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Kjære medlem/ foreldre til nytt Jutulmedlem.
Velkommen som medlem i Idrettslaget Jutul. Vi håper at medlemskapet vil by på mange sportslige
utfordringer, spennende aktiviteter og gi mulighet til å knytte mange nye bekjentskaper.
Litt praktisk info. Alle medlemmer må betale medlemskap (kontingent) til hoved klubben for å kunne delta i treningsgruppene og
deres opplegg. Unntaket er idrettsskolen og Hockeyskolen. Her kreves ikke medlemskontingent.
Satser for medlemskap er pr. 01.01.19;
 Barn (0-20 år) 260 kr
 Ungdom (20-25 år)280 kr
 Voksne 450 kr
 Pensjonist (fra 65 år) 280 kr
 Familiemedlemskap 810 kr (her kan alle husstandens familiemedlemmer være med til denne pris)
I tillegg krever gruppen man skal delta i, en deltaker-/ treningsavgift. Fotball krever inn sin i april/ mai og skigruppen i okt/nov.
Hockey har delt sin opp i to, hvor man innbetaler første del i aug/sept og andre del i jan/febr.
Felles for alle grupper og hoved klubben er at man betaler online gjennom jutul.net. Når treningsavgiften skal betales, kommer det en
purring fra systemet med en link man kan betale direkte fra.
Det er også mulig å logge inn på jutul.net og din side. Siden gir også medlemmene tilgang til å endre opplysninger, se hvilken grupper
man tilhører, melde seg inn i nye grupper og ha oversikt over det som er betalt og skal betales i løpet av medlemstiden.
Alle oppfordres til å gå inn på jutul.net og registrere seg selv, her er link til registreringsskjema; https://www.jutul.net/register
Her finner du viktig medlemsinfo og brukerveiledning; https://www.jutul.net/IL-Jutul/Horizontal-menu/Medlemsinfo.html
Dersom man trenger hjelp til registrering, send en mail til aimee@jutul.net så ordner vi opp i dette. Er det flere medlemmer i din
familie (og det ikke lønner seg med familiemedlemskap) kan man knytte kontoene opp mot en, slik at man bare trenger å huske en
innlogging. Send en mail dersom du trenger hjelp til dette.
I Jutul har man mulighet til å være med på følgende aktiviteter;
o Fotball har lag for de helt yngste frem til veteran, så her er det plass til alle  de trener i hovedsak på jutulsletta.
o Ski/ friidrett har tilbud fra 7 år og oppover. De har barmarkstrening om høsten og trening på ski så snart snøen er kommet.
o Hornigjengen og Jutulkara har tilbud for spreke voksne 2-3 ganger pr uke hele året.
o Hockey holder til på Rudsletta i Bærum ishall, lag fra U7 til Old Boys. Man kan også delta på hockeyskole og camper
o Idrettsskolen har grupper for barn fra -11 år. Variert program.
Fasiliteter våre medlemmer kan benytte seg av er bl.a. lysløype, skileik med stor akebakke, fotballbaner (kunstgress og gress)
treningsrom, ishall og man kan leie selskapslokaler til en rimeligere penge.
Ta gjerne kontakt dersom det skulle være noen spørsmål 

For Idrettslaget Jutul
Aimee Tverli
Daglig leder
Mobil 40870538
Mail; aimee@jutul.net
Gjennom trivsel og glede, skapes resultater

