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HOCKEYGRUPPEN OG ADMINISTRASJONEN 
Sittende medlemmer i Hockeygruppen (HG) ble gjenvalgt på årlig møte 2. mars 2016.  

Følgende har vært medlemmer i 2016: 

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

Æresmedlem 
Valgkomitéen (leder) 
Valgkomitéen 

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

Forslag til valg av Hockeygruppe medlemmer 2017: 

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

Æresmedlem 
Valgkomitéen, Hockeygruppe 
 

 

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

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

 

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

Satsing på barn og unge:  

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

Trenere: 

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

Senior hockey:  

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

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

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

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

Per Kristian Vellan 
Gary Vanderhill 

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

HOVED PROSJEKTER: 

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

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

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

A-lag 

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

Veteran lag 

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

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

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

Roar Gjertsen var lagleder. 

Jutul Jenter 

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

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

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

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

2001 – U16 

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

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

2002 – U15 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2003 – U14 

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

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

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

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

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

2004 – U13 

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

2005 – U12 

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

2006 – U11  

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

2007 – U10  

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

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

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

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

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

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

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

2008 – U9 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2009 – U8 / U7 

Sesongen 2016/17 startet med ca. 18 spillere fra 2009 årskul, pluss 5 spillere født i 2010. Dermed kunne vi stille to 
lag i seriespill.  



                           Årsmelding 2016 
                      Årlig møte i Jutul Hockeygruppen, 9. mars 2017 Side 10 av 14 
 

 

«Gjennom trivsel og glede skapes resultater» 

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

Hockeyskolen 

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

Camper, vinter, sommer og høst 

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

Samarbeid med de øvrige hockeyklubbene i Asker og Bærum.   

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

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

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

Budsjettet må sees som et styringsverktøy for Jutul Hockey løpende drift og oppfølging. Vi budsjetterer kun med 
avtalte sponsorinntekter.  
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Resultatregnskap i Hockeygruppen 2016: 
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Balanse, Hockeygruppen 2016 - 2012: 
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Budsjett 2017 
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TRENINGSAVGIFTER: 
Treningsavgifter er vår viktigste inntektskilde, men også en stor kostnad for foreldre og spillerne i klubben. Etter 
vurdering har HG forslått å holde treningsavgifter på samme nivå for sesongen 2017/18:  

 

 
 
 

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

 

 

 

 

Rud 9. mars 2017 

Jutul Hockeygruppe 

 


