer, 
1987). Det at selvfølelsen øker til personer som 
holder seg fysisk aktive kommer sannsynligvis av at 
man får et bedre forhold til egen kropp. Forsøk har 
også vist at fysisk aktivitet kan virke like godt som 
muskelavslappende medikamenter når det kommer 
til reduksjon av muskelavspenning (de Vries 
HA, 1968). Generelt er mennesker med psykiske 
lidelser oftere inaktive og i dårligere fysisk form enn 
normalbefolkningen (de Vries HA, 1968). En kjent 
virkning av fysisk aktivitet er at kroppen frigjør 
endorfiner. Endorfiner, som også blir kalt kroppens 
morfin har en stimulerende og oppkvikkende effekt 
på kroppen. Men for at dette skal ha en innvirkning, 
må kroppen bygges opp over tid (Guldal, Tveit, 
Borchsenius & Eidheim, 2006). 
 
I st. meld. nr. 16 (2002-2003) står det at fysisk 
aktivitet forebygger en rekke sykdommer og 
er en kilde til glede, livsutfoldelse og positive 
mestringsopplevelser. Ved noen psykiske lidelser er 
risikoen for overvekt økt, blant annet fordi enkelte 
medisiner gir økt appetitt og vektøkning som 
bivirkning. Fysisk aktivitet kan være en motvekt 
mot slike bivirkninger (Folkehelseinstituttet). Fysisk 
aktivitet er med på å bygge opp kroppen og påvirker 
både fysisk og psykisk helse. Et lavt aktivitetsnivå 
kan gjøre skjelettet skjørere, leddene mindre robuste 
og musklene svakere. Dette igjen gjør at en blir 
mer utsatt for skader og sykdom (Guldal, Tveit, 
Borchsenius & Eidheim, 2006). Det ser altså ut til at 
barn og unge som er fysisk aktive er mindre plaget 
av psykiske helseproblemer, samt at det ser ut som 
selvoppfatningen hos barn og unge som holder 
seg fysisk aktive er bedre (Haug & Samdal, 2004). 
Denne artikkelen skraper bare litt i overflaten av 
temaet, men den gir en liten pekepinn på hvor viktig 
det kan være med fysisk aktivitet hos barn og unge. 
Hvilken form for fysisk aktivitet hver enkelt velger å 
drive med spiller ikke noen stor rolle, så lenge hver 
enkelt finner noe de trives med.  
 
Idrettskolen er en derfor en viktig arene for 
barna våre og målet er at barna skal få utfolde 
seg under trygge, sosiale rammer. 

ER DET EN SAMMENHENG MELLOM 
PSYKISK HELSE OG FYSISK AKTIVITET?

Av: Ida Strøm Larsen

SAFTIGE SCORINGER, RASKE REDNINGER OG 
VARME VENNSKAP. 
Strålende cup i sol og regn for 2005-jenter. 
 
Vi stilte med to lag, men reiste som ett team, 
på Skjærgårdscup i Tønsberg i august. En super 
gjeng med greie, omsorgsfulle, tøffe og blide 
jenter gav alt de hadde gjennom hele helgen. 
Godt hjulpet av trenere og motivatorer Jørn og 
Fredrik, stod de på gjennom mange kamper.  
 
Hovedhensikten med turen var å gjøre noe 
sosialt sammen og bli bundet bedre sammen 
som lag. Vi hadde mange foreldre som 
stilte opp som sjåfører, idrettspsykologer og 
heiagjeng. Bading var populært og jentene 
fikk en tur i vannet både lørdag og søndag. Vi 
overnattet på Husøy skole hvor vi hadde hele 
gymsalen for oss selv. 

”GJENNOM 
TRIVSEL OG 

GLEDE SKAPES 
RESULTATER”

Av: Kristine Gjøstøl Dyrnes, leder for Idrettsskolen  JENTER 20
05

Første men ikke siste cup er vel gjennomført for jublende 
2005-jenter.

Dronningene.

Englene.

KLARE TIL KAMP!
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HORNIGJENGEN PÅ TUR!
Av: Bente Jøndahl 

Spente damer i alle aldre, 29 i tallet, dro 
24.juni til sagaøya som noen hundre år tidligere 
ble invadert av norske vikinger. 

Vår invasjon var i moderat og selskapelig form. 
Vi feiret nemlig Hornigjengens 40 årsjubileum 
med tur til Island. Landet er spennende, mye 
lavastein og fjell, isbreer og varme kilder. 
Vi lot oss begeistre av Stokkur, geysiren som 
sender kaskader av kokende vann 30 meter 
til værs hvert 6.minutt! Gulfoss, Islands mest 
berømte foss var også overveldende. 
 

”En dag uten trening gir ingen mening”, ¬– 
og vi tok beina fatt. Fine fotturer i vulkansk 
landskap, over fjell og dal. Av og på med 
regntøy, – været skifter fort. Selv om den ”Blå 
Lagune” var en deilig opplevelse, tror jeg 
kanskje bading i en elv med varmt vann etter 
en ”slitsom fjelltur”, var mest overraskende og 
morsom. Mye begeistrete hyl og fantastisk godt 
for støle lemmer! 
 
En engasjert og kunnskapsrik guide gjorde 
bussturer til en opplysende reise. Hvor er de 
islandske skiløperne? De fins ikke, kommer det 
snø, blåser den vekk før skiene er på beina! Det 
er alltid mye vind i ”uppna landskap”. Står fire 

trær sammen kaller vi det en skog, sa guiden.  
 
Vår utmerkede jubileumskomité hadde gjort en 
bra jobb. Vi kunne nyte både islandsk kultur, 
mat og drikke. Og, ved å ende alle ord på –ur, 
trodde vi også at vi snakket islandsk! 
 
Det påstås at da vikingene utvandret, ble 
de sjøsyke satt i land på Færøyene, mens de 
sjøsterke fortsatte til Island. Trolig må turen ha 
tæret på humøret, smil og service er kanskje 
ikke det vi husker aller best fra turen. Men 
Hornigjengen gjorde det de kunne for å muntre 
opp i Reykjaviks gater!

Av: Ivar Barstad

Det er en samlet klubb som ønsker å gratulere 
denne hedersmannen med jubileumsdagen.
Knut har alltid vært der for Jutul. Han har 
alltid ønsket det beste for klubben og dets 
medlemmer. Og han har aldri sagt nei til å ta 
i et ekstra tak. Som da Jutulcrossen stod i fare 
for å smelte og regne bort i mars 2014. Da 
mobiliserte Knut gravemaskin og lastebil for 
å kjøre snø i flere dager. Så på renndagen var 
løypene flotte for ca. 1000 ivrige jutulcrossere. 
Slik må man også være litt gal for å gjøre. Gal i 
positiv forstand. 
Knut har hatt en hånd med i all 

anleggsutbygging i Jutulregi i mange tiår. 
Lysløyper, fotballbaner, skileik og Jutulstua. Han 
har vært en pådriver for realisering. En person 
som ikke tar et nei for et nei. Og som har bidratt 
med maskiner og egeninnsats langt utover det 
man kan forvente av noen. 
Knut gleder seg over stor aktivitet i løyper og 
på baner. Da han så at det ble for trangt for 
de minste i skiløypene på Jordbru, var han 
selvsagt primus motor for at det ble etablert en 
ny lysløype rundt jordet hans på Jordbru. Han 
stilte jordet til vår disposisjon og hadde selvsagt 
laveste anbudet på anleggsentreprisen da 
konkurransen ble avholdt. Det dekket nok knapt 
kostnadene. Som så ofte før sørget han for at 

vi jutuler fikk et nytt, flott anlegg for en billig 
penge. Ja, slik har det vært hele tiden. Knut har 
brøytet veier og fikset på parkeringsplasser. 
Sørget for vedlikehold som skulle ha kostet 
klubben tusener hvert år. Hans innsats har aldri 
vært der for å tjene penger på Jutul.
Knut er og har også alltid vært en aktiv utøver i 
Jutuldress. Nå mest som aktiv i Jutulkara.
Knut er selvsagt æresmedlem i klubben. Et aktiv 
æresmedlem som bidrar hele tiden for klubbens 
beste. For at alle vi andre skal ha et Jutul som 
vi er stolte over. Takk til deg Knut for alt du har 
utført og for at du fortsatt er en krumtapp og 
en rettleder for oss andre. Håper du får mange 
flotte dager fremover i Jutuldress.

KNUT BOLSTAD  
70 ÅR OG LIKE BLID

20
05
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Av: Tone Rølland
 
Jenter 2003 hadde sin spede start i 2011, og 
ble startet med seks jenter fra Emma Hjort 
og én jente fra Skui skole. Pappa Fredrik var 
engasjert trener.  
 
Etter en vellykket vervekampanje kom det 
til flere jenter fra Skui skole, og etterhvert 
etablerte laget seg som en stabil og fin mix av 
jenter fra begge barneskoler. Spilleglede og 
moro på banen var sentralt, selv om kampene 
slett ikke alltid endte med seier. Men jentene, 
de var like glade! Trenerstaben ble etterhvert 
forsterket med pappa Kurt, og laget satset på 
å vinne flere kamper. Kanskje var dette ønsket 
størst hos trenerne, for disiplin og innsats 
varierte som det så ofte gjør hos de yngre 
spillerne. Enkeltspillere viste tidlig talent, 
men sammen sørget laget for mange fine 
kampopplevelser. 
 
Virkelig sus over spilleferdighetene kom da 
det ble trening flere ganger i uken, også om 
vinteren. Dette sørget for mer kontinuitet. Etter 
hvert fikk jentene tilgang på «profesjonelle» 
trenere fra Idrettslinjene på lokale videregående 
skoler. Først ute var Peter, deretter kom Henrik 
som vi fortsatt er så heldige å ha som trener.  
 
Nå trenes det flere ganger i uken, både sommer 
som vinter, og i tillegg kommer kampene. Og 
jentene har blitt virkelig flinke! De scorer mål, 

redder mål, har fått på plass et godt samspill, 
og har full innsats i alle rekker. Mange kamper 
ender nå med seier, og mange bidrar som 
målscorere. Hele laget har utviklet seg veldig 
bra, det er jevnt over et godt nivå, og innsatsen 
og gleden er på topp. I skrivende stund ligger 
de på 4. plass i serien. 
 
Hvis jenter 2003 skal beskrives veldig kort, må 
det være at de sammen har laget et kjempebra 
og positivt miljø fra første stund. Gleden over 
å være sammen er stor, og det er blide jenter 
som støtter hverandre i tykt og tynt. Hvis noen 
har en dårlig dag, får de trøst og oppmuntring, 
ikke kritikk. Dette er jenter med lagånd av beste 
sort!   

Den store utfordringen videre blir å sørge for 
nok mannskap på laget for og kunne gå videre 
med 11’er fotball neste sesong. Kanskje må 
jentene trå til med nok en vervekampanje? 

JENTER 2003

VIKTIGST AV ALT ER GLEDEN!

INTERVJU MED FRIDA T.  
OG KAROLINE  J2003 
Hva liker dere best ved fotballen?
Frida T.:  Alt! Det er veldig sosialt, man har 
mange å snakke med og får mange venner.
 
Karoline:  Ja, og så er det deilig å drible og score 
og få til å spille sammen som lag.
 
Frida T.:  Det er kjempegøy å få til noe du har 
trent på lenge, å mestre forskjellige ting vi trener 
på. Og så kjenner man at kroppen er sprek!

Hva skjer hvis man tabber seg ut på banen, da, 
brenner en straffe eller noe sånt?
Karoline:  De andre på laget tåler at man gjør 
en feil. Jentene er utrolig snille, de trøster den 
som misser, det er utrolig lite kjefting. Og Henrik 
(treneren) er veldig flink til å forklare hva vi skal 

gjøre annerledes for å få det til. Jeg tror nok 
guttene kjefter mye mer på hverandre...

Hvordan var det å begynne i 8. trinn på 
Vøyenenga ungdomsskole, med elever fra 
mange skoler?
Frida T.:  Det var bare gøy, ikke noe skummelt. 
Selv om vi er ganske få jenter fra Skui skole, 
kjente vi jo alle fotballjentene fra Emma Hjort fra 
før. Så vi Jutuljentene hadde en kjempefin fordel 
der. 
 
Karoline:  Det kom fotballjenter fra både Emma 
Hjort og Skui skole i tre av de fire klassene, så 
overgangen ble ikke så stor som jeg gruet meg 
for.  

Hva kan man lære av fotball som er greit å ta 
med videre i livet?
Frida T.:  At man lærer av feilene sine, og at det 

ikke er krise hvis man ikke får til noe første gang. 
Da er det bare å fortsette å prøve, helt til man får 
det til.
 
Karoline:  Når man trener på noe vanskelig og får 
det til, kjenner jeg at det gir selvtillit. Og sånn 
er det utenfor fotballbanen, også. For eksempel 
på skolen. Og så lærer vi å samarbeide og be om 
hjelp.

Med hjerte for fotball!  
Fv: Frida T. og Karoline.

Jutuljentene’s vervekampanje fra mai 2011,  
etter at de vant sin aller første kamp!

Jenter 2003 i dag, tatt på siste kamp sammen med trener 
Henrik.

”Til slutt er det vel fortjent å rette en stor takk til tidligere foreldretrenere, til de trofaste foreldresupporterne,  til tidligere trener Peter og nåværende trener Henrik og ikke minst lagleder Elin Thrane.  
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Her fra en av flere cuper vi har deltatt på!

Av: Henriette Ibsen

Jutultreffen - #nattinaturen
Når Jutultreffen og #nattinaturen lander 
på samme dato, var valget enkelt! Jentene 
spilte kampene sine lørdag, dusjet i 
garderobenen og tok turen opp til Jordbru. 
Der var gapahuken klargjort, alle fant plassene 
sine og når det var stjerneklart og bål – er det 
ikke vanskelig å forstå at det var god stemning. 
Søndag våkner vi av sauebjeller, bålet blir fyrt opp, 
havregrøt spist og sekken pakket. Samlet går vi 
ned til Skuisketta, får på oss de grønne draktene 
og er klare for de siste kampene, i den siste 
Jutultreffen. Neste år blir det 7er, og dugnadsarbeid 
på Jutultreffen for jentene, men suksessen med 
#nattinaturen vil nok jentene ønske blir en tradisjon. 
Ikke en dum tanke!

Vi ønsker å ha med flest mulig jenter som vil spille 
lengst mulig for Jutul. J06 satser på rullerende lag 
slik at alle spiller med alle. 

Vårt sportslige mål denne 
sesongen har vært å få til 
pasningsspill i laget. 

Vi håper å kunne gi et godt fotball-
tilbud fra nyttår, gjerne kombinert 
med deltagelse på andre idrettsarenaer. 
J06 er per dags dato 18 jenter. Blide, 
positive og greie. Vi håper at alle fortsatt ønsker 
å fortsette neste sesong. Ønske å lære mer, trene 
mer, bli bedre og jobbe hverandre gode. Sesongen 
ble avsluttet med 7er cup i BIP-hallen i slutten av 
oktober.  

Heia Jutul Green Stars!

 
GREEN STARS 

Jentene stiller også mannsterke på  
andre Jutularrangement.  
Her fra Opp Kantebakk.

JUTUL

20
06

Trenger du elektriker?
www.sandvika-elektro.no

Elias Smiths vei 26
1337 Sandvika

VAKTTELEFON:  67 17 02 77

Med hjerte for fotball!  
Fv: Frida T. og Karoline.
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Av:  Bjørn Wildhagen 

Årets høydepunkt er vel utvilsomt deltagelse på 
Dana cup. Vi troppet opp på kaia i Langesund en 
lørdag morgen og satte kursen mot Danmark. 14 
spillere og 9 foreldre, vi innlosjerte oss i leiligheter 
på Grønhøj strand. Lørdagen gikk med til diverse 
ommøbleringer i leilighetene og utforskning av 
omgivelsene.  
 
Litt spente møtte vi Teie til dyst i første kamp, 
vi vant 2-0. Etterfulgt av 4-0 seier mot danske 
Hjørring. I gruppefinalen mot Skudenes havn, 
det ble spennende da vi scorte først. 1-0 ble til 
1-1, så 1-2 og 2-2, lå under 2-3 til pause, og det 
ble til slutt tap 2-5. Etter to seiere var klare for 
16 delsfinalen i A-sluttspillet, der ventet AIK fra 
Gøteborg (som hadde ambisjoner om å vinne hele 
turneringen). Vi gikk på et 10-0 tap og var dermed 
ute av turneringen. Men og komme til A-sluttspill 
i Dana Cup må være godkjent! Vi avsluttet den 
idrettslige delen med treningskamp mot Stabæk 
som også ble slått ut. Da ble det tid til Fårup 
Sommerland og bare moro resten av oppholdet, 
hele gjengen tok også turen til GO-CART banen 
der alle jentene og foreldrene kjørte. Etter GO-
CART kjøringen ble det felles middag i Løkken. Alle 
14 jentene og 9 foreldre ble med hjem igjen også , 
og ryktene sier at alle var fornøyd med oppholdet. 
 
Oppsummering av resten av sesongen. 
Jenter 2002 er en stort sett munter gjeng som har 
det gøy med fotball, jentene har spilt i 1. divisjon 
og selv om resultatene ikke har blitt så gode står 
de på og får til en del bra spill. Årets første cup 
var BVH jentecup, i slutten av mai var det Liungen 
cup i Drammen. Elise og Sarah fra 03 laget har 
også spilt noen kamper med gjengen. 2002 og 
2003 jentene har trent sammen denne sesongen. 
Henrik Dahlman er trener for 03 og Espen har vært 
trener for 02. Samkjøring på tverrs av lagene har 
resultert i større oppmøte på treningene og høyere 
kvalitet på treningen. Høsten ble avsluttet med 
jentecup på Hadeland.

JENTER 20
02

Av: Elin Kristiansen
 
16 spillere + 2 trenere dro forventningsfulle til 
årets Dana cup. En del av spillerne hadde tidligere 
deltatt på Dana cup, mens for andre var det første 
deltaktelse. Noen foreldre hadde også tatt turen 
for å overvære kampene, inkl. lagleder. 
 
Bjergby skole&hal rett utenfor Hjørring ble inntatt 
av guttene, og lykken var stor da det var kiosk og 
matutsalg på stedet – det ble nok flittig brukt. 
 
De to første, innledende kampene ble spilt 26. juli; 
Al-Yarmouk FC fra Jordan og Lillesand IL. Ekstra 
spenning ble det mot det Jordanske laget – ikke 
hver dag man spiller mot lag som kommer fra 
andre land og i alle fall ikke så langt unna. Og 
heller ikke hver dag man spiller kamper mot 
spillere som har helskjegg og hår på brystet i 
aldersgruppen. Usikkert om alderen på enkelte av 
motspillerne stemte overens med det som var blitt 
oppgitt, men guttene gjorde sitt beste uansett. 
Tap mot Al-Yarmouk FC og seier mot Lillesand IL. 
 
27. juli; Tap mot Skibsby-Højene IF (DK) etterfulgt 
av en seier mot Viking FK. Guttene begynte å 
merke kampene i beina, men pågangsmotet og 
innsats var det ingenting å si på. Guttene kom til 
B-sluttspillet og første kamp (16-dels finalen) ble 
spilt 28. juli mot HamKam (seier). I 8-dels finalen 
var et tyskt lag på banen – som ble i overkant 
sterke for guttene. Det endte med tap. 
 
Det var flott innsats gjennom hele cupen, 
sammensveiset som ett lag fikk de mange 
opplevelser sammen. Disco ble besøkt i tillegg 
til selve event-arenaen i Hjørring, Pokemon GO 
var veldig populært blant enkelte og rekreasjon 
mellom kampene sto i fokus de første dagene. 
Lagleder sørget for at guttene fikk i seg både 
vått og tørt rett etter hver kamp. Trenerne hadde 
nok forventet litt mer «uro» blant guttene, men 
ingenting å utsette på noe.

GUTTER 01
/0

2

DANMARK 25. – 30. JULI.

SOMMERENS HØYDEPUNKT
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”En flott cup i Danmark  
med flotte gutter og trenere! 
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hovedsponsor 

for godt 
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Av: Familen Fulton 
 
Her kommer et lite reisebrev fra en Jutulfamilie 
som har forvillet seg til Calgary i Canada for 
en periode. «Jutulene» våre er fotballjentene 
Leah (12 år) og Enya (8 år). Samuel på 5 år har 
akkurat har startet fotballkarriæren i Calgary 
Villains, men gleder seg til å bli Jututlspiller 
når han flytter hjem igjen.  
 
Calgary er en fantastisk by - trygg og 
velorganisert, og det er mye morsomt å finne på 
her. Hvis man setter seg i bilen en snau time er 
man midt i fantastisk natur i Rocky Mountains. 
Folk er vennlige og imøtekommende og veldig 
opptatt av idrett og friluftsliv. Calgary har altså 
ikke utfordret oss med det største kultursjokket, 
men når det gjelder barneidrett har vi fått oss 
et par overaskelser. Vi hadde vel sett for oss at 
vi skulle tusle ned til den lokale fotballklubben, 
veksle et par ord med treneren og så var 
ungene i gang. Tror ikke det. Den første 
hindringen var at registreringen for sesongen 
dessverre var avsluttet innen vi hadde funnet 
ut hvordan systemet fungerte. Men det lot seg 
heldigvis løse etterhvert. 
 
En stor forskjell hjemmefra er at 
idrettsklubbene ikke er en del av lokalmiljøet 
på samme måte som vi er vant til. Det er for 
eksempel ikke vanlig at de har egne klubbhus 
eller idrettsanlegg, men istedet leier klubbene 
seg inn på uavhengige treningsanlegg rundt 
omkring i byen. Resultatet blir at treningene 
foregår spredt rundt i hele byen og at 
treningslokalitetene skifter ofte. En annen 

ting er at det er så utrolig mange idretter 
og aktiviteter å velge mellom her. Mens det 
hjemme er vanlig at flere barn i klassen er med 
i samme idrettsklubb og spiller for samme 
lag, ender de fleste barna her opp med å drive 
med helt forskjellige ting. Enya er den eneste 
jenta i klassen sin som spiller fotball. I klassen 
til Leah er det flere som spiller fotball, men 
ingen av dem spiller for samme klubb. Man 
treffer altså ikke kjente fra skolen og nabolaget 
når man følger barna på trening og kamp, og 
akkurat det savner vi voksne litt.  
 
Barneidrett generelt virker veldig seriøst veldig 
tidlig her. I en del idretter og klubber forventes 
det at barna stiller på trening 4-5 dager i uken 
fra de er 6-7 år gamle og da resulterer det 
gjerne i at de spesialiserer seg i en idrett veldig 
tidlig. Det er jo ikke så lett å drive med flere 
aktiviteter hvis du må være på hockeytrening 5 
dager i uken. Alle barn i alle aldre må dessuten 
prøvespille for å komme med på et lag, og selv 
om mange klubber har lag på flere nivå er det 
heller ikke helt uvanlig at man får beskjed 
om at barnet dessverre ikke er god nok for 
klubben. Det er også mye mer fokus på å vinne 
i barneidrett enn vi er vant til og i lagidretter 
er det på ingen måte tabu å «toppe» laget. 
Leah spiller fotball på skolelaget sitt. Laget 
består av jenter fra 7. til  9. klasse og Leah er 
den yngste jenta på laget. Ofte er de yngste 
spillerene på banen kun de siste 5 minuttene 
av kampen - når laget deres allerede har en 
komfortabel ledesle på 5-6 mål. Da skal jeg 
innrømme at jeg har sendt noen varme tanker 
hjem til Peter (Brun), Børre (Gulbrandsen) og 

Tor (Hernæs) som pleide å stå på sidelinjen 
under kampene til jenter 04 med et fancy excel-
skjema som sikret at alle jentene fikk nøyaktig 
like mange minutters spilletid. 
 

REISEBREV FRA CANADA

Leah spiller fotball på skolelaget til Rideu Park Junior High.

Fra venstre: Enya, Leah, Samuel, Paul og Siri.

Enya er klar for kamp med Calgary Villains.

Uansett så er nok vi to som hører til på sidelinjen (og som må kjøre byen rundt på kryss og tvers for å komme til trening) som savner vår fine lokale idrettsklubb på Skui mest. 
Ungene synes fotball er akkurat like gøy som det var hjemme. Heldigvis! 
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Veiledning

Beskrivelse
Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for treneren og laglederen. Laglederen skal, i 
samarbeid med trenerne, finne hvilke regler og retningslinjer som gjelder ved påmelding av lag, turnerings-
bestemmelser osv. Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsettinger legger sportsplanen grunnlaget for 
”Flest mulig – lengst mulig – best mulig” i et trygt og utviklende miljø for alle. Den er rett og slett det viktigste 
redskapet for at ”Klubben er sjef”. I Kvalitetsklubbprosjektet vil klubben finne NFFs krav og retningslinjer for 
utarbeidelse av en god sportsplan: 
•	 Prosess	
•	 Kriterier
•	 Forklaring	og	konkretisering	
•	 «Verktøykasse»	med	hjelpemidler	for	gjennomføring	
Skal sportsplanen virkeliggjøre en forskjell på feltet, må den være godt forankret hos alle i klubben. 
Derfor er det viktig at den praktiseres i all den daglige aktiviteten, og at den implementeres som en 
naturlig del i klubbens fora for trenere og ledere.

1. Klubbens verdiarbeid på feltet
A. VERDISETT

Klubben må ha en visjon og målsettinger knyttet til fotballens verdigrunnlag

Fotballens verdigrunnlag
Barne- og ungdomsfotballen bygger på tre pilarer som sammen danner verdigrunnlaget for fotballen, på og 
utenfor banen. Fotballens verdigrunnlag er direkte avledet fra idrettens grunnverdier og gir retning for hvor-
dan spillere, lag, trenere, lagledere, foreldre og klubb samhandler i hverdagen.

Ulike klubber – ulike satsingsområder?
Klubblandskapet i Norge er mangeartet. Vi har små, mellomstore og store klubber. Vi har drabantbyklubber, 
storbyklubber og grendeklubber. Vi har toppklubber og breddeklubber. Vi har klubber som har mange idretter, 
og klubber som kun har fotball som sitt aktivitetstilbud. Vi har klubber med mange naboklubber og klubber som 
er helt alene i sitt nedslagsfelt. Uansett hvor din klubb befinner seg i dette mangfoldet, har din klubb også en 
historie, tradisjon og kultur. Dette er viktige forutsetninger for å stake ut en sportslig kurs for klubben.

SPORTSPLAN
KVALITETSKLUBB
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Av: Espen Løken Petersen
 
For fjerde gang, og tradisjonen tro, ble Jutul 
Sponsorcup gjennomført i god ”breddestil”, 
også under årets Jutultreff.  Firmaene som 
sponser og samarbeider med klubben og 
idrettslaget vårt kommer på besøk for å 
spise, drikke og spille om vandrepokalen. Som 
alltid var det tøffe tak og spennende kamper 
på banen, og smil, latter og sosialt samvær 
utenfor. 

 

Ny pokal, og nye muligheter neste år.  
Vi sees!

JUTUL 
SPONSORCUP

”Gratulerer til Kiwi,  som tok sitt 3. mesterskap og dermed fikk vandrepokalen til odel og eie.

KVALITETSKLUBB
Av: Espen Løken Petersen

 
Kvalitetsklubb er ment å øke kontinuitet hos 
klubblederne, legge til rette for frivilligheten 
og sikre trygge omgivelser i barn og unges 
aktivitet. Hovedkriteriene har sitt utspring i 
Handlingsplanen  til NFF og er konsentrert 
rundt krav til kompetanse, organisasjon, 
aktivitet og verdier. Dette innebærer også 
holdningsskapende kampanjer for både 

foreldre, trenere og spillere. Da vi allerede 
hadde kommet godt i gang med RødTråd, og 
arbeidet med å innføre ”klubben som sjef” 
var vi allerede godt på vei til kvalifiseringen 
til NFF`s nye konsept. Likevel er det en rekke 
mennesker og ressurspersoner som har 
stått på for at vi skulle komme helt i mål. Vi 
brukte 15 mnd. Tusen takk til alle som har 
vært med og er med videre.

”NÅ SOM VI ER KVALIFISERT ER DET VIKTIGERE ENN NOEN GANG  Å OPPRETTHOLDE GOD KVALITET OG EN SUNN UTVIKLING, PÅ OG UTENFOR BANEN!

Leah spiller fotball på skolelaget til Rideu Park Junior High.

Enya er klar for kamp med Calgary Villains.
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Gratis 
befaring 

|67 15 44 50

www.dinglassmester.no

Ringeriksveien 158
1339 Vøyenenga

post@haugensglass.no

Totalleverandør av alle typer glass løsninger

Vi kan hjelpe deg med:
Glassvegger • Dører • Vinduer • Interiørglass • Glass over kjøkkenbenk • Glassrekkverk • Dusjløsninger

GLASS OVER KJØKKENBENK 
Du kan fint erstatte flisene over 
kjøkkenbenken med glass – 
det gir en fin effekt og er litt 
annerledes!
Glass er enkelt å holde rent, det 
er dekorativt og du kan få det i 
mange forskjellige varianter.
Det eneste som er viktig å 
huske på er at du bruker riktig 
glasstype, sånn at du ikke får 
problemer med at glasset 
sprekker. Hjelp til å velge riktig 
type får du av oss.

DØRER OG VINDUER
Mange vil si at dører & vinduer 
er husets øyne. Hos oss kan du 
finne de vinduene & dørene 
som passer best for deg og din 
bolig. Vi kaller det FRIHET til å 
velge.
DUSJLØSNIGNER
Vi leverer skreddersydde 
dusjløsninger. Du kommer 
med ønsker og vi tilpasser 
glasset etter deres behov. Vi er 
spesialister på dusj og 
dusjløsninger.

GLASSREKKVERK
Det blir mer og mer populært å 
bruke glass i rekkverk, både 
inne og ute. Og dette er et flott 
og svært dekorativt element, i 
tillegg til at det også har en 
helt klar funksjon. Men vær 
oppmerksom på at det stilles 
spesielle krav til sikkerhet ved 
bruk av glass i rekkverk.
Med sikkerhetsglass kan du 
trygt skape interiør med fri 
gjennomsikt og rikelig med 
dagslys, selv på utsatte steder. 

KVALITET I ALLE LEDD
Din glassmester består av 
hyggelige glassmestere som 
betjener Stor-Oslo, Asker og 
Bærum.

Vi hjelper deg gjerne med å 
finne gode løsninger som 
passer for din bolig!
Med riktig glass kan du spare 
tid og penger!

GRATIS BEFARING

dinglassmester.no
Haugens Glass-service AS
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Av: Bengt Lyng
 
De færreste vil vel tenke på Gøteborg som 
et egnet sted for trening med ski på beina i 
november. Men med det årsgamle anlegget 
Nordic Wellness Skidome på Kviberg like utenfor 
Gøteborg er det blitt en mulighet. Skidome er 
del av et større idrettsanlegg og tilbyr en skihall 
i byggets underetasje med totalt 1,2 kilometer 
med skispor, både til klassisk og skøyting. 
I etasjene over skihallen finnes i tillegg til 
andre sportsfasiliteter som fotball, håndball, 
styrketrening og strandvolley også et hotell med 
store rom velegnet for treningsgrupper. Man 
behøver faktisk ikke bevege seg utendørs i det 
hele tatt for å komme på ski, og med typisk 
svensk kystklima kan det noen ganger være en 
fordel.  
 
Dette er andre året skigruppen åpner 
skisesongen i Gøteborg, i år med totalt 38 
deltakere hvorav 14 var utøvere i alderen fra 10 
til 13 år.  Samlingen var lagt opp med et tett 
treningsprogram med fire treningsøkter, to økter 
på ankomstdagen og to på søndag. Lørdagen 
var det familiemiddag på by’n for samtlige. 
Kvelden ble rundet av med spasertur og inngang 
til et Halloweenpyntet og noe høstlig Liseberg, 
med mulighet for fartsfylte og skremmende 
opplevelser for de som synes det ble for lite fart 
og spenning i sporet.  
 
Samlingen i Gøteborg har en fin kombinasjon 
av teknikktrening og en fin sosial ramme, 
og vil nok også i kommende år bli del av 
sesongoppkjøringen for skigruppen. 

SKIGRUPPEN 
MED SESONGÅPNING PÅ SNØ I GØTEBORG

Teknikktrening.

Utøvere og trenere i Skidome.

Halloween på fornøyelsesparken Liseberg.

God stemning på familiemiddagen. Og ute i høstregnet venter et spøkefullt Liseberg.
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Krogsveen Sandvika Jongsåsveien 2A, Telefon 67 52 11 15

     Alexander Vu Tran                              Marianne Torvik                                   Terese Nerland     

Skal du selge bolig
i høst?

Vi har kontakt med flere som er interessert i å 

kjøpe bolig i Vøyenenga/Skui området. Flest mulig  

interessenter kan gi deg høyest pris! Våre lokalkjente 

meglere står klar til å dele sin kunnskap og erfaring 

med deg. Vurderer du å selge bolig eller ønsker du 

en verdivurdering - ta kontakt i dag!

Skal du selge bolig 
i vinter?

Vi tar godt vare på hunden og katten din når du 
ikke har anledning.

Vårt hunde- og kattehotell ligger stille og 
usjenert til i landlige omgivelser i Bærum, ca. 5 

min. kjøring fra Sandvika.

Velkommen!!
For bestilling/informasjon  

ring tlf. 908 50 736 - 417 51 500.

Gamle Jarenvei 62, 1339 Vøyenenga

Hundehotell - Kattehotell

Hundehotell  
Kattehotell

KLUBB OG TØMRERMESTER 

  ESPEN CLAUSSEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horniveien 94, 1339 VØYENENGA 

Tlf : 67 13 32 37  -  Mobil:  909 23 842   

E-post : eclaus@online.no 

KLUBB OG TØMRERMESTER 

  ESPEN CLAUSSEN AS 

Horniveien 94, 1339 VØYENENGA 

Tlf : 67 13 32 37  -  Mobil:  909 23 842 

E-post : eclaus@online.no

 26



Av: Gary Vanderhill
 
Jutul Hockey tilbyr hockey i alle aldre og på alle 
nivåer – fra 4 til 74 – fra Skøyte & Hockeyskolen, 
gjennom barna og ungdomslagene U7 – U16, 
senior 2.div. A- laget i nasjonal serien, og landets 
’beste’ Veteran klubb. 
 
Her er det mye skøyteglede fra aller første dag. I 
disse dager stabber de minste ut på sine første 
skyv på isen på Skøyte & Hockeyskolen, og lagene 
fra U7 til A-laget er godt i gang med treninger, 
seriespill, Cuper og turneringer. Jutul Hockey er en 
klubb i vekst - fra 2013 – 2015 har antall spillere 
vokst med 26%, med barn i aldersgruppen 6 til 12 

har vokst med 44%. Det er lagfølelsen og stor fokus 
på å være inkluderende som gjør det så moro å gå 
på trening og spille kamp. Ishockey er både gøy og 
sosialt.  
 
I flere av årsklassene er det både jenter og gutter 
på laget – noe som gjør noe ekstra positivt med 
miljøet, og i samarbeid med andre klubber og AIHK 
satser vi på flere jente-hockey samlinger, med 
målet om å ha egen jentelag. 
 
Det jobbes godt i yngre klasser i Jutul, og det er 
viktig for klubben at vi beholder spillerne våre så 
lenge som mulig, sier Tore Bjørndal som er sportslig 
leder i klubben. I Jutul Hockey tenker vi flest mulig, 
lengst mulig, best mulig. Det skal være et godt 
miljø der alle føler seg velkommen, og samtidig 
skal det være et godt tilbud til barna slik at de 
har muligheten til å utvikle seg til å bli dyktige 
ishockeyspillere.

Jutul Hockey sikter på at både antall spillere og 
trivselen fortsetter å vokse. Arbeidet legges ned 
av 100% frivillige foreldrene. De jobber aktivt og 
systematisk ut i fra Jutul Hockey sin Sportslig Plan 
og har stor fokus på det sosiale. Resultat er at vi 
kan tilbyr lag i alle årsklasser fra U7 – U16, samt 
et senior lag i NIHF presentasjons 2.div. som har 
stor fokus på spillerutvikling og tar med seg mange 
av vår egen Jutul spillere. Vi kan være litt stolt over 
at A-laget er Asker og Bærums nest best senior 
lag, etter Frisk Asker i Getliga. Til og med Veteran 
klubben har to lag i serien,  med 1.div seriemestere 
fire år på rad.  
 
Hockey er ikke bare i medvind har i landet – men 
idretten utvikler seg på høy tempo. Jutul Hockey 
følger med ved å kreve at alle våre trenere er 
kvalifiserte gjennom NIHF utdanningsprogram. 
Vi legger også stor fokus spillerutvikling, og 
bruker mye resurser på spesialtilpasset treninger, 
og nå tilbyr vi hockeycamper, og har faste 
treninger tvers lagene med fokus på målvakts 
treninger, ferdigheter trening og god gammeldags 
’løkkehockey’. I tillegg, har vi hver mandag felles 
skøyteteknikk trening i ishallen under ledelse 
av Johan Hougen som er trener for A-laget. Her 
er alle spillerne fra U9 til U14 med og trener 
skyteferdigheter, for å utvikle seg videre som 
ishockeyspillere. 
 
Tre ganger i året arrangerer Jutul Hockey den nå 
tradisjonsrik JUTUL SWETEC Hockeycamp, hvor ikke 
bare Jutul spillere er med, men spillere fra hele 
Oslo og Akershus ishockey krets. Her møtes ca. 
60 utespillere og 6-10 målvakter til beinhard og 
morsom trening. Under ledelse av SWETEC Hockey 
ved Dag Wenstrøm og målvakts trener Alexander 
Eriksson, holder campene et svært høyt nivå. På 
campene er det mye god instruksjon, moro og 
skøyteglede sammen med andre på samme alder 
og barna kommer tilbake år etter år.  
 
Mange av barna som spiller ishockey her spiller 
også fotball i Jutul og andre klubber i område om 
sommeren, noe som er en knall kombinasjon for 
begge idretter sier sportslig leder Tore Bjørndal, 
som selv trener U11 lag i klubben. Men vi har 
plass til mange flere i alle alderstrinn og Bjørndal 
understreker at barn er velkommen i Bærum  
ishall med eller uten skøyter på bena fra  
de er 3-4 år. Vi har komplette sett med  
ishockey utstyr til utlån for de som vil  
prøve seg. Vi har proffe utdannede 

trenere, et veldig godt miljø og sist men ikke minst, 
det er en innendørs idrett med godt føre uten 
smøreproblemer hele vinteren sier Bjørndal og ler 
godt. 

 

Har du lyst å spille ishockey på lag så er det lurt 
å begynne når du er 6-9 år. Det er lagene U7, 
U8, U9 til U10 som i år består av spillere født i 
2010 - 2007. De trener nå 2 dager i uken i Bærum 
ishall på Rud. Vår populære hockeyskole har 
startet for barn i alderen 4-9 år i Bærum ishall 
hver lørdag klokken 11:00. (Aldri for sent å prøve 
seg eller starter, vi tilby gratis prøvetimer og 
halv sesong fra januar til bare kr 500,-). Her får 
alle barn trening i å gå på skøyter med dyktige 
og engasjerte trenere. Mange av barna velger 
å fortsette med ishockey på aldersbestemte lag, 
mens andre er fornøyd med å ha blitt gode til å gå 
på skøyter. Alle barna blir delt inn i grupper etter 
ferdighet slik at alle opplever glede på isen. Vi 
håper å se mange barn i Bærum Ishall. I skivende 
stund er hockeyskolen allerede godt i gang, men 
varer frem til påske. Det er ikke for sent om du ikke 
rakk oppstart. Foreldre kan hygge seg i ishallens 
kafeteria mens barna har det gøy på isen. Som 
foreldre i gruppa opplever vi at barna storkoser seg 
på skøyter og har et meget godt trenerteam som 
skaper lek, samhold, glede, mestring og en herlig 
lagånd. Det gjør det litt ekstra gøy å gå på trening, 
spille cup og gå på skøyter.

 
JUTUL HOCKEY 

”Har du lyst å spille  
ishockey på lag så er  
det lurt å begynne  
når du er 6-9 år... 
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VELKOMMEN TIL OSS  
PÅ JUTUL HOCKEY!  

VI HÅPER Å SE DERE  
I BÆRUM ISHALL!



AKADEMI 2016
Av: Espen Løken Petersen

Megaflis fotballakademi er ett ekstra tilbud 
våre ivrigste fotballspillere i 5. 6. og 7. klasse. 
I 5 uker på forsommeren, og det tilsvarende på 
høsten, kommer jenter, gutter og keepere for å 
spise og lære mer etter skoletid. 

Akademiet har fokus på utvikling av mennesker 
og spillere samtidig, og har derfor både 
teoretisk og praktisk øving. I den sosiale og 
teoretiske økten spiser vi og snakker om alt fra 
kosthold og skadeforebygging til FairPlay og 
fotballteori. Siste halvdel av økten går vi ut og 
øver på individuelle ferdigheter, koordinasjon 

og teknikk. 

Akademiet har også fokus på å skolere spillerne 
i ungdomsfotballen til trenere og instruktører, 
og dette gjør at tilbudet og mulighetene er 
mange i klubben vår.
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NYHET!
Vi har akkurat installert 
GelTint maskin hos oss og 
kan levere akkurat den fargen 
du vil ha av GEL- og TOPcoat. 
Emballasje i 20 kg og 5 kg.

Vår adresse er: 
Skuiveien 41, 1339 VØYENENGA
Tel: 67 11 94 00  Epost: office@hc-as.no

Vi tilbyr «alt» 
innen kompositt: 
• KJERNE - PVC, PET & BALSA
• SAN for oppdrift (subsea)
• Polyester, gelcoat & topcoat
• EPOXY (SP-system)
• Herder
• LIM (for alle materialer)
• Prepreg 
• Glassfiber, karbon, aramid etc
• Multiaksialt glass og kombimatte
• Formprodukter
• Utstyr for infusion
• Aceton

hc-as.no
Nettbutikk: kompositthuset.no

FRA BARN TIL UNGDOM 
Av: Tor Hernæs

I skrivende stund har Jutuls J04-lag en 7’er kamp 
igjen. Neste år begynner alvoret, med 9’er fotball, 
tabeller i avisen, offside og gule kort. Glemt er lavt 
press, flyvende innkast og dommer som veileder. 
Men hvem sier egentlig at det skal være sånn? 
Svaret er ingen. Det blir noen endringer, det skal vi 
takle, både offside og 9’er og tabeller i avisene. Vårt 
fokus vil fortsatt være på laget som en enhet. Her 
skal alle med, alle blir sett og alle er like viktige. 
 
Det er 7-8 måneder til 2017-sesongen sparkes i 
gang. Før det er det vår målsetting at jentene skal 

JENTER 2004

ha gjennomført et 10-talls 9’er kamper. De skal 
delta på 9’er-cup både i oktober og november og 
før jul sparkes vinterligaen i gang med en kamp i 
måneden frem til mars. 
 
For laget som har jobbet i motbakke siden starten 
har årets sesong vært fantastisk. Det har vært mye 
godt spill og mange spennende kamper som endelig 
vippet jentenes vei. Vi mistet dessverre to spillere 
før sesongen startet, men er lykkelige over at det 
etter sommerferien kom to nye spillere til oss. Vi 
gleder oss derfor over at Jutul har 16 04-jenter som 
tar fatt på forberedelsene til neste sesong.

VIL DU VÆRE MED PÅ MOROA? 

TA KONTAKT  
– VI VIL GJERNE HA FLERE SPILLERE!
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SYLTETØY AV HØY KVALITET – PRODUSERT I SMÅ PORSJONER

L I S A S Y L T E T O Y . N O

Av: Espen Løken Petersen

For fjerde gang var Jutul Fotball og BVH arrangører 
for Tine Fotballskole Vestre Bærum. 
Også i år var interessen enorm og for 410 spillere, 

mellom 7 og 12 år, ble det to fantastiske uker med 
topp stemning, i BIP-hallen og på Rudfeltet.
Klubbene jobber hardt for at kvaliteten i øktene 
og trivselen skal være på topp, og i år var det 34 
instruktører og trenere som ivaretok dette. 

Vi håper at alle har hatt en fin tid, lært mye og fått 
mange nye venner på tvers av klubbtilhørighet og alder. 
Tusen takk til kommunen og gutta i BIP-hallen, 
og til begge klubbene for supert samarbeid og 
gjennomføring.

TINE-FOTBALLSKOLE 2016

IL JUTULS 
ISKRIGERE ANNO 1956!

Bak fra venstre:  
Arild Solberg, Bjørn Nygård, Ove Grimsbo,  
Hans Gustav Gustavsen, Tore Hansen, Hans Jacob 
Martinsen.  
 
Foran fra venstre:  
Asbjørn Ruud, Arne Borge Hansen, Oddbjørn Otterstad, 
Svein Solberg.

NOSTALGI:
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NONSTOP FITNESS, VØYENENGTUNET 2, 1339 VØYENENGA • TLF. 400 65 118

ÅPENT 365 DAGER I ÅRET (KL. 06-23)

INGEN BINDINGSTID!

1. MND GRATIS VED INNMELDING I JAUNAR.

- SÅ PRØV OSS DA VEL!

GRATIS

BETJENT  
MAN.-TORS. KL. 10-12 / 15-19 
FRE.  KL. 10-14

Lyst på en forandring?

  

Kom innom for en prat   eller timebestilling!

Vi er en gjeng dyktige og kreative frisører.

Rykkinn   Tlf. 67 13 17 90
Vøyenenga   Tlf. 67 13 90 00

Rykkinn Tlf. 67 13 17 90 m@studiomas.no
Vøyenenga Tlf. 67 13 90 00 t@studiomas.no

Skui Gård 
- Der juletrærne kommer fra 

 

 
 
 
 

Juletre Selvhogst 
Fine Trær i all slags Vær 
 

 
 

Velkommen! 
Gamle Jarenvei 119 
 
Fjelledelgran og Gran 
Hestekjøring, Grilling,  
Gløgg og Pepperkaker. 
Se www.skui.no for info 

 
 
Juletrær! Norske og Ferske! 
Ikke la de danske og visne trær herske 
Gratis Gløgg og Pølser hvis du kjøper mange 
Ikke vent til nettene blir lange 
 

 Fritt etter Skui-Dikteren Jan Kjetil Paulsen 
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