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Styret og administrasjonen 

 
Følgende har vært medlemmer av styret i 2016 

Navn Verv 

Bengt Lyng Leder 
Tor Hernæs Økonomiansvarlig 
Bjørn Meinicke Sportslig leder 
Frank Aas Medlem  
Jørn-Ivar Hamre Medlem 
Øyvind Amundsgård Medlem 
Jan Frode Skålevåg Medlem 
Lars Laukeland Medlem 
  
Anne-Lise Alaerts Representant for Hornigjengen 
Kjetil Kristiansen Representant for Jutulkara 

 
IL Jutuls daglige leder Aimee Tverli har fungert som kasserer. Aimee har også hatt ansvar for 
medlemsregister og innbetaling av medlemskontingent.  
 
 
Styret 
Det er blitt avholdt 9 gruppestyremøter i 2016 Trenere har deltatt på flere av styremøtene. 
Styreleder møter på IL Jutul sine hovedstyremøter.  
 
Trenere 
Skigruppen har god trenerkapasitet på alle nivåer og en velfungerende trenergruppe.  
 
Trenere 2016  
 

Gruppe Rolle Navn 

2001-2002 Trener (sportslig leder) Bjørn Meinicke 

 
Trener Frank Aas 

2003-2004 Trener (ansvarlig trener/oppmann) Stina Meinicke 

 
Trener Kristin Lindahl 

 Trener André Sørensen 

 
Trener Vetle Sverdrup 

2005-2007 Trener (ansvarlig trener/oppmann) Lars Laukeland 

 Trener Frode Kavli 

2008-2010 Trener (ansvarlig trener/oppmann) Øystein Blakseth 

 
Trener Endre Nakstad 

 Trener Dag Svege 

 
Trener David Støre 

 
Ungdomstrener Anna Løvdal Haugen 

 Ungdomstrener Marte Dehn 
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Sportslig utvikling 
 
De aktive teller om lag 50 deltagere i alder 7 – 16 år med faste treninger 2 ganger per uke. Ved 
sesongstart var det en del nye utøvere, men det har vært en del frafall gjennom høsten/tidlig vinter. 
Det er kommet noen nye til i flere av gruppene gjennom sesongen men utviklingen for antall aktive 
har fortsatt den negative trenden fra 2015. En mulig forklaring kan være en sen og snøfattig vinter.  
 
Skigruppen har fire treningsgrupper for utøvere fra 6 år (2010) og opp til 14 år (2003). Våre 15- og 
16-åringer trener sammen med BVHIF. De eldste utøverne (juniorer) inngår i treningssamarbeidet 
Team Vestmarka.  
 
Treningssamarbeid 

Bærums Verk og Hauger IF 
For løpere i 13-16 års klassene har vi de siste 10-12 årene hatt et samarbeid med Bærums Verk og 
Hauger IF (BVHIF). Våre utøvere har sin faste trening sammen med sin årsgruppe i BVHIF som er 
enten er 13-14 års gruppa eller 15-16 års gruppa (HL gruppa), og vi stiller med trenere avhengig av 
hvor mange løpere vi har med i de forskjellige gruppene. For 2016-2017 sesongen har vi med 3 jenter 
i 15-16 års gruppa (HL gruppa) og 2 trenere som har delt på treneroppgaven. 
 
Team Vestmarka 
Team Vestmarka er et samarbeid mellom 6 klubber i vestre Bærum; IL Jardar, Bærums Skiklubb, 
Bærums Verk og Hauger IF, IL Jutul, Lommedalens IL og Haslum IL for junior utøvere (17, 18 og 19/20 
årsklassene).  
Hensikten med teamet er: 
1. Å få frem flere toppidrettsutøvere innen langrenn i Bærum  
2. Å tilby et trenings og konkurransemiljø som er ledende i landet  
3. At flere er aktive minst ut videregående skole 
4.  Stille med smøreteam og støtte apparat på Norgescup og i Junior NM 
 
For sesongen 2015-2016 og 2016-2017 har Jutul hatt med 2 gutter (født 1999). Vi har hatt meget 
gode erfaringer med denne samarbeidsmodellen som gjør at våre utøvere får et stort og godt 
treningsmiljø, og et godt smøreteam og støtteapparat på Norgescup og i Junior NM. Vi som er en 
liten klubb ville ikke hatt muligheten til å få til dette alene. Jutul har bidratt med 2 smørere på 
Norgescup og i Junior NM. 
 

Aktiviteter 
Skigruppen har i 2016 jobbet aktivt med rekruttering og med å fortsette utviklingen av et godt og 
helårlig treningsopplegg. Vi har også hatt fokus på den sosiale delen, og har gjennom sesongen hatt 
en rekke uformelle samlinger for de ulike gruppene. Som i foregående år startet sesongen med en 
helgetur i oktober til Gøteborg Skidome for utøvere fra og med 11 år, i år med totalt 36 deltakere.  

Den tradisjonsrike familiesamlingen på Gomobu gikk av stabelen helgen 4-6. desember, denne gang 
med en del færre deltakere enn rekordåret 2015. Det var fine forhold under samlingen, og dette er et 
arrangement skigruppen ønsker å videreføre.  

Det er en forholdsvis høy andel av Jutuls unge skiløpere som går renn og ganske mange går mange 
renn. I 2016 var Jutul representert i 48 ulike renn og løp. Om vi ser bort fra klubbmesterskapet, som i 
2016 samlet 118 Jutul'er i alle aldre, var det 52 utøvere som har deltatt på ett eller flere renn. De 
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ivrigste gikk rundt 20 renn, mens en god del gikk bare ett renn. 14 utøvere gikk 1 eller 2 renn og 13 
utøvere gikk mellom 3 og 5 renn. 14 utøvere gikk mellom 6 og 10 renn og hele 11 utøvere gikk mer 
enn 10 renn. I Tour de Bærum 2015 hadde for eksempel Jutul 42 løpere til start.  
 
I UngdomsBirken 2016 hadde vi med 8 utøvere fra 12 til 15 år, med flere gode plasseringer. Dette er 
en fin fellestur til Lillehammer der vi bor sammen fra lørdag til søndag og har en felles middag lørdag 
ettermiddag. Vi har et smøreteam som følger løperne til start på Sjusjøen og foreldre som tar imot 
ved mål på Birkebeinerstadion. 
 
I friidrett har vi hatt deltakere på forskjellige løp gjennom sommeren, og med meget gode resultater.  
Aleksander de Lange Claussen fra Jutul tok bronse i U-23 i NM motbakkeløpet Molden opp. I 
UngdomsBirken løp vant Thomas Meinicke gutter 16-17 og ble nr 13 i eliteklassen, og Julie Meinicke 
fikk en tredjeplass i Jenter 14. Thomas vant også Fornebuløpet 2016. I Birkebeiner trippelen ble både 
Stina Meinicke, Thomas Meinicke og Julie Meinicke nr to i sine klasser.  
 

Våre arrangement 
 
Jutulcrossen og Tour de Bærum 
Jutulcrossen var som i 2015 del av Tour de Bærum. Dette året som et felles arrangement med felles 
økonomi og samordnet planlegging. Årets Tour var utvidet med ett renn, lørdagen var det både 
Jutulcross på Skui og Jardarrennet på Vestmarksetra/Gupu. Rennplanene var samordnet slik at 
utøverne kunne delta på begge renn. Tilbakemeldingen var meget gode, og Tour de Bærum er 
etablert som ett av de viktigste arrangementene i vår region. Økonomisk var resultatene svakere enn 
i 2015. Årsaken til dette var dels noe sviktende inntekter og dels at opplegg for tidtaking ble relativt 
kostbart. Som tidligere år inngikk Jutulcrossen i Sparebank 1 Cup for Akershus.  
 
Klubbmesterskap ski 
Klubbmesterskapet i langrenn 2016 ble avholdt på Jordbru mandag 14. mars 2016. I alt 118 utøvere 
fullførte konkurransen i løyper som var fra 200 meter til ca 5,6 km lange. Konkurransen ble avholdt i 
fristil. 
 
Sportsmaster opp kantebakk 
Opp Kantebakk 2016 var det 12 i rekken og satte nok en gang deltakerrekord med 253 startende. 
Selv om været og stemningen var den aller beste ble det heller ikke i år ble det ny løyperekord. 
Spesielt gledelig var det at vår egen Aleksander De Lange Claussen tok en andreplass i herreklassen 
og Julie Meinicke tredjeplass i kvinneklassen.  

Klubbmesterskap terrengløp 
Årets klubbmesterskap terrengløp ble lagt til Jordbru for å markere åpning av den nyrenoverte 
lysløypen rundt Jordbru. Arrangementet ble svært vellykket med 87 deltakere. 
 
Det tradisjonsrike avfetningsrennet arrangert av ildsjeler gikk av stabelen for 37. gang 2. juledag.  
Selv om årets renn var uten snø stilte om lag 70 Jutuler i alle aldre til start med staver på Jordbru i 
pent vær og med godt humør.  
 

Anlegg 
Arbeidet med oppgradering av lysløype fortsatte i 2016 med fase 2 – oppgradering av lysløypen 
rundt Jordbru (ca 2.8 km).  Det er gjort breddeutvidelse til min 5 m og utbedring av 
stikkrenner/drenering og etablering av steinpute med grusdekke i midtpartiet slik at løypen kan 
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brukes året rundt. Oppgraderingen er finansiert gjennom tippemidler og kommunale midler, men 
også med en viss egenfinansiering fra Jutul. 

 
Dugnad 

Skigruppen fikk også i 2016 tildelt oppdrag i den kommunale ryddedugnaden med søppelplukking i 
angitte områder. Denne dugnaden er delt i to – en runde i mai og en runde i september med en 
samlet inntekt til skigruppen på om lag 18 000. Salg av Vestmarkkalender ga en inntekt på rundt  
24 000 og dugnadsinnsatsen for innkreving av parkeringsavgift på Vestmarka gav nesten 14 000.  
Sistnevnte ble utført av Jutulkara og Hornigjengen – stor takk til dem for innsatsen!  
 

Mål og handlingsplan 2017 
Skigruppen har følgende hovedmål for 2017: 

 Fortsatt utvikling av et trenings- og sosialt miljø som bidrar til at de unge og deres foreldre 
ønsker å fortsette med langrenn 

o Arbeide for å sikre snøproduksjon på Skui 
o Realisere treningspark som del av Skui Idrettspark 
o Øke rekrutteringen fra det som er klubbens geografiske nedslagsfelt 

 
 

Rekruttere og beholde 

Det har vært en nedgang i antall medlemmer/aktive i 2016. Det ble i høst åpnet for at også 6-åringer 

kunne delta på våre treninger. I denne gruppen har det vært en del frafall, og det vil for kommende 

sesong jobbes aktivt med følgende: 

- Etablere tilpasset treningsopplegg, spesielt for de yngste utøverne. Det må vurderes om 
Jutul skal ha tilbud til 1. klassinger, eller om Jutuls primære tilbud til denne gruppen skal 
være gjennom Idrettskolen. Det er uansett ønskelig å utvikle samarbeid med Idrettskolen.  

- Fortsette arbeidet med å utvikle sosialt miljø 
- Øke aktiviteten og finne nye metoder for å nå unge i Skuidalen 
- Lage snø 

 

Sportslig utvikling og sosialt mijø 

Styret vil sammen med trenerne fortsette arbeidet for å få til økt sportslig aktivitet i perioden fra 
skisesongen avsluttes til barmarkstrening starter i oktober. Dette har to formål – både å gi våre 
aktive et helårs tilbud og et bedre treningsgrunnlag inn mot skisesongen, og å skape et godt miljø og 
godt samhold blant aktive og foreldre. Vi har tro på at gode sosiale relasjoner mellom utøvere, 
trenere og foreldre er en avgjørende faktor for at de aktive ønsker å bli værende i skigruppen. Styret 
ønsker også å bidra til utvikling av våre trenere, og tilbyr bl a trenerkurs.  
 
Treningssamarbeid 

Skigruppen ønsker å fortsette treningssamarbeidet med andre klubber for å sikre utøvere i alderen 
14-16 et best mulig treningstilbud. Samarbeidet/deltakelsen i Team Vestmarka fortsetter, i 2017 vil 
Jutul potensielt ha fire utøvere i Team Vestmarka.  
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Arrangement 

Skigruppen har gode erfaringer med samarbeidet i Tour de Bærum, og vil fortsette å jobbe for en 
utvikling av Jutulcrossen og Tour de Bærum.  

Skigruppen vil i 2017 ha følgende arrangement 

 Klubbmesterskap ski 13. mars 

 Opp Kantebakk 30. mai  

 Klubbmesterskapet terrengløp 16. oktober  
 

Anlegg 

Det er igangsatt arbeid for å vurdere muligheten for snøproduksjon på Skui. Det har vært dialog med 
kommunen, og det er virker å være stor interesse for å få til en løsning for snøproduksjon. 
Skigruppen vurderer at dette vil være avgjørende for å sikre fremtidig rekruttering og kunne utvikle 
et godt treningsmiljø for ski i Jutul.  

Skigruppen har startet et arbeid for å realisere en treningspark på Skui Idrettspark i området rundt 
skileiken. Mini-skui vil bli revet i løpet av våren 2017, og det vil gjøre det mulig å ta i bruk større deler 
av Idrettsparken til ulike vinter- og sommeraktiviteter. Som et første steg ønsker skigruppen å få på 
plass noen utetreningsapparater.  

Værstasjon Jordbru 

Skigruppen har med støtte fra OBOS anskaffet en værstasjon med webkamera til bruk på Jordbru. 
Denne skal monteres 1. halvår 2017. 

 

ØKONOMI 
Regnskapet for skigruppen for 2016 viser et negativt resultat på kr 28 785, rundt kr 6 000 svakere 
enn budsjett. 
 
 

Kostnader 2016 2015 

Klubbrenn mv 9.799 3.740 

Samlinger, turer 42.720 53.386 

Startkontingenter renn 38.160 34.525 

Ski- og treningsdresser (aktive og trenere) 18.020 21.151 

Treningsutgifter høst og vinter, inkl rekvisita 53.249 54.759 

Treningsutgifter rulleski (inkl innkjøp av ski) 19.527 35.791 

H/L og jr-løpere (treningssamarbeid og reiser) 58.359 31.445 

Ungdomsbirken og andre utøverrelaterte 15.747 16.929 

Andre poster 60.230 -1.373 

Sum kostnader 315.811 250.353 

 
Under andre poster i 2016 har vi blant annet innkjøp til værstasjon og web-kamera på Jordbru. En 
investering på 20.000 som er fullfinansiert gjennom støtte fra OBOS. Vi har også valgt å støtte de 
smørerne i klubben som bruker mest tid i smøreboden med friskvernsmasker og regnskapet er i 2016 
belastet med kr 9.000 for dette. 
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Budsjett 2017 
I budsjettet for 2017 er det lagt til grunn en økning i treningsavgiftene, dels som en kompensasjon for 
bortfall av Vestmarkkalenderen og dels fordi våre treningsavgifter har ligget langt under de klubbene 
det er naturlig å sammenligne seg med. Våre treningsavgifter vil etter justeringen fortsatt være 
gunstige sammenlignet med våre naboklubber. 
 

Treningsavgifter 2017-18 2016-17 

7 – 10 år 1.100 700 

11 – 12 år 1.400 950 

13 – 14 år 1.700 1.200 

15 – 16 år (HL-klassene) 2.100 1.500 

Junior (Team Vestmarka, Norges-cup) 2.700 2.000 

Alder pr hhv 31.12.2018 og 31.12.2017. 
 
For senior løpere vil størrelsen på treningsavgift bli bestemt på et senere tidspunkt. 
 

 Budsjett 2017 

Treningsavgifter 57 025 

Vestmarkkalender 0 

Renninntekter 130 085 

Tilskudd fra hovedstyret 37 000 

Legatmidler 6 500 

Andre innt inkl dugnad 70 000 

Sponsorinntekter 35 000 

SUM INNTEKTER 335 610 

Rennpåmelding 35 000 

Trenings- og instruksjonsutgifter 125 000 

Utg ifm klubbstevner 40 600 

Samlinger/konkurransereiser/sosialt 84 010 

Kretskontigent ski- og friidrett 11 000 

Treningsdresser 18 000 

Annet utstyr 12 000 

Vestmarkkalender 0 

Vask 7 000 

Andre kostnader 5 000 

SUM DRIFTSUTGIFTER 337 610 

DRIFTSRESULTAT -2 000 

Finansinntekter 2 000 

Finansutgifter 0  

Netto finans 2 000 

RESULTAT 0 

 
 
Styret i Jutul Ski/Friidrett takker alle våre aktive, trenere og ledere for innsatsen i 2016. Vi håper 
foregående år har vært en god opplevelse og at dere alle blir med oss videre.  
 

 
Skui, 10. mars 2017 

Styret i Jutul Ski/friidrett  


