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Ca 75% av lagene var representert. 
   
 
Klubben 
Jutultreffen 2015 ble nok en gang en suksess, og vi takker lagene, foreldre og frivillige for topp 
innsats og gjennomføring. Etterarbeidene og resultatet er klart i løpet av høsten.  
 
Rekrutteringen til klubben er stor, og vi har fått på plass mange nye fjes og ressurspersoner.  
I ungdomsfotballen har vi flere spillere og lag enn noen gang, og gode trenere og ledere, 
samtreninger og hospiteringsordninger gjør at vi lykkes på guttesiden. I år har gutter som har vokst 
opp i klubben, etablert juniorlag og også bidratt sterkt til a-lagets positive resultater. Nå håper vi at 
dette fortsetter og samtidig få etablert 11-er lag i jentefotballen igjen, og få til det samme der.  
Trenere søkes! 
 
Vintertrening   
Flere spillere og aktive gjør at vi mangler plass og fasiliteter, spesielt i vinterhalvåret, og klubben 
jobber med flere alternativer for å få løst dette.  I dag har vi svært begrensede tider/ dager og det vil 
være vanskelig å gi lagene de tidene de ønsker. 
Vi prøver å holde kunstgressbanen (og eksistrende treningstider) så lenge som mulig, og i første 
omgang frem til medio desember. Hvordan det blir i januar er uvisst, men fra medio februar bør vi 
kunne være tilbake for fullt.  
Forslag/ utkast til tider for saltrening og hall/ kunstgress vil komme i uke 41. 
 
Bane og anlegg 
Som følge av at vi blir stadig flere og trenger mer plass ønsker fotballgruppen å etablere en 9-er bane 
på grusen/ parkering/ skøytebane. En arbeidsgruppe er allerede godt i gang med jobben, og info 
kommer. 
Lysmastene på hovedbanen er gamle, fungerer dårlig og har ødelagte pærer. Fotballstyret ønsker å 
erstatte dette med ny og moderne teknologi/ lyssetting og en arbeidsgruppe vil bli satt ned i 
nærmeste fremtid.  
Gruskant og inngang/ bakke til kunstgressbanen, samt gjerdet rundt, er i oppløsning og trenger 
vedlikehold/ utbedring. Fotballstyret oversender info vedr dette til HS i disse dager. 
Lyktestolpene/ kuplene foran klubbhus er defekte og dette er en sak for HS og kommune. 
 
Utstyr og materiell 
Vi har noen utfordringer på utstyrsfronten, og dette vil evalueres i forbindelse med ny utstyrsavtale/ 
klubbshop i høst. Dette har også å gjøre med fjorårets (mangel på) lagsrapporter og pågangen fra nye 
spillere. 
Utstyrsboden har vært åpen hele sesongen, og til tross for litt svinn, er dette en god løsning for at 
alle skal ha tilgang på utstyr og materiell til enhver tid. Alle må rydde etter seg! 
Klubbshopen/ trykk er tilgjengelig for trenere og lagledere. 
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Dugnad        
Alle lag i 5-er, 7-er, 9-er og 11-er fotball skal delta i årets klubbdugnad, og alle må selge minst tre 
Enjoy-bonusguiden.(Se vedlegg). Lagledere henter bøkene etter avtale/ info fra adm leder. 
70% av innteketene vil gå til ny kunstgressbane, og 30% vil gå til Flyktninghjelpen.   
Kioskdrift og betalingsrrutiner er lagt om i år, og med gode resultater og hyggelig tilbakemeldinger. Vi 
har fortsatt litt å gå på, og evalueringen og evnt endringer vil være på plass før vi åpner igjen i april. 
Søppel og avfall er alles ansvar! 
 
Klubbsamarbeid 
Vi samarbeider med BVH om både fotballskole og akademi, og dette fungerer svært godt. 
Samtidig er vi i dialog med naboklubbene/ «storklubbene» for et samarbeid som går begge veier,  
og kan motivere både trenere og spillere i både «breddeklubb» og «toppklubb». 
 
Kommunikasjon og informasjon 
Lagene må oppdatere og informere  på hjemmesiden (egen fane). 
(http://jutul.net/jutul/fotball/jutul-fotball/). 
Husk innlevering av lagsrapporten, så vi får meldt på lag og bestilt utstyr i tide. 
Reportasjer og innlegg til Jutulen 2015 må sendes inn senest mandag 5. oktober. 
Adm. leder og fotballgruppen vil spesifisere «gjøremål- kontakt» - info til alle lagledere. 
 
Sponsorer         
Alle bes om å gi et vink/ bidra for å åpne dører og evnt bidra til klubb og lagkassen. 
Vi er avhengig av støtte fra næringslivet og nærmiljøet for å tilby kvalitet og dynamikk. 
(http://issuu.com/breddeball/docs/sponsorprogram_2012-2016issuu). 
 
Sportsplan 
RødTråd :økt er korrigert i fht. gjennomføring av treningshverdagen, periodisering og fotballspesifikk 
trening. Ca 3/4 av lagene/ kullene har fått treningshjelp og bistand hittil i år.  
Sportsplan og trenerinfo  ligger både på «egen side» (http://issuu.com/breddeball), og i linkene på 
venstre side i menyen på hjemmesiden (http://jutul.net/jutul/fotball/jutul-fotball/). 
 
Trenere 
Skolerte trenere  fra tidlig barnefotballen er nøkkelen på god kvalitet, kontinuitet og riktig 
spillerutvikling. Klubben oppfordrer alle til å ta kurs og klubben sender fortløpende ut relevant info. 
 
 
 
 
 
 
Mvh 
Espen Løken Petersen  
Sportslig leder, IL Jutul Fotball 
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