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Viktige
JUTUL-kontakter

  Jutuls arbeidsutvalg 

Leder: Erik Frogner  

905 54 777, erikfrogner1340@gmail.com

Nestleder: Andreas Orheim  

917 04 434, andr-orh@online.no

Kasserer: Jostein Kristiansen  

907 78 910, joskri@equinor.com

Styremedlem: Endre Nakstad  

901 66 848, enakstad@hotmail.com

Styremedlem: Marthe Kristiansen  

417 45 454, marthe.kr@gmail.com

Styremedlem: Lene Duesund  

990 03 705, leneduesund@gmail.com

Varamedlem: Randi Torgersen 

472 47 633,  

randifosse.torgersen@vestreviken.no

  GRUPPELEDERE/HOVEDSTYRE
Fotball: Elisabeth Frogner 

930 39 765, elisabetfrogner@gmail.com

Hockey: Nils Christian Flaaten 

951 43 921, nils-christian.flaaten@telenor.com

Ski: Marius Helgesen 

908 50 959, marius.helgesen@gmail.com

Hornigjengen: Karin Nord 

913 99 930, karin.nord@pcibiotech.no

Jutulkara: Tore Hansen 

934 11 395, tor-ha2@online.no

  ANDRE VIKTIGE KONTAKTER
Daglig leder: Aimee Tverli 

408 70 538, aimee@jutul.net

Sportslig leder fotball: Kristian Holm Carlsen 

924 22 140, kristian@fotballforkids.no

Anlegg: Ivar Barstad 

932 43 004, ivarbars@online.no

Utleie: Aimee Tverli 

902 08 687, utleie@jutul.net

Idrettsdelen, renhold: Tore Hansen 

934 11 395, tor-ha2@online.no

Representantskapet: Ivar Barstad 

932 43 004, ivarbars@online.no

Bærum Ishall: 67 15 00 77
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Gruppestyret i Jutul fotball jobber 

kontinuerlig med rekruttering. Vi 

ønsker alle nye spillere hjertelig 

velkommen. I sesongen 2019 har 

det blitt startet lag i årsklassene 

2013 og 2014/2015. I årsklassen 

2013 har de egne gutte- og jentelag. 

I den yngste gruppa (2014/2015) 

trener jenter og gutter sammen.

Vi oppfordrer alle typer spillere 

som har lyst til å spille fotball til å 

komme på en gratis prøvetime eller 

to. 

I årsklassen jenter 2004/2005 har 

det i år kommet 5 nye spillere! Det 

er flott at vi får flere spillere, også 

på de eldre lagene! 

Gruppestyret i fotballen ønsker 

også flere styremedlemmer! Det er 

givende å få være med på å utvikle 

klubben til det beste for våre  

fantastiske barn og ungdom. Bli 

med, da vel! Vi trenger flere på 

laget! Vi takker trenere og lagledere 

som alltid tar imot nye spillere med 

åpne armer, og som gjør en  

kjempejobb for våre unge! Tusen 

takk!

Fotballstyret

Rekruttering av 
nye spillere og 
folk i verv

 “Vi oppfordrer 
alle som har lyst 
til å spille fotball 
til å komme på en 
gratis prøvetime 
eller to.
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Jaggu har det gått et helt år siden jeg 

hadde gleden av å skrive min første 

lederartikkel i Jutulen. Det er en  

takknemlig jobb å være leder i et 

idrettslag som Jutul med røtter, 

kultur, ildsjeler, ivrige aktive, solide 

støtte-spillere og en dreven  

administrasjon. Jeg føler at de aller, 

aller fleste etterlever vår visjon: 

«Gjennom trivsel og glede skapes 

resultater».

Jeg ønsker imidlertid å benytte anledningen 

denne gangen til å dele et par bekymringer 

med dere: Dugnadsånden.

Min opplevelse er at vi generelt har hatt og 

fortsatt har en unik og sunn dugnadsånd i 

Jutul, trolig vel så god som våre naboklubber. 

Frivillighet er fundamentet for idrettslaget 

vårt, og jeg ønsker å rette en STOR takk til alle 

som bidrar og gjør en betydelig jobb for Jutul.

Min erfaring i laget de siste 15 åra er allikevel 

at dugnadsånden har hatt en negativ utvikling 

og at den trenger en revitalisering. Med  

dugnad som begrep tenker jeg da bredere enn 

det å stille opp på rene dugnadsvakter man blir 

invitert/innkalt til. Dette i seg selv er viktig nok, 

og ikke minst sosialiserende og trivelig. Når 

det på en kafeteriavakt under årets Jutultreff 

kun dukker opp 3 av de 9 som var satt opp og 

bekreftet, sier det seg selv at dette skaper 

store utfordringer og blir en unødig tilleggsbelastning for de  

ildsjelene som har/tar ansvar for et slikt  

arrangement.

Men jeg ønsker å trekke behovet for dugnadsånd lenger, som 

for eksempel det å orke å ta et verv, det være seg som lagleder, 

medlem i et gruppestyre, medlem i Arbeidsutvalget etc. Vi må i 

større grad ta et kollektivt ansvar for at alle må bidra i en eller an-

nen form. Vi har i det siste eksempler på at personer som  

rekrutteres inn i verv melder seg ut igjen etter kun kort tid fordi 

arbeidsbelastningen ble for stor. Vi må øke graden av solidaritet 

og flere må «ta en for laget».

Lederen 
har ordet
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Da håper jeg hver og en av dere tenker på hvor du kan 

bidra best, slik at valgkomiteen får en enkel  

rekrutteringsjobb på nyåret, og på forhånd: Tusen 

takk.

Positivitet. 

Det er mye positiv drive rundt i de aktive gruppene. 

Jeg opplever imidlertid også en del unødig støy og 

diskusjoner som ikke alltid bidrar like positivt ift. 

å skape resultater gjennom trivsel og glede. Vi skal 

ha takhøyde for diskusjoner og uenigheter omkring 

ulike treningsfilosofier, fordeling av treningstider 

osv. I en relativt liten breddeklubb 

som Jutul vil det naturlig være 

utfordringer med å gi et godt tilbud 

både til barn (og foreldre) som er 

med mest av sosiale grunner og til 

barn (og foreldre) som har høyere 

ambisjoner. Det er stort  

engasjement og sterke meninger 

om dette temaet - og det er helt 

naturlig.

Min oppfordring er at vi tar opp 

ting så konstruktivt som mulig, 

fokuserer på god informasjons-

deling, snakker med og ikke om 

og minner oss selv på  at med en 

positiv grunnholdning og gjerne et 

smil så løser vi det meste til beste 

for klubben. Vi må aldri, i kampens 

hete, glemme at vi jobber for at 

barna og ungdommen skal ha et 

best mulig idrettslig tilbud i Jutul, fundamentert på 

barneidrettsbestemmelsene. Det vil igjen bidra til 

trivsel, glede og resultater for våre fantastiske barn 

og ungdommer!

Avslutningsvis vil jeg promotere at 2020 blir et  

jubileumsår, og det er absolutt ingen bekymring. Vi er 

en viril 90-åring som ser for seg å markere dette på 

flere måter bl.a. med jubileumsbok og jubileumsfest 

på Grendehuset den 24.10.20. Også til dette arrange-

mentet trenger vi ildsjeler, førstemann til mølla.

Ha en strålende lesning, god førjulstid og et riktig 

godt nytt Jutulår!

 “Vi må aldri, i 
kampens hete, 
glemme at vi 
jobber for at  
barna og 
ungdommen 
skal ha et best 
mulig idrettslig 
tilbud i Jutul.
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Året 2019 har vært begivenhetsrikt, 

det også, selv om man ikke har hatt 

superstore prosjekt på gang. Sprint-

løypa på Skuisletta er nå ferdigstilt 

og venter spent på snøen. Ellers er 

det mye aktivitet på baner og oppe i 

skileiken. Mange liker å feire  

bursdager utendørs og det er hyggelig 

at man koser seg oppe i gapahuk-

området. Husk å være ute med å  

reservere området i god tid, det er 

mye pågang i spesielt vinterperioden. 

Skui skole bruker området flittig og 

vi er glade for at alle de unge på Skui 

har et trygt område å boltre seg på, 

både i skole- og fritiden. 

Jutulstua har vært mye utleid i år, ty-

delig mange som har noe å feire. Det 

er koselig at lokalene blir brukt og at 

folk er så flinke til å ta vare på alt som 

tilhører Jutul. Det setter vi stor pris 

på. Kjellerlokalene brukes flittig til 

møtevirksomhet og det er populært å 

samle lag og ha avslutning/ 

arrangementer der. Vi er heldige som 

Oppsummering 
fra daglig leder
Av: Aimee Tverli, daglig leder,    

aimee@jutul.net mobil; 408 70 538

har god plass til våre medlemmer.

I løpet av høsten planlegges det å 

flytte hjertestarter ut i egnet skap 

med varme og alarm. Vi ønsker å 

gjøre denne mer tilgjengelig, dersom 

ulykken skulle være ute. Bakdelen 

er at den vil være litt mindre sikret 

mot hærverk og skader, så vi ber de 

som er i området om å følge litt med 

ved anledning. Nå er det sjelden noe 

ødelegges hos oss, så det vil jo helst 

gå bra, men det skader ikke å holde 

et lite øye på utstyr på Skuisletta.

Vi har hatt kiosken åpen på Skui i 

fotballsesongen i år også. Etter uke 

42 blir det en pause frem til våren 

2020. Det er hyggelig å høre at folk i 

nærmiljøet også rusler en tur innom 

og kjøper seg en vaffel.  Da sponser 

man lagene våre og vi lager et sosialt 

samlingspunkt på Skui. 

Medlemsregisteret vårt er blitt  

oppdatert flere ganger i løpet av året.

Det er blitt mer brukervennlig, og vi 

håper våre medlemmer er enige i at 

det er en god utvikling. Mye kommer 

til å skje der i løpet av 2020, så det 

er noe å se frem til. I 2020 vil vi også 

bytte regnskapssystem til noe litt 

mer moderne.

I 2019 og fremover vil Jutul fokusere 

litt ekstra på jenter og idrett. Vi  

ønsker å beholde jentene lengre i 

idrettslaget og vi vil utvikle  

kompetansen. 

I Jutul hockey samarbeider vi med Jar 

med to jentelag sesongen 2019/20. 

I forrige sesong hadde vi kun ett lag 

og det er supert at vi nå kan ha med 

to i denne sesongen. Jutul fotball 

har jobbet for å beholde de eldste 

jentelagene og man vil fokusere på å 

utvikle ungdomstrenere blant disse 

(vi har med flere på akademiet), samt 

invitere til dommerkurs. I skigruppa 

har de flere unge jentetrenere, og det 

ser vi meget positivt på. I det hele tatt 

en fin og gledelig utvikling.

Vi gleder oss som vanlig til nytt år og 

nye muligheter og er glade for å ha 

med så mange ivrige barn og unge, 

med sine foresatte, i Jutul.  

Benytter sjansen til å takke for et 

flott og inkluderende år og takk 

for alt ekstra dere gjør – det settes 

meget stor pris på!

Alt du trenger 
for å lykkes 
med innhold
Pressworks gjør det enkelt å 
samarbeide med profesjonelle 
skribenter, fotografer, 
videoreportere og designere med 
kunnskap og erfaring fra en lang 
rekke temaer og markeder.

Les mer på www.pressworks.no
eller ring 93 44 98 99 for en 
prat om dine innholdsløsninger.
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Våre tre flinke ledere av idrettsskolen, Frida, 

Sebastian og Veera

VI HAR DE SISTE ÅRENE 
SLITT LITT MED Å HOLDE 
IDRETTSSKOLEN I GANG. 

Idrettsskole 2019

Aktiviteten falt plutselig veldig mye 

i interesse, og foreldre og barn har 

valgt å begynne direkte i idretts- 

grenene våre i stedet for et mer 

allsidig tilbud. Utviklingen har vært 

litt trist å se, da barn har så godt av 

å være allsidige, spesielt i de yngste 

årene. Det har alltid vært grupper 

tirsdag og torsdag på kveldstid, mens 

man også hadde en avtale med Skui 

skole om å ha tre SFO-grupper en 

time hver i uken. Dette samarbeidet 

ble avsluttet (i alle fall for en peri-

ode) av økonomiske årsaker ved 

skolen. Da ble det plutselig veldig få 

grupper å drifte for Jutul, som hadde 

én fast ansatt ved idrettsskolen.

 

I sesongen 2018/19 hadde vi med 

oss Beate Fredriksen som leder, og 

hun gjorde en super jobb. På grunn 

av få deltakere i de fem gruppene 

vi hadde i fjor, ble det bestemt på 

HS-møte våren 2019 at vi kun skulle 

sette i gang tre grupper på tirsdager 

til høsten. Flere endringer ble det 

også, da Beate sluttet i sin stilling 

og vi stod uten leder. Det var ikke så 

enkelt å ansette en ny leder for kun 

tre timer i uken, så da måtte vi finne 

en annen løsning enn vi har hatt i 

tidligere år. 

Idrettsskolen startet opp igjen 

høsten 2019. Vi har nå tre grupper 

fordelt på 3-4 åringer, 5-6 åringer og 

en for de større fra 7 år og oppover. 

Siden vi var så heldige å ha med oss 

ungdomstrenere med aktivitets- 

lederkurs og flere års jobberfaring, 

løste det seg på den beste måte for 

Jutul. De tre har nå ansvaret for å 

sette opp trening for hver sin gruppe 

og støtte hverandre. Det har gått 

mer enn greit og vi er veldig stolte 

av Frida, Sebastian og Veera som har 

tatt utfordringen på strak arm. De 

har hatt felles workshop, planlagt et 

godt gjennomtenkt opplegg og satt 

regler for gruppene. 

Til nå ser gruppene ut til å fungere 

bra og trenerne har kontroll på det 

meste. 5-6 års gruppen er helt full, 

men vi har fortsatt noen få plasser 

på 3-4 års gruppen og på den eldste 

gruppen. Nye barn er velkomne til 

å bli med på en prøvetime før de 

bestemmer seg for å være med.

Ta kontakt på kontor@jutul.net eller 

på mobil 902 08 687 dersom dere 

lurer på noe.

Av: Aimee Tverli, daglig leder

Jutulkara holdt kurs i hjerte- 

og lungeredning og bruk av 

hjertestarter, torsdag 26. 

september i år. Nytt av året 

var at Hornigjengen var med, 

vi var totalt 25 deltakere. 

Kursleder var Jutulkaras  

eminente lege Erik Dahl  

Hansen, assistert av Per  

Jakobsen.  

Opplegget sto undertegnede 

for. I Jutul burde alle ledere 

og trenere kunne hjerte- og 

lungeredning, samt bruk av 

hjertestarter. Kunnskapen 

kan i ytterste konsekvens 

utgjøre forskjellen på liv og 

død. Vi oppfordrer alle  

grupper til kursing i dette 

viktige temaet. 

Hjertelig lykke til!

Førstehjelpskurs i hjerte-  
og lungeredning Av: Tore Hansen
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Ut på tur, aldri sur!
Av

:  
B

e
n

te
 Jø

n
d

a
h

l

Etter tidligere turer over fjell og 

topper med anstrengelser for både 

bein og armer, valgte vi i år en mer 

behagelig tur til Fredrikstad, med 

tog!  

 

Vi ankom byen med forventning i 

blikket, og Nordens best bevarte  

festningsby skuffet ikke.  

Sjarmerende byferge tok oss over til 

Gamlebyen der butikker, gallerier og 

kafeer sydet av liv. Vi installerte oss i 

komfortable hytter i «Aktivitets- 

byen», før vår fantastiske guide  

Sissel fortalte om gamle  

Fredrikstads tilblivelse. Hun lærte 

oss også å «jangle på vollane», der vi 

vandret på gamle festningsvoller.   

Mat må en ha, og både sted og mat 

ble en liten opplevelse på  

restaurant Slippen. Damene gledet 

seg over den beste bacalaoen og 

godt drikke. Cafe Magenta er også 

en liten perle der den ligger i det 

gamle «slaveriet», omgitt av  

gallerier på alle kanter. «Blings» og 

gulasjsuppe smakte fortreffelig, og 

jammen dukket også vår tidligere 

guide opp som servitør. Hun kunne 

fortelle om stedet som i tidligere 

tider huset kriminelle (slaver). 

Det var avslappende og deilig å være 

i Fredrikstad. Vi koste oss med spas-

ertur til Vaterland, besøk i  

spennende butikker og betraktet 

kunstverk fra alle kanter. Været 

var også med oss, forhåndsmeldte 

regnbyger lot vente på seg til natten, 

men da kom de med stor kraft.  

Resultat: Store oversvømmelser 

flere steder i byen. 

Vi reiste hjem, og alle var enige om 

at det hadde vært en fin tur!

ORDTAKET GJELDER I HØYESTE GRAD FOR HORNIGJENGEN.

EN SPRUDLENDE DAMEGJENG SOM DET ER EN FORNØYELSE Å LAGE TUR FOR.

Glade Hornigjeng-damer 

i Fredrikstad.
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JUTULSTUA OG 
IDRETTSDELEN

JEG TROR IKKE ALLE MEDLEMMER 
AV JUTUL ER OPPMERKSOM PÅ 
DE FLOTTE FASILITETENE SOM 
JUTUL HAR PÅ JUTULSTUA OG 
IDRETTSDELEN. DET ER VIKTIG Å 
HOLDE DETTE I GOD STAND. HER 
BIDRAR JUTULKARA BETRAKTELIG.

Ny kledning og  

nypusset pipe

Det siste året har Jutulkara kostet på 

ca. 20 000 kr på styrkerom og badstue. 

Det er blant annet kjøpt inn nye matter 

og ellipsemaskin, og vi har reparert 

badstuebenken. Vi har fått god hjelp av 

eiendomsavdelingen i Bærum  

Kommune til å skifte panel på Jutulstua. 

Sørveggen har blitt malt, og øverste del 

av pipa (som har stått upusset i 10 år) 

har blitt pusset.  

I tillegg har det blitt satt inn ny  

inngangsdør på idrettsdelen, og alle 

krakker, bord og benker har blitt malt. 

Jutulkara har også tatt på seg oppgaven 

med å holde uteområdene rene. Vi 

tømmer søppelkasser og sørger for at 

container blir tømt. 

Idrettsdelen er 36 år gammel og  

vedlikeholdet øker i takt med årene. 

Styrkerommet blir brukt til alle døgnets 

tider og det er et svare strev med å 

holde dette rent. Vi reparerer ting som 

går i stykker og holder orden så godt 

vi kan. Nesten uten kostnad for Jutul. 

Til slutt, en oppfordring til dere som 

bruker styrkerommet: Ta av utesko. 

Rydd opp etter deg og tørk av  

apparatene etter bruk. Takk!
Av

:  
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Jutulkara i aksjon på  

styrkerommet. 

Vår alles Per, tidligere leder og æres-

medlem i Jutul har virkelig fortjent 

denne prisen. Er det en som har stått 

på for Jutul og Jutulkara, så er det Per. 

Vi kan bare nevne Vestmark 

kalenderen, så vet alle hvem som har 

vært ildsjelen for den.

Selv etter at Per fikk slag er han på 

trening i styrkerommet, omtrent 

hver tirsdag, godt hjulpet av Jørgen 

og andre medlemmer av jutulkara. Vi 

gratulerer Per med hedersprisen og 

ønsker at det blir mange fine stunder 

videre i styrkerommet.

Per E. Claussen 
tildelt Jutulkaras 
hederspris

Velfortjent hederspris til Per
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24.-25. AUGUST DRO JUTUL SKI/FRIIDRETT PÅ

NÆRSAMLING PÅ LØVLIA – EN BETJENT TURISTHYTTE I 

KROKSKOGEN, NORDMARKA, EID AV SKIFORENINGEN.

Nærsamling på Løvlia 
med Jutul Ski

I et nydelig høstvær startet to  

sykkellag ferden til Løvlia lørdag 

formiddag, ett fra Damtjern og ett 

fra By i Lommedalen. Vel fremme var 

det tid for lunsj og varierte øvelser i 

Løvlia Nations League! 5 løperlag og 

ett trener-/foreldrelag kjempet om 

ballonger i varierte stafett- 

øvelser ledet av ungdomstrener 

Julie Meinicke.

Her måtte alle samarbeide i blant 

annet kortstokkstafett, par-pushups 

med eple og statisk vannbøtte-

bæring. 

Nations League ble avsluttet med 

ballongleken. Etterpå var det quiz og 

barna lekte boksen går. 

Til middag ble det blomkålsuppe, 

spagetti, og is til dessert - det smak-

te svært godt etter en aktiv dag.

Etter middag var det tid for frilek, 

barna storkoser seg på samling,  

bygger vennskap og sosiale  

relasjoner.

Kl. 22:00 var det kveldsforberedelser 

og 22:30 var det stille på Løvlia.

Søndag startet dagen med gåtur/

løping til Gyrihaugen. Utsikten på 

toppen er enorm, med sikt helt til 

Gaustatoppen på skyfrie dager.  

Tilbake på Løvlia ble bagasjen  

plassert i en foreldretilhenger og 

alle gjorde seg klare for å sykle  

hjemover til Skui/Vøyenenga. 

Første del på terrengsti/skiløyper er 

litt røff, men gruppen kom seg ned 

til grusveien. Videre gikk det unna 

på grusveien nedover, og etter 18 

km var gruppen fremme på By i  

Lommedalen. Deretter syklet vi 

videre og helt hjem til Skui/ 

Vøyenenga. Her la vi også merke til 

biler og vi savnet stillheten i marka. 

Akkumulert ble det omtrent 10 km 

løping og 40 km sykling på  

søndagen.

Det ble noen skrammer og blå- 

merker, og mange slitne deltakere 

etter to svært innholdsrike dager, 

men vi gleder oss allerede til neste 

nærsamling på Løvlia 5.-6.  

september 2020!

AV
:  
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Fornøyd gjeng på toppen av Gyrihaugen
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Nanna Bente 
på pallen

Åsmund var fra Glomfjord i Nordland. Han 

jobbet hele sin yrkeskarriere i Norsk Hydro 

og flyttet til Vøyenenga i 1969. Her begynte 

han å delta i turrenn på ski og oppdaget at 

han hadde talent for både langrenn og  

terrengløp. Høsten 1978 meldte han 

seg inn i Jutulkara (som den gang kalte 

seg Turløpsgutta), og han ble et trofast 

medlem av Jutulkara resten av sitt liv, dvs. 

i 41 år.

Åsmund var en glad gutt med en positiv 

innstilling, alltid hjelpsom og med  

omtanke for sine medmennesker. Han 

hadde en humoristisk replikk og kunne 

fortelle morsomme historier. Han trivdes 

like godt i konkurranser som i festlige lag.

Han deltok i utallige turrenn på ski som 

Vestergyllen, Vestmarkrunden og  

Holmenkollmarsjen. Etter hvert ble det 

noen merker i Birken, og han fullførte  

Grenaderløpet 15 ganger på all slags føre.

Åsmund likte også å delta i terrengløp, 

og etter hvert fant han ut at maraton var 

tingen. Han reiste rundt i verden for å løpe 

maraton og deltok bl.a. i New York, Berlin, 

Hawaii og Nepal, bare for å nevne noen 

av de viktigste steder hvor Åsmund førte 

Jutulfargene. 

Han var seig og utholdende, og tanken 

på å bryte et løp var fjern for Åsmund. På 

Hawaii-maraton var det varmt med høy 

luftfuktighet, og Åsmund kom i mål med 

over 40 i kroppstemperatur. Det bar rett i 

legeteltet for nedkjøling.

På det administrative felt gjorde Åsmund 

en stor innsats for Jutul. Allerede ved 

Jutuls 50-årsjubileum i 1980 satt han som 

kasserer i hovedstyret. Senere var han i 

mange år kasserer i styret for Jutulkara. 

For øvrig virket han i utallige år som  

revisor internt i Jutul, og utallige er de 

kasserere som har fått sine regnskap 

saumfart av Åsmund.

For noen år siden var han så uheldig 

å brekke lårhalsen, og det begrenset 

naturlig nok hans aktivitetsnivå. Men han 

fortsatte å delta i Jutulsammenheng der 

det var mulig, til det siste.

25 Jutuler tok et vakkert og vemodig farvel 

med Åsmund ved bisettelsen den 29. juli.

Vi er mange i Jutul som har mye å takke 

Åsmund for!

Minneord om  
Åsmund Berg

EN AV JUTULS «GRAND OLD MEN»

ÅSMUND BERG, FORLOT OSS DEN 18. JULI,

10 DAGER ETTER AT HAN FYLTE 88 ÅR.

Både Nanna Bente Langdal og Paul 

Geir Kaasa deltok i Masters World 

Cup i langrenn på Beitostølen i mars. 

Nanna Bente gikk tre distanser – og 

var beste norske kvinne i klassen på 

samtlige.

Nanna Bente dyrker den klassiske 

stilarten – med stil og styrke. På 10 

kilometer gikk hun inn til en fjerde-

plass, mens det på 15 kilometer ble 

sjuendeplass.

På langdistansen klatret hun helt 

opp på pallen og sikret seg bronse-

medalje.

Ikke dårlig for en debutant i dette 

internasjonale selskapet der vi på 

kvinnesiden blant annet noterte to 

klasseseire til Hilde Gjermundshaug 

Pedersen.

30km 

Paul Geir Kaasa trives også best i 

klassisk stilart. Han stilte til start på 

30 kilometer og gikk inn til en fin-fin 

17. plass. Også i herreklassene fant 

vi flere meritterte løpere som kan se 

tilbake på strålende Birken- 

plasseringer.

Neste Masters-mesterskap går i 

Cogne i Italia i mars. Lyst til å gå én 

eller flere distanser? Sjekk nettsiden 

www.skimasters.no

Jutuler i 
World cup
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Av: Roger Harboe

Åsmund Berg, alltid 

engasjert.
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Til sammen nesten 200 lag påmeldt, 

over 200 små og store i dugnad, fint 

vær og god stemning bidro til at årets 

JutulTreffen ble nok en suksess. Nytt 

av året var 3v3 fotball for de yngste 

og 7er fotball for de eldste, og mange 

syntes dette var flott.

Styringsgruppen startet sitt arbeid i 

januar 2019. De la ned mange timer 

med dugnadsarbeid i forkant og under 

JutulTreffen og fullførte jobben med 

glans. Medlemmer av fotballgruppen, 

to ivrige medlemmer fra Jutulkara, lag 

samt ungdom stilte opp på dugnad. En 

stor takk til alle som møtte opp! Uten 

dere hadde ikke JutulTreffen kunnet bli 

arrangert.

Franzefoss bisto med “nye” avfalls-

dunker med sortering samt maskoter 

den første helgen - dette var veldig 

populært blant de yngste. Idretts-

skolen arrangerte aktivitetsløype, 

det var salg av lodd, og Pizzabakeren 

solgte pizza begge helgene, i tillegg til 

vanlig kafeteriasalg.

Takk til alle for et flott arrangement!

Jutultreffen
MED 35 ÅRS JUBILEUM BLE JUTULTREFFEN

2019 ARRANGERT PÅ SKUISLETTA SISTE HELGEN

I AUGUST OG FØRSTE HELGEN I SEPTEMBER.

Av: Elin Kristiansen

Det var masse liv på banen og flere kamper gikk 
parallelt. Været var fint og stemningen var høy. 

Franzefoss bisto med “nye” avfallsdunker med 

sortering samt fargerike maskoter.
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Det fikk vi mye igjen for da vi  

begynte med årets sesong. Da 

hadde gutta allerede fått en smake-

bit på hva 7er innebar og viktigheten 

av godt samspill mellom lag- 

kompiser under kamp. Det har vært 

en sesong hvor gutta har hatt både 

oppturer og nedturer, og de har lært 

mye. Og sist, men ikke minst, de 

har plutselig blitt store gutter. (Noe 

skjedde i løpet av sommerferien).

Gutta begynner også å finne sin 

plass på laget, hvor de trives best og 

de begynner å finspisse  

ferdighetene sine. Samholdet i laget 

er meget bra, her er alle velkomne 

og alle blir tatt godt vare på - noe 

som viser seg ved at vi fortsatt er 

rundt 26 spillere. Noen har  

dessverre falt av underveis, men vi 

har også fått nytt tilskudd slik at vi 

har klart å holde antallet. Og det er 

vi meget godt fornøyd med. I år har 

vi hatt 3 lag; 2 lag på nivå 2 og 1 lag 

på nivå 1, og gutta har vist at vi har 

noe å gjøre på en fotballbane mot 

de større klubbene hvor til- 

spissingen av lagene er på et helt 

annet nivå enn det som er vanlig 

praksis i Jutul; hvor bredden er viktig 

og at alle får prøvd seg. Gutta viser 

en styrke og råhet som er moro å 

se på og som er moro å få være en 

del av.

I tillegg til serien så har det også 

blitt en del cuper, hvor vi hadde en 

overnattingscup i Sandefjord med 

sosial happening på kvelden på Vøro 

Camping med grillings. En kjempe-

helg med masse fotball og sosialt. I 

løpet av høsten skal vi være med på 

totalt 4 cuper. Den ene som var på 

Gjelleråsen stilte vi med 2 lag i Øvet 

divisjon, og gutta våre rulet. Av totalt 

8 kamper (4 kamper per lag) vant vi 

totalt 4 kamper, tapte 3 og spilte 1 

uavgjort. I tillegg skal vi være med 

på 2 9er-cuper slik at vi forbereder 

gutta for hva som skjer neste år. 

Og om ikke det er nok så har vi i år 

meldt oss opp i Vinterligaen, så det 

skal bli nok fotball for de som ønsker 

i løpet av vinteren.

I år var også det første året hvor 

gutta faktisk var for gamle for Jutul-

treffen, litt vemodig, men også en ny 

æra. Noen fikk mulighet til å bidra 

på premieutdelingen allikevel, noe 

som var stor stas. Vi prøver også å 

ivareta det sosiale slik at det ikke 

bare blir fotball. Overnattingscup, 

sommeravslutning med fotballkamp 

med barn mot voksne, kick-off på 

Skui gård (3. år på rad nå) og  

fotballkamp med pizza i BIP-hallen 

som sesongavslutning. 

GUTTER 2008
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FOR EN SESONG OG FOR EN UTVIKLING G08 HAR HATT. 

I FJOR VAR VI MED PÅ ET PILOTPROSJEKT HVOR

VI FIKK MELDE OPP ETT LAG I 7ER FOTBALL.
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William som 
ung Jutul-
spiller

EXJUTUL-SPILLER
PÅ G17-LANDSLAGET
Da han begynte, spilte han på store-

bror Jonathans lag. Han fortsatte i 

Jutul til han var 13. Det vil si ti år i 

Jutul, så det er ingen tvil om at  

William er en ekte Jutul-gutt. Etter ett 

år i Fornebu/Norsk fotball-akademi og 

to år i Holmen, spiller han nå i Stabæk 

på junior- og rekruttlaget. Han trener 

samtidig ofte med a-laget. William 

tilegnet seg basisferdighetene i Jutul, 

i tillegg til at han trente mye på  

egenhånd. Han opplevde et godt 

kameratskap i fotballmiljøet på Skui. 

Han har senere spilt på sone- og 

kretslag. William imponerte såpass i 

NM-finalen for gutter 16 (for Stabæk), 

at landslagsledelsen ville ha han med 

på G17-landslaget. Han gikk  

dessverre glipp av EM-kvalifiseringen 

på grunn av skade, men er nå tilbake 

for fullt på landslaget. Selv om 

nåløyet er trangt og mange hindre 

skal passeres, har han som mål å 

kunne leve av fotball i framtiden. Vi er 

imponerte over det han har oppnådd 

hittil og ønsker han lykke til i  

fremtiden!

Noen kjappe spørsmål. 
Hva er din favorittklubb: Liverpool 

Hvordan har du blitt så god i fotball? 

Mye egentrening fra ung alder. Har 

hatt mange flinke trenere, bl.a. pappa 

Bjørn, og dermed trent mye riktig. Har 

alltid jobbet for å bli bedre. 

Favoritthobby (utenom fotball)? 

PlayStation og venner.

Styrker og Evt. svakheter på banen?  

Styrker: Fart/hurtighet og duellspill. 

Kan bli bedre på posisjonering. 

Favorittmat? Pizza. 

Hva ser du helst på TV? Fotball.

Hvilken posisjon på banen spiller 

du? Som barn spilte jeg over alt. 

Så spilte jeg noen år som sentral 

midtbane. Har siden 15 års alder spilt 

midtstopper og back. 

Var du en sånn som alltid hadde 

fotballen med deg under armen da 

du var barn? Ja, det stemmer. 

Hvem er ditt forbilde? Jeg har to 

forbilder: Min morfar og Liverpool-

spilleren Virgil van Dijk.

 JUTULEN HAR VÆRT PÅ BESØK HOS TIDLIGERE JUTUL-SPILLER WILLIAM KULVIK

SOM HAR BLITT TATT UT PÅ G17-LANDSLAGET I FOTBALL.

WILLIAM SPILTE I JUTUL FRA HAN VAR FIRE ÅR. Nå som 
landslagsspiller.

Av: Endre Nakstad
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Av: Elisabeth Frogner

Over all forventing ble vi  

tilsammen over 90 barn på fotball-

skolen og sommercampen. Dette 

var fra aldersgruppe 7-15 år. 

På det nye kunstgresset løp det 

mange blide barn i røde Tine 

Fotballskole t-skjorter, med glede 

over at de kunne spille fotball med 

lagkamerater og klassekamerater, 

før de skulle ut i 8 ukers sommer-

ferie. 

De ble delt inn i årskull hvor hvert 

kull hadde sin egen ungdoms- 

trener. Sportslige leder, Kristian 

Carlsen hadde på forhånd laget et 

flott program for barna for hele 

uken som 

trenerne 

fulgte. 

Barna fikk 

servert både 

frukt og lunsj, 

hvor de spiste 

inne på Jutulstua med ferskt brød 

og pålegg i mange varianter. Vi var 

veldig heldige med været - solen 

skinte hele uken.

Ekstra stas for barna var det på 

torsdagen da vi fikk besøk av 

Vålerenga-spillere og på fredagen 

hvor vi fikk besøk av noen spillere 

fra vår samarbeidsklubb, Stabæk. 

Barna fikk både portrettbilder, 

autografer og kampbilletter til 

neste kamp. 

Med andre ord, en vellykket uke 

for store og for små. Vi håper at 

Tine Fotballskole blir en tradisjon 

for Jutul fotball. 

G7 år
Gutter 7 år er en solid og fin 
gjeng på over 20 gutter som 
kommer fra Emma Hjorth og 
Skui skole. De har gjennom-
ført flere cuper denne  
sesongen, bl.a. Eat move 
and sleep Lommedalen, Lier, 
Obos Jardar, Kalvøya og Jutul-
treffen m.m. 

Neste år begynner de med 
seriespill som både trenere 
og gutta ser frem imot. Hvis 
det er noen 2. klassinger som 
ønsker å prøve seg på fotball, 
har de trening lørdager kl. 09 
i BIP-hallen på Rud. 

Velkommen!

tINE FOTBALLSKOLE
UKE 26 STARTET JUTUL OPP MED TINE FOTBALLSKOLE FOR

FØRSTE GANG PÅ SKUISLETTA. DETTE VAR ET PRØVEÅR FOR Å

SE OM DET VAR NOE VI KUNNE FORTSETTE MED. 

Fotballgruppen  

arrangerte sponsor-

treff 27. september, hvor 

trenerne fikk mulighet til 

å være med, som en liten 

avslutning på sesongen 

2019.

Lagene ble delt opp i 

sponsor, trener og old 

boys, hvor det var  

Franzefoss som dro hjem 

med vandrepokalen. 

Fotballgruppen vil gjerne 

takke alle som kom, tross 

øsende, pøsende  

regnvær.

Vi gleder oss allerede 

igjen til neste år. Vi får se 

om det er Franzefoss som 

går hjem med pokalen 

igjen til neste år.

Sponsortreff

Av: Trenere G7
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Mest  
mulig
lek

Stina studerer for tiden arkitektur på andre 

året ved Oslo Arkitekthøyskole. Ved siden av 

studiene er det trening som gjelder. 

AV:  L
ars

 La
ukela

nd

– D
ET ER VIK

TIG
 AT ID

RETTEN IK
KE B

LIR
 FOR ALV

ORLIG
 FOR TID

LIG
. 

HVER TRENIN
G B

ØR IN
NEHOLD

E EN STOR D
EL L

EK SOM O
GSÅ G

IR

 G
OD TRENIN

G, S
IE

R JU
TUL-I

LD
SJE

LE
N STIN

A M
EIN

IC
KE.



2019                    JUTULEN

15 

Alle som har vært medlem av skigruppa 

de siste 10-15 årene kjenner nok Stina 

Meinicke, men det er sikkert mange 

som ikke kjenner henne så godt. Vi 

bestemte oss for å finne ut litt mer om 

denne populære Jutulen som har  

engasjert seg i skigruppa i en årrekke.

Stina har vært aktiv langrennsløper 

siden hun var liten, og satset på  

langrenn til hun var andre års senior. 

Ved siden av å være langrennsløper er 

hun også en meget habil løper og  

terrengsyklist. 

I tillegg til å være aktiv, har Stina vært 

skitrener i Jutul i 7 år. Hun har blant 

annet fulgt 2003/04-gruppen fra 11-12 

årsalder til junior. Hun er nå trener i 

Team Vestmarka, som er junior- 

samarbeidet til Jutul, Jardar, BSK,  

Holmen, Haslum, Lommedalen og BVH. 

Stina studerer for tiden arkitektur på 

andre året ved Oslo Arkitekthøyskole. 

For å bli enda bedre kjent med Stina tok 

vi en prat med henne. 

Hvor lenge har du vært medlem av 

Jutul? 

Siden jeg var 6 år, altså siden 2003.

Hva synes du er det beste med å drive 

med idrett?

Muligheten til å være mye ute i naturen 

både sommer og vinter, morsomt å 

konkurrere og et godt sammensveiset 

miljø hvor man får gode venner.

Hvilke idretter har du drevet med/

driver du fortsatt med ved siden av 

langrenn?

Terrengsykling og løping. De siste årene 

har jeg prøvd meg på litt lengre  

distanser i løping og terrengsykling. I år 

har jeg også prøvd meg på triatlon.

Du har jo vært trener for yngre utøvere 

i en årrekke, hvorfor er og har det vært 

viktig for deg å bidra så mye til  

klubben som trener? 

Det har vært veldig givende og moro 

å se idrettsglede og utvikling hos 

utøverne. Jeg har lært masse som 

trener og har hatt nytte av det i min 

egen satsning. Det har også vært viktig 

å gi noe tilbake til klubben som en takk 

for alt Jutul har gitt meg. 

Hvilke råd vil du gi til yngre utøvere?

Oppfordre til å være tålmodig og ha 

glede av idretten. Leke og ha det gøy 

på ski så lenge som mulig. Det gir en 

enorm skikontroll som en har med seg 

resten av livet.

Har du noen råd til ledere, trenere 

og/eller foreldre i Jutul i forhold til 

hvordan vi kan utvikle klubben videre, 

og da spesielt med tanke på vår visjon 

«flest mulig, lengst mulig»?

Det er viktig at idretten ikke blir for 

alvorlig for tidlig. Hver trening bør  

inneholde en stor del lek som også gir 

god trening. Jeg har erfart som veldig 

positivt at utøverne liker å få lov til å  

påvirke innholdet i treningsøkten. Å 

jobbe for et bra miljø hvor gruppen 

møtes utenfor treningene for å skape 

samhold er viktig!

FORBILDE: INGVILD FLUGSTAD ØSTBERG

FAVORITTØKT: ROLIG LANGTUR PÅ HØSTEN I 

MYRA MED STAVER

FAVORITTMAT: CALAMARIS

FRITIDSINTERESSER: FOTOGRAFERING, REISE 

OG FJELLTURER SOMMER OG VINTER 

TRENERFORBILDE: AUDUN SVARTDAL 

5 kjappe
Stina trener i flotte omgivelser. Hun har vært 

medlem av Jutul siden hun var 6 år gammel. 
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Takk, og igjen takk for super innsats! Vi er 

avhengige av at mange bidrar for å få til et 

vellykket arrangement, og det greide vi i år 

igjen. Dere dugnadsfolket sammen med god 

innsats fra lokale bedrifter gjør  

arrangementet mulig, og vi håper alle kan 

være med å bidra neste år også. I 2020 blir 

Opp Kantebakk arrangert tirsdag 9/6, så hold 

av datoen og start treningen!

Jutul sitt hyggelige motbakkeløp (første 

motbakkeløpet arrangert på Østlandet) som 

Elin Bolstad sto i bresjen for og arrangerte 

med gode hjelpere for første gang i 2005 er 

et motbakkeløp for alle, og neste år  

arrangerer vi for 16. gang! Det blir gøy, og vi 

håper at veldig mange ønsker å prøve seg 

som deltager i trim eller konkurranseklasse. 

Det hadde vært artig med en deltager-

rekord på godt over 250 deltagere. Vi Jutuler 

håndterer det meste, og mange deltagere er 

ikke noe problem! 

I 2020 arrangerer vi på samme fine måte 

som tidligere år med godt vær, blide og 

spreke deltagere, sveler, saft, kaffe, premie 

til alle, uttrekkspremier og pengepremier til 

de aller raskeste. Motbakkeløp er gøy!

Det hadde vært artig om vi kunne fått gjort 

noe med rekordene i 2020. Det koster 

selvfølgelig noen kroner for arrangøren, 

men det er jo artig å flytte litt grenser. 

Rekorden for damer er det Tuva Toftdahl 

Staver som har på tiden 13.34 satt i 2009, 

og for herrer er det Øystein Sylta som har 

rekordtiden 11.24 satt i 2011. Løypa har i 

hvert fall ikke blitt dårligere med årene. 

Heller bedre, siden lysløypa er forbedret. 

Forholdene ligger med andre ord til rette for 

rekordtider, så noen må bare bestemme seg 

for å ta rekorden!

 

Velkommen til Opp Kantebakk 9. juni 2020! 

Ta med en venn!

 

Økonomisk bidrag fra lokale bedrifter er  

viktig for oss, og å bidra er bra for  

bedriftene! Vi håper bedriftene fortsetter å 

støtte oss, og at vi kanskje får med flere på 

sponsorlaget! Alle bidrag mottas med takk!

Takk til Megaflis, Bærum Blikk og Ventilasjon 

as, Sportmaster, Bull Ski og Kajakk,  

Murmester Rune Kristiansen as, Nansen 

Elektro as, Lisa Syltetøy, HS-Blikk as,  

Bærumsklinikken, Rør og Sanitærutstyr as, 

og Maler Marcel Prinz.

OPP KANTEBAKK
Av: Espen Claussen

KJÆRE ALLE DERE SOM BIDRAR MED Å ARRANGERE 2 KM LØPING 

OG 230 HØYDEMETER STIGNING FOR «GALNINGER» SOM NYTER Å

SLITE SEG OPP TIL DEN FLOTTE UTSIKTEN PÅ KANTEN AV RAMSÅSEN. 
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Jutuljenter 2009 er en morsom gjeng 

med jenter som har hatt en strålende 

sesong. Jentene har spilt 7er denne 

sesongen, og det gir muligheter for fint 

pasningsspill og morsom fotball.  

Jentene har hatt en stor utvikling, og 

som tilskuer er det gøy å se gleden i 

øynene på barna når de mestrer noe de 

har øvd på!

Jenter 09 har vært 

med på tre cuper: 

BVH-jentecup, Liungen 

cup i Lier og Jutul- 

treffen. Neste sesong 

ønsker jentene seg en 

overnattingscup, og 

det skal vi få til.

Det store målet for 

dugnadsjobbing er en 

tur til utlandet når jentene blir større. 

Både voksne og barn stiller ivrig opp på 

dugnad. Spillergruppen er en fin gjeng, 

og det er også foreldrene. Foreldre 

stiller opp på både dugnader, sosiale 

arrangementer og som ivrige tilskuere. 

Vi hadde avslutning før sommeren med 

grilling og fotball. Der spilte vi voksne 

mot barn. Da fikk vi se ivrige foreldre gi 

full innsats på banen. Dette var kjempe- 

gøy for både store og små!

Andre sosiale aktiviteter laget har gjort 

i løpet av sesongen er poolparty hos 

en lagvenninne og overnatting hos en 

annen. På poolparty badet de, spiste, 

og koste seg med film etter en kjempe-

innsats på Jutultreffen. Overnattingen 

foregikk i «fotballrommet» til en på 

laget. Det ble også spilt en «mini-cup» 

internt i laget. 

Sesongen 2019 trente vi noen mandager 

kl. 17-18 samt torsdager 17:30-19, i  

tillegg til en kamp i uka. Vi har fokus på 

at treningene skal være morsomme og 

lærerike. Fotball er GØY! 

Nye spillere er hjertelig velkomne! Vi 

gleder oss til en ny sesong.

De som fikk æren av å sikre opprykket i 

siste kamp. Bak fra v. Jon Yngve Larsen, 

Svein Nilsen (manager), Nicolai Nilsen, 

Odd Magne Astrup, Bjørn Carlin og Johnny 

Tverli. Foran fra v. Sabeur Messaoudi, 

Per Ivar Thune, Pål Espen Hagen og Stian 

Solbakken. Liggende foran keeper Thomas 

Tysland. (Spillere som har bidratt, men 

måtte stå over siste kamp er Kim Amdam, 

Einar Bøysen, Jørn Therkelsen, Lars Fossen 

og Nils Petter Mathisen
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I en knalltøff sesong mot mange 

sterke lag ble serie- 

mesterskapet sikret etter en 

imponerende 11-3 seier mot 

Bærumsløkka på Skui midt i  

oktober. For å sette stemningen 

ble Champions League-hymnen 

spilt over høyttaleranlegget før 

kampen og ga spillerne den 

riktige følelsen på at noe stort 

var på gang!  Vi er nå klare for 

1. divisjon, og forberedelsene 

er allerede i gang. Uka etter 

serieavslutningen var vi i gang 

med to felles treningsøkter i 

uka. Vår tradisjonelle sesong-

avslutningsfest i november blir 

nå en opprykksfest på Jutulstua.  

Nabovarsler vil bli sendt ut!

FOTBALLGRUPPAS ALLER ELDSTE FOTBALLSPILLERE,

DE SOM NÆRMER SEG GÅSTOL OG GAMLEHJEM,

HAR HATT EN FANTASTISK SESONG. 

JUTULJENTENE 2009
Av: Linn Marita Lilledal

Av: Svein Nilsen

Fornøyde 2009-jenter etter ferdigspilt 

Jutultreffen 
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SANDVIKA BYFEST
Der kunne man finne alt fra  

badminton og dans til karate.

I lys av treningssamarbeidet mellom 

Jutul, Jardar og BSK hadde vi stand 

sammen alle tre klubbene.

Målet var å vise de som besøkte 

idrettstorget at det er et langrenns- 

tilbud til barn i alle aldre. Vi var ikke 

der for å kapre medlemmer, men for å 

vise at klubbene er venner og at barna 

trener sammen på tvers av klubbene 

når de blir eldre.

I Jutul er vi opptatte av at barna skal 

like å være ute og i bevegelse hele 

året. Det å trives utendørs i aktivitet 

og lek sammen med venner, er en 

av verdiene klubben fokuserer på. 

Da er det viktig å vise at det ikke er 

konkurranse mellom klubbene om å 

få utøvere. Barna blir med i klubben i 

nabolaget eller der vennene går.

Det var gøy å se hvor mange barn og 

voksne som kom innom for å prøve 

rulleski. Tidvis var det kø av barn 

som ventet på sko og rulleski. Siden 

den aktive klubben Jutul både hadde 

Jutultreffen og skisamling på Løvlia 

den helgen, hadde vi ikke så mange 

barn eller ungdomstrenere å stille 

med. Jardar og BSK stilte med aktive 

barn og trenere. Det er utrolig gøy å 

se hvor flinke de er med barn som 

både er yngre og eldre enn seg selv. 

Det er ingen hemmelighet at å bruke 

ungdomstrenere fungerer veldig bra 

og at barna synes det er stas å være 

på trening sammen med dem. Her vil 

jeg oppfordre alle leserne til å gi noen 

oppløftende ord til trenerne når dere 

møter dem, og da spesielt til  

ungdomstrenerene.

En stor takk til alle trenere, ungdoms-

trenere, oppmenn og sportslig ledelse 

som står på hele året for at barna i 

Jutul skal ha det gøy sammen når de 

er på trening.

DEN 24. -25. AUGUST VAR DET BYFEST I SANDVIKA.

PÅ KADETTANGEN HADDE DE RIGGET TIL FOR IDRETTSLAG

OG FORENINGER. DETTE OMRÅDET KALTE DE IDRETTSTORGET.

Av: Marius Helgesen



MegaFlis satser på
Jutul-ungdommen!

Hos MegaFlis kan du spare penger på fliser,
VVS, bade romsmøbler, varme, elektro,

laminat og alt av tilbehør du kan tenke deg.
Sjekk prisene på MegaFlis.no
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Etter sonderinger blant bedrifter 

langs Ringeriksveien, fikk de en 

sponsor som mente at dette var 

et positivt tiltak og var villig til å 

sponse cupen. Bedriften var Block 

Watne som hadde et utsalgs- 

sted for byggevarer i de samme 

lokalene som dagens XL-Bygg er i.  

De nærmeste klubbene ble invitert, 

og i 1984 ble den første utgaven av 

cupen arrangert med navnet Block 

Watne Cup. Det var 20 påmeldte lag, 

men ‘kun’ 19 lag møtte opp til kamp. 

Fotballturneringen ble fort populær 

og antall lag økte for hvert år helt til 

toppåret 2008 hvor det var med 356 

lag fra 18 klubber i Oslo Fotballkrets.

Etter Block Watne ga seg som  

sponsor, fikk turneringen en ny i 

1990 som skulle vare i 2 år.  

Turneringsnavn med cup i seg fikk 

vi heller ikke lenger lov til å bruke 

i de minste årsklassene og navnet 

på turneringen ble derfor endret til 

Rockwool-treffen. 

I 1992 diskuterte vi hvilket navn vi 

kunne bruke, slik at turneringen 

skulle slippe å bytte navn hver gang 

det kom inn en ny sponsor. Dette for 

ikke å forvirre klubber og lag med at 
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Det hele startet tilbake til 1983 hvor daværende 

leder i fotballgruppa Knut Berg og kasserer Hans 

Ove Dahl satte seg ned for å finne ut om det lot

seg gjøre å starte en fotballcup for de minste 

årsklassene som da var 8, 9 og 10 år.

Stor aktivitet på sletta under Jutultreffen

Høytidelig premieutdeling 
har alltid blitt prioritert
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dette var den samme turneringen 

som de tidligere hadde deltatt i. Om 

vi brukte Jutul i navnet, så kunne vi 

kombinere det med sponsornavn og 

turneringen har siden fått navnet 

Jutultreffen. I 2011 kom Bama inn 

som sponsor og da het den Bendit 

Fotballcup Jutultreffen. Siden 2015 

fikk vi Kiwi som sponsor og da ble 

navnet Kiwi Jutultreffen.

Som sagt så startet turneringen 

med 3 årsklasser, men i 1991 ble den 

utvidet slik at 7-åringer fikk sin egen 

årsklasse. 6-åringer fikk også sin 

egen årsklasse i 2014 slik at det nå 

er 5 årsklasser totalt.

Etter at flere lag ønsket å være med 

i turneringen, ble det utvidet med å 

spille fredag, lørdag og søndag med 

6 kamper på alle lag. Lagene spilte 3 

kamper hver i løpet av 2 dager. Det 

var så mye trafikk til og fra Skui- 

sletta at det skapte trafikk-kork og 

kø for hyttefolket som den gang 

kjørte forbi Skui skole, spesielt på 

fredag og søndag. 

I 1994 var det påmeldt 170 lag, og 

det var så mange at det ble umulig å 

ha treffen på en helg. Vi gikk over til 

2 helger. De 2 yngste klassene den 

første helga og de 2 eldste den  

andre helga. Slik har det vært siden.

De fleste påmeldte lag kommer fra 

nærområdet som er Oslo Fotball- 

krets. Men noen ganger kommer det 

også lag lengre unna. De lagene som 

har reist lengs kom helt fra Sogndal 

Fotball. De meldte på 3 lag i 2012 og 

tok det som en helgetur med  

overnatting på hotell.

Alle spillerne blir premiert med 

forskjellige premier de første årene. 

Men på begynnelsen av 90-tallet ble 

det konstruert en spesialmedalje 

med logoen til Jutultreffen i 

valørene gull til 10 årsklassen, sølv 

til 9 årsklassen og bronse til 8 års- 

klassen. Etter at det ble 7 og se-

nere en 6 årsklasse, har vi fått laget 

andre typer spesialmedalje til disse 

årsklassene.

De første årene ble turneringen styrt 

manuelt med penn og papir. Men 

for å kunne håndtere økende antall 

lag og kamper, programmerte Kjell 

Hallberg i 1989 et dataprogram som 

kunne styre treffen elektronisk. 

På den tiden var det så vidt vi vet 

ingen andre turneringer som hadde 

et slikt system. Det fungerer på 

den måten at alle kampene blir 

satt opp etter monradsystemet. 

Dette systemet sørger for at lagene 

møter jevnbyrdig motstand basert 

på resultatet av tidligere kamper i 

turneringen. Vi trengte ‘løpegutter’ 

som raskt kunne hente inn dommer-

kortene fra dommerne. I starten var 

det de nærmeste som fikk den  

oppgaven. Det var Joakim Dahl, Rune 

Hallberg, Hans Magnus Fredriksen 

og Frode Olsen. Etter hvert ble det et 

lag som fikk denne oppgaven som 

sin lagsdugnad.

De første årene gikk programmet 

kun på en datamaskin fra Tandberg 

Data, men i 1994 ble programmet 

konvertert og skrevet om for å 

JUTULTREFFEN  
35 ÅR Det har deltatt 7.838 lag med ca. 70.300  

spillere og det er spilt 23.514 kamper.

I kafeteriaen er det laget ca. 14.770 liter 

vaffelrøre, solgt 12.660 kg eller 253.200 

pølser, 844.000 flasker mineralvann og 

527.500 is. Dette har generert totalt nesten 

kr. 7 mil. til fotballen som igjen alle spillere 

får nytte av ved at deltageravgiften har vært 

og er på et lavt nivå. Hadde det ikke vært 

for Jutul-Treffen, måtte deltageravgiften for 

å ha samme aktivitetsnivå vært nesten kr. 

1000,- høyere. Dette viser betydning av hva 

Jutul-Treffen er for fotballgruppa og at alle 

deltar på dugnaden til Jutul-Treffen.



Lyst på en forandring?

  

Kom innom for en prat   eller timebestilling!

Vi er en gjeng dyktige og kreative frisører.
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kunne kjøres på en PC. Programmet ble 

så i 2009 konvertert, og vi gikk i 2012 fra 

papir til skjermer for kampoppsett og 

resultater.

Fra begynnelsen av 1990-tallet ble det 

opprettet en egen styringsgruppe for å 

avlaste fotballstyret som hadde ansvaret 

fra starten. Styringsgruppa bestod av 

de som hadde ansvaret for dommere, 

kampoppsett, baner, parkering,  

kafeteria og premieutdeling. Det som har 

gjort at turneringen har blitt en  

suksess vedrørende gjennomføringen, 

er at det har vært en stabil gjeng som 

har sittet i styringsgruppa. Alle visste 

hva de skulle gjøre. Her må jeg nevne Alf 

Broeng som har ansvar for banemerking, 

vedlikehold av merkingen, tar ansvar for 

søppelhåndteringen og er speaker under 

premieutdelingen. Han gjør en stor jobb 

for å få arrangementet i havn.

Elling Enger startet i 2006 med  

påmelding til Jutultreffen på nettet. I 

2011 ble dette gjort om av Kjell Hallberg 

slik at Jutultreffen fikk egen hjemme-

side med adressen www.jutultreffen.

net. Nå ble påmeldingen forenklet både 

for lagene og for arrangøren, og man 

kunne enkelt finne kampoppsett og all 

informasjon man trengte. Fra 2017 ble 

det i tillegg åpnet en side for dugnads-

vakter hvor de frivillige enkelt velger seg 

oppgaver (kafeteria, dommer, parkering 

eller førstehjelp).

I alle år har det vært kafeteriasalg. Det 

ble tidlig bestemt at det ikke skulle 

selges godterier, men vanlige varer som 

normalt selges fra en kafeteria. Slik som 

brus, kaffe, kaker, vafler, pølser og is. Det 

nærmeste man kommer godteri på Jutul-

treffen er salg av popcorn.

Dommere til turneringen har stort sett 

blitt brukt av spillere fra egne lag. Da 

Hans Ove Dahl var dommersjef, var han 

mest nervøs lørdag og søndag morgen 

om dommerne dukket opp til de første 

kampene. Det kunne jo være at noen 

spillere fra a-laget eller juniorlaget 

hadde vært på byen kvelden før. Men 

som regel møtte alle dommerne opp og 

gjorde sin del av den store dugnaden. 

Den dommeren som har dømt flest  

kamper på Jutultreffen er Knut Stunner. 

Han kunne dømme fra 60 til 80 kamper 

på de to helgene, avhengig om han skulle 

gå en turmarsj innimellom dømmingen.

Noen navn som må neves og som har 

gjort Jutultreffen til det den er i dag: 

Leder av turneringen.: Knut Berg, Hans 

Ove Dahl (1984-1988), Kjell Hallberg 

(1989-2000), Elling Enger, Svein Nilsen 

(2001-2016), Elin Kristiansen (2017-2019).

Kampansvarlig/webansvarlig: Kjell  

Hallberg (1989 -     ) Dommeransvarlig: 

Hans Ove Dahl, Leif Næss, Einar Bratlie, 

Svein Nilsen, Didrik Støa. Parkering: Hans 

Petter Fredriksen, Sverre Tverli,  

Gunstein Tverli, OB/VET laget v/Svein 

Nilsen. Kafeteria: Anne Dahl, Berit 

Ramskeid, Jorun Hallberg, Toril  

Fredriksen, Kjerstin (Aalborg) Bøysen, 

Tove Olsen, Geir Pedersen, Elin  

Kristiansen, Anita Voldheim. Premie/ 

premieutdeling: Bjørn Bråten (også 

speaker), Bjørn Wildhagen, Alf Broeng.
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Sesongen startet med deltagelse i 

Haslum vårcup den 6. april med litt 

blandede resultater, men i serien 

endte vi til slutt på en hederlig 2. 

plass - kun 2 poeng bak vinneren! 

Med bare 9 spillere på G05-laget var 

vi helt avhengig av at G06 hjalp til og 

stilte med spillere - noe som fungerte 

bra gjennom hele sesongen. Når J05 

i tillegg støttet oss med en spiller i 

høstsesongen var det aldri problem 

med å stille lag.

I tillegg stilte G06-gutta eget lag i 

serien – 9er fotball. Fantastisk innsats 

av alle gjennom hele sesongen, 

og mange spennende øyeblikk og 

minneverdige kamper. Årets  

hovedcup var Sandarcupen i  

Sandefjord – en sosial cup med 2 

overnattinger på skole, megakonsert 

i Sandefjord sentrum og selvfølgelig 

fotballkamper på menyen. 

I sommer reiste den populære 

hovedtreneren Elvar til USA for å 

studere. Inn kom sportslig leder, og 

har sammen med de andre trenerne 

beholdt det gode humøret i gruppen 

og bra oppmøte på treningene. Ellers 

har det til tider vært mange tilskuere 

på hjemmekampene våre. Det er  

veldig gøy for guttene våre! Vil  

spesielt trekke frem siste G05-kampen 

mot Ski før sommerferien. Kan ikke 

være ofte det er så mange tilskuere 

på kamp.

Videre fremover ligger det nå an til 

at G05 og G06 slås sammen til ett lag 

også i all kampsammenheng. Vi har 

allerede hatt felles treninger hele 

dette året, så det vil ikke være den 

store endringen for spillerne. Innen 

Jutulen har gått i trykken vil vi være 

godt i gang med Futsal-serie  

innendørs, og vi har vært i  

Kristiansand der vi har deltatt på 

Trollcup - som vi håper blir en suksess 

både sportslig og sosialt!

Fotball G05 og G06
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ETTER EN HELLER TUNG SESONG RESULTATMESSIG FOR 

G05 I 2018, BLE ÅRETS SESONG NOE HELT ANNET

- OG OVERGANGEN TIL 11-ER FOTBALL 

GIKK OVERRASKENDE BRA.

2019-sesongen ble en opptur for 

gutter 05/06

Mange tilskuere på kamp
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Du trenger en fotball, leggskinn 

og gode innesko, så er det bare å 

komme. 

Fotball er Norges største barne – og 

ungdomsidrett. Fotball er for alle. 

De første årene ligger fokuset på 

trygghet, trivsel og mestring. Vi leker 

med ballen hver for oss og  

sammen. Vi snuser litt på øvelser 

som utfordrer mobilitet,  

utholdenhet og styrke, men hele 

tiden med fokus på å ha det gøy. Vi 

har deltatt på 2 cuper i høst til stor 

glede for barna. Jutultreffen med et 

blandet lag og Lier Cup med et rent 

jentelag og et rent guttelag. Dette 

syntes barna var så gøy at dette skal 

vi gjøre mer av i 2020. 

Vi gleder oss til å få flere på laget og 

til en morsom 2020-sesong. 

Er du 4 eller 5 år? 

Kom og bli med 

oss da vel! 
HVER TORSDAG FRA KLOKKEN 17.00 TIL 17.55 TRENER 

JENTER OG GUTTER FØDT 2014 OG 2015 I GYMSALEN. 

ALLE SOM HAR LYST ER VELKOMNE TIL Å BLI MED.

Her er en blid Matheo Foss Nilsen klar for en 

økt på fotballbanen. (Foto Linn Andrea Foss)



Horniveien 94, 1339 VØYENENGA 
Mob:  909 23 842, E-post: eclaus@online.no

TØMRERMESTER

ESPEN CLAUSSEN AS
Oppgradering av bolig inne og ute. 

Tilbygg, bad, vinduer, dører, tak, altaner, nybygg, gulv m.m.

Vi er 27 ivrige gutter som spiller 

fotball sammen to ganger i 

uka. Denne sesongen startet 

vi opp med 7-er fotball, og det 

har vært veldig morsomt. Vi har 

stilt med to lag i serien, i tillegg 

til at en del spillere har byttet 

på å spille sammen med gutter 

2008. Vi har deltatt på flere 

cuper, både i Lommedalen, i 

Asker, i Mjøndalen og hjemme 

på Skuisletta. Høydepunktet 

var nok overnattingscup i 

Sandefjord. Da ble det masse 

fotball, strandfotball, disko, 

bading og overnatting på skole. 

Vi har mistet noen spillere 

denne sesongen, men vi har 

også fått fire nye, og det er vi 

veldig glade for! Dersom noen 

gutter født i 2009 fortsatt 

vurderer å starte med fotball, 

er det bare å møte på trening. 

Vi har plass til mange flere 

spillere. 

Vi har vært så heldige at vi har 

hatt en stabil og fin  

trenergruppe i mange år. 

Vi ønsker å takke trenerne 

våre, Stian, Fahed, Kenneth, 

Jasmin, Rune og Kristian, for 

alle timene de legger igjen på 

sletta sammen med oss. Laget 

hadde ikke vært det samme 

uten dere, dere gjør en  

fantastisk jobb!!

Vi skal fortsette treninger  

gjennom hele vinteren, men 

gleder oss til ny fotballsesong 

våren 2020. Ses på sletta!

Gutter  2009Av: Eva Nakstad

Vi er 27 ivrige gutter som spiller fotball

sammen to ganger i uka.

Mye energi i 2009-gutta!



Det du trenger til støp og 
reparasjon av kompositt: 

▪ Glassfiber, karbon, aramid etc
▪ Polyester, gelcoat & topcoat
▪ EPOXY (HMS vennlig og BIO)
▪ Herder
▪ Multiaksialt glass og kombimatte
▪ Formprodukter
▪ Utstyr for infusion
▪ KJERNE - PVC, PET & BALSA
▪ SAN for oppdrift (subsea)
▪ LIM (for alle materialer)
▪ Prepreg
▪ Aceton

hc-as.no
Nettbutikk: kompositthuset.no

VI HAR GelTint maskin og kan rask 
levere farge etter RAL på GEL- og 
TOPCOAT.
Emballasje i 20 kg og 5 kg.

Dette synes guttene har vært veldig  

morsomt og spennende. 

Vi er en fin gjeng på rundt 25 spillere.  

Guttene har vært delt i tre lag i seriespillet 

og vi rullerte rundt på lagene etter  

sommeren. Alle foreldre har bidratt som 

dommer og kampvert, og vi har vært  

bevisste på FairPlay fra voksne og barn.

Laget har stort sett bestått av gutter fra 

Skui skole og noen fra Emma Hjorth. Det 

gledelige er at det har kommet flere spillere 

fra Emma Hjorth etter sommerferien. Det er 

fint for fotballaget og miljøet, og det er gøy å 

bli kjent på tvers av skolene.

Vi har vært med på cup i Lommedalen, 

Østerås, Kalvøya og Jutultreffen. Samt hatt 

kioskdugnad og loddsalg utenfor Kiwi. Etter 

lørdagen på Jutultreffen dro vi til Skui Gård 

og hadde en sosial samling der. Skui Gård 

anbefales! 

Nå begynner vi snart med innetreninger på 

Skui skole mandager kl. 17 - og det er alltid 

plass til flere spillere. Bare å ta kontakt 

dersom man vil prøve. Endel av spillerne 

bedriver også andre idretter som ski, 

ishockey, innebandy med mer. Vi heier på 

allsidighet :)

Avslutningsvis vil vi takke trenere, lagledere, 

sosialkomite, foreldre og ikke minst alle 

guttene for super innsats denne sesongen. 

Vi gleder oss allerede til neste sesong.

Gutter  2011
Av: Marthe Johannesen

VI HAR HATT EN KJEMPEMORSOM SESONG 

MED SERIESPILL FOR FØRSTE GANG.

 “Pep-talk” før kamp
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Jutuls kvinnelag i stafett-NM 2019. Fra 

v. Julie Sofie Aas, Julie Meinicke, Stina 

Meinicke.

ÅRETS NM-STAFETT BLE ARRANGERT I MERÅKER AV

IL VARDEN MERÅKER FØRSTE HELGEN I

FEBRUAR PÅ GROVA SKISTADION.

Av: Bjørn Meinicke

Julie Sofie i fint driv på siste etappe
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Dame- og herrestafettene er de 

siste konkurransene i NM del 1 som 

strekker seg fra torsdag til søndag. 

Stafettene veksler fra år til år mellom 

to klassiske eller to fristil-etapper. 

Denne gangen ble det gått to klassiske 

etapper og så avsluttet med en  

fristilsetappe. I årets NM-stafett stilte 

Jutul kun med et kvinnelag. I etappe- 

rekkefølge bestod laget av Julie  

Meinicke, Stina Meinicke og Julie Sofie 

Aas. 

Vi ankom Meråker lørdag for å gå 

igjennom løypene og teste skiene. Det 

er tøffe løyper med mange  

motbakker som vi regnet med ville 

skille mye. Trøndelag vartet opp med 

skikkelig kaldt vintervær denne 

helgen, så vi trengte ikke mye tid på 

å finne rett festesmøring, det ble 

grønt. NM-stafetten er skiklubbenes 

store dag, så det var tre spente 

jenter som søndag morgen ankom 

stadion for oppvarming og de siste 

forberedelsene. Det å varme opp og 

gjøre seg klar til start sammen med 

stjernene fra landslaget gjør at det 

er ekstra spennende å være med på 

NM-stafetten. 

Det gode resultatet til Jutuljentene i 

fjor gjorde at de slapp å starte i siste 

rekke i år, men nå startet de med nr. 

28, mot nr. 77 i fjor. Med lang reisevei 

for klubbene i Sør-Norge var deltake-

lsen en del mindre enn i fjor (47 mot 

79 lag), men nivået på lagene som 

stilte til start var desto høyere. Laget 

vårt var blant de lagene med lavest 

snittalder på startstreken, da er det 

jo litt rått parti å gå mot  

landslagsløpere og andre gode 

seniorer. Jentene endte som nr. 42 

av 47 lag, noe de var fornøyde med. 

Etter en opplevelsesrik helg gleder 

de seg alt til neste års stafett. 

I 2020 er det Konnerud som  

arrangerer NM Stafetten søndag 2. 

februar. Da stiller Jutul igjen med 

både dame- og herrelag. Vi gjentar 

suksessen fra NM på Hamar i 2018 

og stiller med en stor heiagjeng fra 

Jutul. Info om dette vil dere finne på 

hjemmesiden vår og på Facebook-

gruppa vår.

Sprintløypa
Endelig er utvidelsen av sprintløy-

pa i Skui Idrettspark ferdig. Sprint- 

løypa ble etablert for ca. 15 år 

siden. Den slynger seg rundt og 

gjennom det veletablerte ski- 

leikområdet i idrettsparken vår. 

Ambisjonen til klubben er å få 

enda mer aktivitet her, spesielt på 

vinterstid. I 2018 ble det besluttet 

å oppgradere den eksisterende 

sprintløypa. Entreprenør Topaas og 

Haug ble dessverre ikke ferdig med 

arbeidene i løpet av høsten 2018. 

Arbeidet ble startet opp igjen i høst 

og løypa ble overlevert Jutul i  

slutten av september. Under 

arbeidet i 2018 viste det seg at 

drenering var utfordrende i deler 

av traseen. Dette var hoved- 

grunnen til at jobben ikke ble slutt-

ført i 2018 slik planen i utgangs- 

punktet var.  

Traseen har en minimumsbredde 6 

m i hele lengden, dette for å gjøre 

det sikrere for to løpere i bredden. 

Underveis i høstens arbeid hadde 

vi tett dialog med entreprenør 

slik at sluttproduktet blir så bra 

som mulig. Jutul hadde også med 

løypekjører fra kommunen slik at 

det ble en løype som trenger lite 

snø for å kunne være operativ. Med 

en ny, god snøvinter håper vi på 

stor aktivitet i utbedret sprintløype 

i kommende sesong.

Av
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SOMMERsKISKOLE
Konseptet er genialt. Langrennseliten, 

representert ved både kvinne- og  

herrelandslaget får en trenings- 

samling med kvalitet samtidig som 

de gir litt tilbake til den yngre garde i 

form av foredrag, spørsmålsrunder og 

positiv innstilling til «selfiemafiaen»

Jutul ble representert av Mats  

Blakseth, Eldar Nakstad og Lars 

Teigland Støre. Disse tre entusiastene 

ble skysset ned til Bø onsdag 26. juni 

og ble innrullert i et inferno av trening, 

leik og moro. Utstyrslisten var  

omfattende, og inneholdt blant annet 

to par rulleski, to par staver og støvler, 

sovepose, joggesko, hjelm, treningstøy 

og alt en ung representant for  

langrennssporten skal ha med seg for 

å være borte fra mor og far i 5 døgn. 

Foreldre som velger å manipulere sitt 

unge avkom avgårde på en slik uke 

med langrennskultur er jo litt rare i 

utgangspunktet, forstått på den måten 

at vi har en ukritisk positiv holdning til 

langrennssirkusets fantastiske kraft 

og enestående evne til å hjernevaske 

små mennesker inn i den ideen om at 

lykken skapes med ski på beina. Dette 

er visstnok den grunnleggende tanken 

rundt hele opplegget med å gå på 

rulleski midt på sommeren – når man 

egentlig kan bade, løpe, telte, lage pil 

og bue og gjøre alskens annen moro. 

Men vi mente altså at 5 dagers  

ensporet langrennsmoro sammen 

med helter fra skisporet og nye 

overivrige langrennsvenner fra fjern og 

nær kanskje kunne være lov allikevel. 

Undertegnede ankom sommer- 

skiskolen fredag 28. juni og forsøkte 

å fritte ut våre unge lovende om 

oppholdet så langt. Det var mange 

historier som kom hulter til bulter, om 

slit, opplevelser, vennskap, brukne 

stavpigger, våte sko, varme soveposer, 

tøys og moro. 

Som kulturinnslag lokket arrangøren 

foreldre og barn med Bø Sommerland 

på fredagen, og deltakelse på Bø Som-

mershow direkte overført på TV2 på 

kvelden. Videre fikk vi være med på 

foredrag med Didrik Tønseth og Sjur 

Røthe som fortalte sine historier om 

VÅRE UNGE ATLETER FRA JUTUL LANGRENN ÅRSKULL FØDT 2008

BLE INVITERT NED TIL SKARPHEDINS ILS SATSNING,

VED NAVN «BØ SOMMERSKISKOLE». 

Av: David Støre

Tre spente gutter før Kanalrennet. Fra v. 
Eldar, Lars, Mats.
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sin reise inn i langrennsporten, og svarte 

på mange relevante, og ikke så relevante 

spørsmål fra en sal stappfull av  

konsentrerte og ivrige langrennsbarn. 

Svært underholdende! 

Lørdagen var viet sprintrenn for  

langrennseliten – og deltakerne på ski-

skolen fikk lov til å være maskoter, og 

lage rulleskiparade foran tusenvis av  

fremmøtte tilskuere.  

Søndagen bød på finale. Det klassiske 

rulleskirennet «Kanalrennet» med både 

langrennseliten og langløpseliten tilstede 

har nå fått en juniorutgave. Alle deltakere 

fra sommerskiskolen var påmeldt, og 

våre håpefulle stilte til start med  

nervene utenpå kroppen. Dette var 

stort!!!! Ekte speaker, stort stadion med 

en masse virak, reklamer, stands,  

utstyrsprodusenter, nye ski til alle på 

start og masse kjendiser. Det var ikke så 

rart at nervøsiteten lå smurt i tjukke lag 

utenpå våre tre jordnære skiløpere fra 

Jutul IL. Maken til langrenssirkus med 

seg selv i hovedrollen hadde disse tre lite 

verdensvante guttene ikke opplevd. Jeg 

forsøkte meg på et intervju via mobil- 

telefonens videofunksjon noen minutter 

før start. Det var ikke vellykket. Guttene 

var preget av stundens alvor. Nervøse. 

Spente til bristepunktet. Vi voksne hadde 

forsøkt å forklare dem at dette skulle 

være morsom kappestrid og at de måtte 

regne med at bare de alle ivrigste  

langrennsguttene var på plass i et slikt 

renn. Det betyr at nivået er skyhøyt! Eldar 

holdt på å kaste opp, og Mats ville helst 

besvime og falle ut av denne verden. 

Ordene kom tregt. Som om de måtte 

trekkes ut av munnen deres med et slags 

fiskesnøre med krok i enden. Ett og ett av 

gangen. En stavelse var en overvinnelse 

for disse tre pregede atletene. Jeg lot 

dem slippe og overlot dem til sin indre 

kamp.

Starten gikk, og alle 

tre kom seg avgårde 

under voldsomme 

heiabrøl fra foreldre-

generasjonen, samt 

sitt eget personlige 

press som et skyvelær 

i ryggen. Speakeren 

hakket ut relevant 

informasjon som 

en mitraljøse, og 

forsøkte etter beste 

evne å navngi alle de 

unge håpefulle som 

stormet igjennom 

asfaltløypene i Bø 

sentrum denne hete 

søndagsformiddagen i det herrens år 

2019. Hektiske minutter fulgte mens våre 

tre hovedpersoner endelig fikk kontakt 

med sine indre demoner og landet 

tørt på det stedet som er tilsvarende 

mye elsket og hatet for enhver rastløs 

langrennsløper. KULLKJELLEREN. Dette er 

stedet du ender når du har gitt alt, brukt 

opp kreftene dine og fremdeles ikke har 

kommet frem til det målet som du vet at 

du er nødt til å nå. KULLKJELLEREN byr på 

åpenbaringer og innsikt. I KULLKJELLEREN 

kan du grave etter GULL og finne nettopp 

dette i form av krefter som du ikke visste 

at du hadde, eller du kan komme til kort 

og finne KULL og atter mere KULL. Den 

personlige overvinnelsen eller innsikten 

er en indre reise i kroppens fantastiske 

kapasitet. Ansporelsen gir den unge 

håpefulle en unik mulighet til å lære 

noe om sitt potensial, 

sin styrke og sin evne 

til å gjennomføre. Vi 

voksne lanngrenns-

vrak er nøye med å 

debriefe. La utøverne 

få en arena der de kan 

fortelle og forstå sin 

egen fantastiske bragd. 

Guttene var langt mer 

meddelsomme etter 

målgang, og skvaldret 

i vei om uka som var 

passert med utrolige 

opplevelser, bragder i 

rulleskiløypa, og  

samfunnsnyttige  

tanker om  

arrangementet.  

Lettelsen var enorm og energirik! Hvis du 

vil se intervjuene – gå inn på Jutul IL FB- 

gruppe, og søk på før-og-etter-intervju.  

Hvis du ønsker at ditt barn skal bli  

utfordret, få opplevelser for livet, lære 

noe om seg selv, vokse og modnes, kan 

dere bli med på Bø Sommerskiskole til 

neste år sammen med Lars, Eldar og Mats 

- som vil lose din pode igjennom denne 

uka med fantastiske opplevelser. 

Vel møtt!

 “Guttene 
var preget 
av stundens 
alvor. 
Nervøse. 
Spente til 
briste-
punktet.

Fotballgruppen ønsker å rette en stor 

takk til alle dere som legger enormt mye 

tid i fotballen. 

Trenere som legger opp treninger, står 

på sletta uansett vær for å trene barna.  

Lagledere som nærmest bor i Spond-

appen, for å passe på at barna kommer 

til både trening og kamper. At foreldrene 

skal få all den nødvendige  

informasjonen til deres barn. 

Foreldre som stiller opp på dugnad, står 

og heier på barnet, uansett seier eller 

tap.  

Apropos dugnader. For en fantastisk 

dugnadsånd det er i fotballen. Takket 

være alle dere, var vi godt over 50 stk. 

som stilte opp på Skuisletta 1. mai for å 

gjøre rent til både 17. mai og resten av 

fotballsesongen 2019.   

Med andre ord, uten dere frivillige 

foreldre, trenere og lagledere hadde det 

ikke vært noe Jutul Fotball. Vi er evige 

takknemlige for all det arbeidet dere 

legger i det. 

Takk for sesongen 2019, gleder oss til å 

følge dere i 2020!

Kjære trenere, lagledere og foreldre med barn som spiller for Jutul fotball. Av: Fotballstyret
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Jutul U12 klar 
for ny sesong!

I fjor var det mye nytt å lære: offside, 

utvisninger, straffer m.m. Dette  

sitter nå, men da står nye  

utfordringer på tur: nå er det ikke 

lenger stans i spillet ved bytt! 

Jutul U12 skal i år spille i B-divisjonen 

i seriespillet (fra U12 deles hockey inn 

i A-B-C etter ferdighet og  

geografi) sammen med kjente  

hockeylag som Vålerenga,  

Manglerud Star, Furuset og  

Lillehammer. Med andre ord blir det 

en spennende og tøff serie!

For å være best mulig forberedt til 

sesongen har laget allerede hatt en 

treningshelg på Hønefoss. Her ble det 

gjennomført mange gode økter på og 

utenfor isen. Overnatting i ishallen 

var knall, og laget fikk også med seg 

en fin gjeng fra Jutul U13. 

Forsesongen ble avsluttet med 

Dragons Cup på Hamar 4. - 6. oktober. 

Her fikk laget prøvd seg mot lag fra 

både Trondheim, Bergen, Oslo og ikke 

minst Hamar. En flott cup, der det 

også ble tid til mye moro «off ice». 

Jutul U12 er klare for sesongen 2019/2020. Det 
blir en lang og hard sesong. I tråd med lagets 
egen maskot - honninggrevlingen - skal de 
kjempe med alt de har!

Av: Kaj Duesund

JUTUL U12 ER ET HOCKEYLAG BESTÅENDE AV

18 GUTTTER OG JENTER FØDT I 2008 

 – OG SOM NÅ ER KLARE FOR ANDRE SESONG PÅ FULL BANE.

Fornøyde hockeyspillere i garderoben. Neste 
år står det nye utfordringer i kø. 



U8 Hockey
Vi er 27 barn fra flere skoler i nær- 

området. Det har begynt mange nye 

denne høsten, men det er plass til 

mange fler. Kom gjerne og prøv om 

dette kan være noe for ditt barn født 

i 2012. Vi trener onsdager 1730-1820 

og lørdager 12-1250 - som er etter 

hockeyskolen. Utstyr kan lånes gratis i 

ishallen. Ta kontakt med lagleder Hild 

Orheim Drabløs på hildod@ 

hotmail.com om du lurer på noe.  

Velkommen til hockeytrening på U8.
Av: Hild Orheim Drabløs

U8 ER BLITT EN STOR GJENG MED IVRIGE SPILLERE.

BÅDE GUTTER OG JENTER.

Godt å hvile seg på benken i mellom 
slagene
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Dette er andre gang sommercampen 

har blitt gjennomført internt i Jutul med 

trenere fra våre eminente U18-lag, samt 

et støtteapparat bestående av trofaste 

foreldre. 

Som vanlig ble det kjørt 3 isøkter per dag 

med alt fra skøyteteknikk, til skille- og 

kamptrening. Innimellom isslagene ble 

det kjørt gøyale barmarksøvelser fra 

løping til innebandy og fotball. Det var 

liten tvil om at barna hadde det fint!

Det er klart at med et slikt tungt  

treningsprogram er det viktig med god 

og balansert mat for å fylle opp energi- 

lagrene. Det ble servert to varme målti-

der og frukt fra støtteapparatet.  

Stemningen var god!

I etterkant av campen har det kommet 

mye god tilbakemelding fra deltagere og 

foreldre, så vi i Hockey-styret vil gjerne 

få takke alle som har stilt opp for å få 

gjennomført denne campen. En spesiell 

kudos til våre U18 spillere som igjen tok 

på seg den sportslige rollen i  

gjennomføringen.

14.-18. AUGUST 2019 GIKK ÅRETS SOMMERCAMP 

AV STABELEN MED 30 IVRIGE BARN KLARE PÅ ISEN 

FRA JUTUL HOCKEY (OG ANDRE KLUBBER).

sommercamp Hockey
Av: Morten Bentzon

Som forhåpentligvis mange har fått med seg har 

Jutul hockey satt i gang et initiativ for å samle 

ishockey-interesserte i alle aldre til  

løkkehockey (lek og moro på isen). Hver torsdag 

fram til høstferien (17:30-18:20) vil dette tilbudet 

være tilgjengelig for de som vil møte venner og 

andre hockey-interesserte for en fri lek på isen i 

Bærum Ishall. 

Det er viktig å skape et godt miljø med trygge 

rammer rundt klubben for å skape motivasjon, 

vennskap og mer hockey-interesse hos barna. 

Løkkehockey er en fin-fin måte å bidra til dette 

målet på, så her er det bare å ta på seg  

skøytene, dra med seg en venn eller flere og bli 

med på moroa. Og husk - det blir servert suppe 

til sultne barn - så her er det ingen grunn til å 

ikke stille opp.

Løkke-hockey 2019/2020
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For å få til et kompakt renn måtte det 

til endringer i konseptet. Haslumrennet 

gikk som tidligere fredag kveld, og da i 

hovedsak på jordene ovenfor Skui.

I år ble Jutulcrossen arrangert i parallell 

med Jardarsprinten som en 100 meter 

sprint – også kalt supersprint. Dette 

er et relativt nytt rennkonsept hvor 

løperne går 100 m fristil i adskilte baner 

– på Skui var det 6 parallelle baner. 

Løperne fikk to heat hver, og beste tid 

ble tellende. For at det skulle være mulig 

å avholde sprintrennet og Jutulcrossen 

samtidig, gikk Crossrennet delvis på  

jordene ovenfor Skuisletta, og devis 

i den nyetablerte sprintløypen og 

skileiken. 

Løperne fikk en kort pause mellom start 

i Jutulcrossen og Jardarsprinten, og  

takket være god planlegging og en 

meget kompetent arrangørstab gikk 

begge rennene som planlagt. 

Men den nye versjonen av Jardar- 

sprinten var ikke eneste nyhet av året. 

For å gjøre årets Tour enda bredere hva 

gjelder innhold, inviterte arrangørene i 

samarbeid med Opplysningen 1881 og 

Kombinertlandslaget til en konkurranse 

med kombinasjonen Jardarsprinten og  

hopprenn. Deltakerne kunne velge å 

hoppe på langrennski eller låne hoppski 

av arrangøren. Dette var et veldig  

populært innslag, og mange av våre 

unge løpere valgte å spenne på seg 

hoppski for første gang. Hopprennet 

ble avholdt i det gamle unnarennet for 

Lille-Skui. Om det ble satt bakkerekord 

er usikkert, men svært mange unge fikk 

i alle fall prøvd seg i en helt ny gren av 

skisporten. 

Søndag var det igjen duket for den 

lange delen av Touren – den fartsfylte 

Vestmarka rett ned med start på ulike 

steder i Vestmarka og målgang på Skui. 

Selv om været ikke stod helt i stil med 

kalenderen var det nesten uten unntak 

kun fornøyde løpere å se denne  

februarhelgen.

Tour de Bærum 

– raskere, 

lengre, 
bredere

Av: Bengt Lyng

TOUR DE BÆRUM 2019 VAR IGJEN THE COMPACT GAMES.

ETTER FLERE ÅR MED FLERE ARRANGEMENT

VAR TOUR DE BÆRUM TILBAKE DER DET HELE STARTET

– SKUI IDRETTSPARK. 

Fra v. Selma, Kaja, Othilie, Vilde 
 (Lise var ikke til stede).  

Målfoto-teknologi benyttes på 
sprinten.

100 m sprint er en ny og 
fartsfylt øvelse i langrenn
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Hvem er dette? 

Redaksjonen i Jutulen har vært så 

heldige å få være med Jutul Langrenn 

på treningen til 2008/09-gruppen. 

Hovedtrener er Julie Sofie Aas, i  

samarbeid med fire ivrige pappa-

trenere. Det er 17 barn i gruppa og de 

trener på mandager og onsdager. Før 

snøen kommer har de løpetrening på 

mandager og rulleski på onsdager. 

Løpetreningen består for det meste av 

forskjellige leker og stafetter. Her går 

det i terningsstafetter, hauk og due, 

‘capture the flag’ og spenstøvelser for 

å nevne noe. Rulleskitreningen skjer 

i trygge omgivelser i rulleskiløypa på 

Rud. Det blir også mye kreativ moro på 

rulleski, som f.eks. basketball, stik-

kball og stafetter med- og uten staver. 

Klubben har låneski til de som ikke 

har egne rulleski. Vi oppdaget at lan-

grennstrening er intenst, gøy og  

slitsomt, selv om det er mest lek.  

Resultatet av all treningen er godt 

trente barn med imponerende  

ferdigheter på ski. De gleder seg 

selvsagt til snøen kommer. Da får de 

uttelling for all treningen de har gjort 

i sommer og høst. Noen av vinterens 

høydepunkter er familiesamlingen 

på Gomobu, og Tour de Bærum som 

er fire forskjellige renn i løpet av én 

helg i februar. Favoritten til flere er 

langrennscross-rennet Jutulcrossen. 

Langrennscross er langrenn med sla-

lom, hopp, doserte svinger,  

baklengsporter og forskjellige hindre. 

Her kreves det gode skiferdigheter, og 

det er action fra start til mål!

Vi gjorde et mini-intervju med 

2009-jentene Othilie, Kaja, Selma og 

Vilde (Lise var dessverre ikke til stede 

denne gangen). Vi spurte om hva som 

er bra med å trene langrenn? Her er 

noen av svarene: Det er kult at gutter 

og jenter trener sammen og at vi er to 

årskull. Vi har mange forskjellige leker 

og stafetter og vi kommer i kjempegod 

form. Langrenn er utfordrende, og 

det er gøy når vi får til de forskjellige 

teknikkene. Man får skikkelig god  

kondis av langrenn. Det er morsomt å 

leke samtidig som vi går på ski.

Av
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Jutul Langrenn 
2008/09
REDAKSJONEN I JUTULEN HAR VÆRT SÅ HELDIGE

Å FÅ VÆRE MED JUTUL LANGRENN PÅ TRENINGEN

TIL 2008/09-GRUPPEN.

Fra v. Selma, Kaja, Othilie, Vilde 
 (Lise var ikke til stede).  

Her er tre av Jutuls 
hockeylegender. Vi prøver å 
finne ut hvem de er. Kan noen 
hjelpe oss? Send epost til 
mail@andebyposten.no
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VELKOMMEN TIL 
FABRIKKUTSALGET VÅRT!

ÅPENT  MAN – TORS  07 – 1 6 
FRE 07 – 15  |  LØR  10 – 14  

LOKALT PRODUSERT OG GODE PRISER

TILBAKEBLIKKET:  

Jutul med sju Norgesmesterskap  
                                  på rad i Volleyball

Du visste kanskje ikke at Jutul var 

landets beste volleyballklubb for 

damer fra slutten av 1940-årene til 

midten av 1950-årene. Volleyball-

gruppa ble startet i 1938, og de trente 

på sletta på Vøyenenga. Det var så 

populært med volleyball (den gang 

het det nettball) at de stilte med to 

lag. Under krigen ble aktiviteten lagt 

ned, men jentene var raske med 

å starte opp treningen da krigen 

var over. Dette førte til den første 

norgesmestertittelen, allerede i 

1947. Dermed startet en vanvittig 

seiersrekke som endte i totalt sju 

norgesmestertitler på rad, og tre 

kongepokaler! I 1951 tok de gull med 

a-laget og sølv med b-laget. Dette 

året tok også det nystartede herre-

laget tredje plass i NM. I 1954 stilte 

ikke Jutuls damer i NM, men året 

etter vant de sitt åttende og siste 

Norgesmesterskap. Dette må ha vært 

noen tøffe damer. På denne tiden 

var det flere leger og idrettsledere 

som mente at kvinner ikke burde 

drive med fysisk krevende idretter av 

«estetiske og medisinske grunner». 

Noen mente til og med at kvinner 

ikke burde konkurrere i det hele 

tatt. Vi er glade for at de trosset all 

motstand. Dette er noe alle Jutuler 

fortsatt kan være stolte av.
Norgesmestere i volleyball 1953. Bak fra 

v. Ingrid Otterstad, Inger Otterstad, Gud-

run Martinsen. Foran fra v. Bjørg Løvstad, 

Marie Hansen, Randi Hoff
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FERSK OG FIN

FINN OSS PÅ
ELLER SE
FOR INFO OG PROGRAM

KJØP ET
NYHUGGET

JULETRÆR

FACEBOOK
WWW.SKUI.NO

AKING
PØLSEGRILLING KANEFART

GLØGG
KORTREIST JULEGAVEMARKED

JULETRE

FELL DITT

EGETeller

FJELLEDELGRAN

VELKOMMEN!

GRAN&



Tlf. 67 54 82 00 - Frøytunveien 6 1357 Bekkestua

www.mower.no

                   Vedkløyver • Jordfreser

Plenrulle • Plenlufter/mosefjerner

Pigghammer + mye mer....

Utleie:  


