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1. Styrets sammensetning i 2013 

 
Arbeidsutvalget – AU: 
Leder:    Ivar Barstad    
Nestleder:    Hege Stangeland Sørensen    
Kasserer:    Jonas Claussen    
Styremedlem 1:  Irene Tverli     
Styremedlem 2:  Trond Smestad    
Styremedlem 3:  Jørgen Jacobsen   
Varamedlem:    Inger Reidun Mikalsen   
 
Gruppeledere som også er medlemmer Hovedstyret 
Leder Fotballgruppa:   Elling Enger    
Leder Ski/Friidrettgruppa:  Erik Frogner    
Leder ishockey:   Eirik Helgesen 
 
Administrativ leder har vært Aimee Tverli som er ansatt i 80% stilling. 
Leder idrettskolen for barn: Malin Simensen (fra 01.08.13) i 40% stilling    

2. Styrets arbeid 

 
Arbeidsutvalget står for den daglige drift av fellesfunksjoner i klubben. Dette omfatter drift av 
overordnede felles aktiviteter og som støttefunksjon for noen av gruppenes aktiviteter 
 
Det samlede Styret har avholdt 5 ordinære møter i perioden.   I tillegg har det vært avholdt 8 møter i  
Arbeidsutvalget.  Det er en utstrakt grad av kommunikasjon på epost og telefon mellom 
medlemmene i AU mellom møtene.  
 
Peder Kielland, Leder representantskapet inviteres til møter i Hovedstyret og mottar kopi av 
sakspapir og referater. 
 
Fast ansatte 
Hovedstyret har arbeidsgiveransvaret for ansatte i klubben 

Aimee Tverli er ansatt i 80 % stilling som Administrativ leder.  
 
Espen Løken Petersen er ansatt i fast stilling som Sportslig Leder fotball. Stillingen omfatter også 
salgsansvar for sponsoravtaler for hele klubben. 
 
Malin Simensen ble fra 01.08.13 ansatt som leder av idrettsskolen for barn i 40 % stilling. 
  



 

 

IL Jutul 
Årsmelding 2013 

 

2 
 

3. Aktiviteter i regi av Styret 

 
Vestmarksetra - Parkering 
Inntektene fra denne dugnaden er betydelige for Jutul. Ansvarlig for dette har vært Jonas Claussen 
 
Vestmarkkalenderen 
Også i år er det utgitt en flott utgave av Vestmarkkalenderen. Per Claussen sammen med Harald 
Kolstad gjør en stor innsats for klubben med produksjon og utgivelse av Vestmarkkalenderen. 
Kalenderen gir klubben en betydelig inntekt og er også et viktig kulturelt bidrag i tråd med Jutuls 
verdigrunnlag. 
 
Jutulstua og Klubbhuset  
Arbeidsutvalget har ansvar for drift og utleie av Jutulstua og klubbhuset. Utleie og daglig tilsyn 
håndteres av innleid hjelp Rickie Poulsen. Det er inngått langsiktig avtale om utleie av Klubbhuset til 
Yogavirksomhet. Hovedstyret har inngått avtale med Tore Hansen om tilsyn og vask samt 
forefallende vedlikehold av Jutulstua og Idrettsdelen der kostnadene fordeles mellom gruppene. 
 
Politiattest 
De pålagte rutinene relatert til Politiattest for trenere og ledere administreres av Styret. Adm. leder 
Aimee Tverli har hatt ansvar for denne funksjonen 
 
Medlemsbladet Jutulen 
1 utgave av medlemsbladet Jutulen har vært utgitt i 2013. Redaktør har vært Irene Tverli. 
Jonas Claussen har hatt ansvaret for annonser og økonomi. 
 
Representasjon 
Jutul har 3 delegater på årsmøte i BIR.  2 medlemmer deltok på BIR’s årlige høstkonferanse i 2013 
Gruppene er representert på de respektive forbund og kretsers årsmøter som det fremgår av de 
respektive gruppenes årsmeldinger 
 
AS Bærum Ishall 
IL Jutul er største aksjonær i AS Bærum Ishall og eier 6 av totalt 9 aksjer. Jutul er representert i 
selskapets styre med  5 av 8 styremedlemmer og 5 av 8 varamedlemmer. Dag E. Strømme er 
styreleder i selskapet. Jonas Claussen er medlem i selskapet styre og representerer klubbens aksjer 
på selskapets generalforsamling. 
 
 
Kort oversikt over noen aktiviteter og hendelser i regi av Styret i 2013: 
 
 

Januar 
 

Revisjon av lov-basert på NIF’s lovnorm av 2011 
 

Februar 
 

 Avtale for vask og vedlikehold garderobene, fordeling av kostnader på brukerne 

 Reorganisering av ISFB 

 Utarbeidet «retningslinjer for tillitsvalgte». 

Mars  Årsmøte 20.03 

 ISFB legges direkte under AU. 

April  Siste møtet med AIK i klubbutviklingsprosessen avholdt. Kjøres nå videre i 
gruppene. 
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 Fokus på innkreving av medlemskontingenter 

 ISFB direkte underlagt AU. Etablerer ressursgruppe. Øker satser generelt og for SFO 
Skui skole. 

 Kommenterer kommunedelplan for Tanumplatået og Hornimarka. 

 Organiserer gruppevise kurs i hjerte- og lungeredning. 

Mai  Kurs for tillitsvalgte i regi AIK 

 Sparebankfondet tildeler ISFB 65 000 kr til utstyr 

 Deltok i årsmøtet for Bærum Ishall. 

Juni  Kioskdrift. Oppjusterer rutiner for bruk av kjøkken og reglement for utleie 
strammes inn. 

 Nedvask av kjøkken og Jutulstua settes bort til fotball 2002. Kjøkken 1 g pr år kr 
4000, komplett 1 g pr år kr 10 000. 

 Arbeidet med å utvikle hjemmesiden starter. 

August  Avslag på søknad om å heve parkeringssatsen på Vestmarksetra til 30 kr. 

 Utvidelse av lysløype på Jordbru. Arbeidet med byggesøknad til kommune og 
fylkesmann og søknad om tippemidler starter. 

 Kontrollkomiteen aktive med å gi føringer til Jutultreffen for riktig håndtering av 
kontantstrømmen. 

 Malin starter som Leder av ISFB. 

September  Arbeidet med å etablere en isolert HS-bod for arkivet på loftet starter. 

 Vi utarbeider gruppevise kvartalsregnskaper som Kontrollutvalget ser gjennom. Blir 
basis for neste års oppfølging. 

 Vi jobber med kommune og politikere for å få til en avtale om leie av 
kjellerlokalene. 

Oktober  Jobber med Handlingsplan. Prioritering av anlegg og kalkyler. 

November  Nytt nr av Jutulen kommer ut  

 Vi deltar på BIR høstseminar. 

 Møte med BIR. Tema Handlingsplan 2015-2018 

 Vi leverer prioritert liste til Handlingsplan. 

 Møte med representanter for Natur og Idrett. Vi får dekket kostnader med 
reparasjon av kabelbrudd og N&I vil i løpet av våren komme med et avtaleutkast 
for en helhetlig samarbeidsavtale for alle anleggene i Skui Idrettspark. 

 Vi befarer kjellerlokalene og diskuterer videre prosess mot Eiendom. 

 IKEA-fondet gir oss 25 000 kr til opprusting av kjøkkenet. 

 Vi får tilbud på reparasjon av klubbhustaket for 115 000 eks mva. BIR lover oss 
50000 kr i støtte. 

 BIR lover oss 100 000 kr i støtte til riving av hoppbakken. 
 

Desember  Et omfattende arbeid med sortering og strukturering av arkivet starter. 

 Vestmarkkalenderen kommer i salg 

 Vi har møter med naboklubber for å diskutere mulige stordriftsfordeler. 

 

  



 

 

IL Jutul 
Årsmelding 2013 

 

4 
 

4. Vurdering av aktivitet i forhold til mål 2012 

Årsmøtet 2013 vedtok følgende mål for Styret : 
 

Målsetting Resultat 

Klubbutvikling 

 Klubbutviklingsprosessen som ble 
startet opp i 2012 skal ferdigstilles i 
løpet av 1. halvår. 

 

 Det skal jobbes videre med å utvikle 
samarbeidet mellom gruppene og 
bedre kjennskap til og kunnskap om 
aktivitet i klubben på tvers av 
gruppene. 

 
Klubbutviklingsprosessen i regi av AIK ble avslutte 
våren 2013.  
AU gav føringer for hvordan gruppene kunne føre 
prosessen videre i den enkelte gruppen. 
Det har vært ulikt gjennomført. 
 
Har vært tema på klubbutviklingssamlingene. 

Etablere oppgaver og rutiner for 
Administrativ leder 
 
 
 

Det er innført nytt regnskapssystem og nytt system 
for medlemsregister 
Rutiner for regnskap, lønn, fakturering, betaling er 
innført og er ført av klubbens administrative leder for 
Hockeygruppa og Idrettsskolen i tillegg til 
Hovedstyret for hele 2012. 
 
Tilsvarende rutiner er iverksatt for fotballgruppa og 
ski/friidrettsgruppa fom. 1. januar 2013. 
 
Dette er nå gjennomført komplett. 

Administrative rutiner 

 Websystemet og system for 
medlemsregister og on-line betaling 
skal videreutvikles for å gjøre 
løsningen bedre brukervennlig og 
lettere å benytte både for 
medlemmene og administrasjonen. 

 

 Det skal jobbes videre med å 
standardisere og forenkle 
administrative rutiner for å gjøre det 
enklere for tillitsvalgte, trenere, 
leder å få den nødvendige oversikt 
over lover, regler og «etablert 
praksis». Det er utarbeidet en 
håndbok «Retningslinjer for 
tillitsvalgte» som vil være nyttig i 
dette arbeidet. 

 

 Det skal etableres samarbeid med 
ny ekstern revisor. Rutiner og 
arbeidsmodell for kontrollkomite 
skal settes i verk 

 
Det har vært jobbet med det kontinuerlig. 
Dette er en prosess som må fortsette. 
Noe kan alltid bli bedre  
 
 
 
 
Denne ble utarbeidet i løpet av året. 
Det må kjøres årlige samlinger der denne er tema for 
å skolere tillitsmannsapparatet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette er satt i gang. 
Kontrollkomiteen har staket ut arbeidsoppgaver. 
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5. Medlemstall 

 
Oppdatert pr 31.12.2013 P0F

1 
 
Tabell 1: Sum aktive medlemmer 

  .. 12 år 13-19 20-25 26 år … 2013 
 

2012 

Fotball 291 70 12 98 471 
 

398 

Hockey 96 16 14 50 176 
 

172 

Ski 106 9 1 159 275 
 

212 

Idrettsskolen, trenere og ledere 16 8 6 1 31 
 

16 

Sum aktive 509 103 33 308 953 
 

798 

        
Ikke aktive i grupper        15           39            22 240 316 

 
261 

Total ant. aktive og støttemedlemmer 447 151 49 523 1170 
 

1059 

 
Oversikten omfatter medlemmer som er registrert som aktive i flere grupper.  
 
 

 
 
 
Deltakere i aktiviteter som ikke krever medlemskap 
Idrettskolen: 210 barn fordelt på Adrenalingruppa (13), Kveldspartier (119) og SFO Skui Skole (78) 
På hockeyskolen som arrangeres av Hockeygruppa deltok ca. 80 barn i alderen 4-8 år 
 

                                                           
1
 Medlemstall for 2013 er beregnet ut fra antall som har betalt medlemskontingent.  
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6. Styrets økonomiske beretning for 2013 

 
Hovedstyret søker den tilgjengelige økonomiske støtten som er mulig å oppnå gjennom kommunale 
og andre offentlig tilskuddsordninger for så vel Hovedstyret som de respektive undergruppene. 
 
I tillegg har Hovedstyret inntekter knyttet til dugnad fra medlemmene. 
 
Hovedstyrets regnskap for 2013 viser samlede inntekter på kr. 1.653.566 som er 273.566 kr. høyere 
enn budsjettert.  
 
De største forskjellene i forhold til budsjett er knyttet til sponsorinntekter (+140’) og 
momskompensasjon (+112’). Dugnadsinntekter fra Vestmarkparkering, Vestmarkkalender og Jutulen 
er omtrent som budsjettert og i samme størrelse som i 2012. 
 
Av de samlede inntektene kommer 19% fra  Medlemskontingent,  30% fra Dugnader og utleie   
40% av inntektsgrunnlaget er fra tilskudd, MVA kompensasjon og grasrotandel og 10% er fra 
Sponsorsalg.  
 
Driftsutgiftene har vært kr. 1.783.793 som er kr. 363.793 høyere enn budsjett. Primært skyldes dette 
større inntekter som er tatt inn i regi av HS, som er fordelt ut til gruppene. I tillegg har 
lønnskostnader vært noe høyere enn budsjettert. Resultatet ble dermed – 92.517 kr som er 92.517 
dårligere enn budsjett. Det var budsjettert med et nullresultat for året 2013. 
 
Eiendeler disponert av Hovedstyret utgjør kr. 2.043.470.  Kontanter, bankinnskudd og fordringer 
utgjør kr. 1.943.466  
 
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld utgjør kr 503.743. Jutul har ikke langsiktig gjeld 
 
IL Jutul har god økonomi og tilfredsstillende likviditet for dagens drift. 
 
Konsolidert regnskap Hovedstyret og gruppene 
 
Samlede inntekter for klubben var i 2013 på kr. 6.850.458. Dette er en økning på kr. 1.625.112 i 
forhold til 2012. Fotballgruppa har hatt størst vekst i inntekter med en økning på 777.577 kr. i forhold 
til fjoråret, primært fordi Jutultreffen nå inngår i grupperegnskapet. Ski/Friidrett hadde en økning på 
kr 381.328. Inntektene har økt i alle gruppene.   
 
Detaljert resultat- og balanseregnskap for gruppene fremgår også av de respektive gruppenes 
årsmeldinger. 
 
Alle gruppenes regnskaper føres sentralt av Hovedstyret v/Administrativ leder, slik at Hovedstyret er 
tettere på gruppenes økonomi i løpet av året. 
Samtlige grupper har tilfredsstillende økonomi og likviditet som står i forhold til aktivitetsnivået.  
 
Revisorer har vært IHS Revisjon og Regnskap AS. 
 

Skui 19. Mars 2014 
 

Ivar Barstad 
Leder 

 Jonas Claussen 
Kasserer 



IL Jutul 
Årsmelding 2013 

 

 
 

7 
 

7. Resultat og balanse – Hovedstyret 2013 

 

 
 
 

 
 

Ivar Barstad 
Leder 

  
Jonas Claussen 

Kasserer 

Resultatregnskap 2013 Note Regnskap 2013 Budsjett 2013 Avvik Regnskap 2012

Medlemskontigenter 318 158 340 000 -21 842 237 838

Tilskudd 1 275 224 250 000 25 224 248 458

Grasrot andel 119 893 125 000 -5 107 121 724

Mva kompensasjon 272 398 160 000 112 398 149 072

inntekter Jutulen 33 000 35 000 -2 000 35 250

Inntekter Vestmarkparkering 151 481 150 000 1 481 149 126

Inntekter Vestmarkkalender 113 024 100 000 13 024 106 487

Leieinntekter Jutulstua og Klubbhuset 181 200 185 000 -3 800 175 700

Øvrige inntekter 24 188 10 000 14 188 7 883

Sponsorer 165 000 25 000 140 000

Sum driftsinntekter 1 653 566 1 380 000 273 566 1 231 538

Kostnader Jutulen 36 040 30 000 6 040 30 760

Kostnader Vestmarkparkering 47 882 50 000 -2 118 49 138

Gaver & Premier 3 073 5 000 -1 927 2 310

Lønnskostnader 2 563 597 500 000 63 597 452 121

Bidrag til gruppene 7 755 373 490 000 265 373 446 179

Utdanning, kurs og møtek. 14 819 10 000 4 819 18 881

Adm kostn 3 234 271 205 000 29 271 255 797

Reisekostnader 4 024 5 000 -976 356

Utstyr 0 10 000 -10 000 0

Andre driftskostnader 33 987 25 000 8 987 72 570

Kostnad Anlegg 0 10 000 -10 000 0

Vedlikehold Jutulstua /klubbhus 18 313 30 000 -11 687 0

Vedlikehold Jutulstua 72 415 50 000 22 415 202 373

Sum driftskostnader 1 783 794 1 420 000 363 794 1 530 485

Driftsresultat -130 228          -40 000            -90 228 -298 947         

Netto Finansinntekter 37 710 40 000 -2 290 38 796

Inntektsført volleyball 113 861

Resultat -92 517 0 -92 517 -146 289

IL JUTUL - Resultat og Balanse hovedstyret 2013

Balanse pr 31.12.2013 Note 2013 2012 Endring

Anleggsmidler 4 3 3 0

Lån Hockey 100 000 100 000 0

Sum Anleggsmidler 100 003 100 003 0

Lager 0 0 0

Kundefordringer 65 246 14 497 50 749

Andre kortsiktige fordringer 0 0 0

Bank 6 1 877 720 1 743 082 134 638

Kasse 500 500 0

Sum Omløpsmidler 1 943 466 1 758 079 185 387

SUM EIENDELER 2 043 469 1 858 082 185 387

Egenkapital 5 1 632 244 1 803 119 -170 875

Årets resultet -92 517 -146 289 53 772

SUM EGENKAPITAL 1 539 727 1 656 830 -117 103

Leverandørgjeld 17 637 133 482 -115 845

Kortsiktig gjeld 486 106 67 769 418 337

Sum Gjeld 503 743 201 252 302 492

SUM GJELD/EGENKAPITAL 2 043 470 1 858 082 185 389
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NOTER TIL IL JUTUL'S REGNSKAP OG BALANSE 2013: 
   

      Note 1 Tilskudd 
     Bærum Kommune 
 

               85.353  
   LAM midler 2013 

 
               93.871 

   Tilskudd Adrenalingruppa (ISFB) 
 

               15.000  
   Tilskudd Rep strømkabel fotball                16.000 
   Tilskudd Sparebankstiftelsen                65.000    

Sum:                275.224  
   

      Note 2 Lønnskostnader til Adm. Leder og utleievirksomhet 
   Lønn 

  
     464 337 

  Påløpte feriepenger 
  

       46 578 
  Arb. Giv. Avg. 

  
       39 971 

  Pensjon 
  

       12 711 
  Lønnskostnader          563.597  
  

      Note 3 Administrasjonskostnader 
    Regnskapshonorarer 

  
            157 

  Data/Programvare 
 

       69 112 
  Elektronisk bet. løsning (Elavon/DIBS) 

 
       38 685 

  Div. drift/materialer/rekvisita, Trykksaker, telefon, porto etc 
 

     126 344 
  Sum Administrasjonskostnader        234.271 
  

      
      Note 4 Anleggsmidler Anskaffelseskost Bokført verdi 

   Skui Idrettspark 853 597 1 Avskrevet i 1995 
 Klubbhuset 90 000 1 Avskrevet i 1995 
 Aksjer i Bærum Ishall 50 000 0 Avskrevet i 1992 
 Aksjer i Bærum Ishall 12 500 0 Anskaffet/avskrevet i 2003 

Aksjer i Bærum Ishall 250 000 1 Anskaffet/avskrevet i 2008 

Sum 1 256 097 3 
   

      Disse aktiva er satt til kr. 1.- i balansen i henhold til regelverket i NIF. 
  Beløp som er oppført her er det de sto oppført med i balansen før de ble nedskrevet til kr. 1.-. 

      Note 5 Egenkapital 
     EK 01.01.2013 
 

           1 .656. 830 
   Årets overskudd 

 
                 (92.517) 

   EK 31.12.2013              1.539.727  
   

      Note 6 Bank 
     Innestående på kapitalkonto per 31.12.2013  kr 1 492 442 

   Totalt innestående på bank 31.12.2013  kr 385 278 
   

      
      Note 7 Bidrag til gruppene  

     

 
Fotball Ski/Friidrett Hockey Idr. Skolen 

LAM midler 63 667 22 019 28 730 47 808 

Kommunale midler 
    

MVA komp 94 530 15 602 93 755 
 

Sponsor 81 250 16 250 26 250 
 

Vestmark parkering 19 364 15 492 15 492 15 492 

*Vestmark-kalender 800 23 725 
 

16 800 

Kurs 
  

8 350 
 

Sparebankstiftelsen 
   

65 000 

Tilskudd adrenalin 
   

15 000 

Dugnad 
  

20 000 
 

Årsmøtevedtak 
  

50 000 
  

*Netto blir holdt tilbake i gruppe, slik at det ikke overføres fra HS til fotball og hockey.  
 

Ivar Barstad 
Leder 

  
Jonas Claussen 

Kasserer 
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8. Revisors beretning  
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9. Rapport fra kontrollkomiteen 
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10. Konsolidert resultat og balanse – Styret og gruppene 

 

 
 
 

 
 
 
 

RESULTATREGNSKAP 2013 Hovedstyret Idrettsskolen Ski/Friidrett Fotball Ishockey Eliminering Sum

Inkl H o rni Gj. & Jutul K. inkl jutultreffen

Medlemskontingenter 318 158 318 158

Treningsavgifter 0 231 088 147 900 559 925 983 862 1 922 775

Egenandeler 0 1 500 244 450 9 600 255 550

Tilskudd 275 224 275 224

Grasrot andel 119 893 119 893

Mva kompensasjon 272 398 272 398

Salgsinntekter 13 000 46 510 122 443 784 394 363 255 1 329 602

Dugnadsinntekter 22 100 491 089 162 494 675 683

Inntekt VMK 113 024 44 050 45 025 74 700 26 050 -41 025 261 824

Inntekt VMP 151 481 15 491 15 491 19 364 15 491 -65 837 151 481

Reklame og sponsorinntekter 198 000 53 163 456 250 173 350 -123 500 757 263

Tilskudd Kommune/Idr. Forbund via HS 133 808 47 621 159 197 220 335 -446 661 114 300

Leieinntekter 181 200 181 200

Øvrige inntekter 11 188 700 58 742 44 574 99 903 215 106

Sum driftsinntekter 1 653 566 473 147 756 934 2 599 093 2 044 740 -677 023 6 850 458

Lønnskostnader 563 597 163 199 8 272 592 067 81 877 1 409 013

Aktiviteter og tilstelninger lag 51 444 191 564 281 612 863 159 1 387 779

Trenings- og instruksjonsutgifter 136 850 4 050 219 369 360 269

Bidrag til gruppene fra hovedstyret 755 373 -677 023 78 350

Utdannings- og kursutgifter, møter 14 819 2 222 68 678 48 192 6 740 140 652

Administrasjonsutgifter 231 481 2 082 11 273 150 207 74 601 469 643

Utstyr 7 630 81 175 215 756 119 806 424 368

Reiseutgifter 4 024 170 244 450 46 145 176 092 470 881

Gaver & Premier 14 469 11 451 60 409 41 944 1 255 129 528

Andre driftsutgifter 75 315 2 289 34 763 40 095 160 415 312 876

Anlegg 90 728 10 000 68 670 169 398

Salgsutgifter (matriell etc.) 4 979 11 546 285 822 302 347

Utg. til innt. bringende tiltak 45 652 26 900 31 600 190 371 294 523

Diverse 33 987 13 342 3 575 387 105 438 009

Sum driftskostnader 1 783 793 451 309 746 654 2 189 215 1 893 685 -677 023 6 387 634

Driftsresultat -130 227 21 838 10 280 409 878 151 055 0 462 824

Finansinntekter 37 710 3 502 7 464 1 239 151 50 066

Finanskostnader 115 63 30 208

RESULTAT -92 517 25 340 17 630 411 053 151 176 0 512 682

IL Jutul      -       Regnskap konsolidert 2013

BALANSE Hovedstyret Ski/Friidrett Fotball Ishockey Eliminering Sum

Inkl Horni Gj. & Jutul K.

Anleggsmidler 3 1 4

Langsiktige fordringer 100 000 100 000

Utstyr 0

Sum anleggsmidler 100 003 1 0 0 0 0 100 004

Utstyr/drakter/materiell 28 100 28 100

Andre fordringer 65 246 0 38 874 8 600 53 000 165 720

Post 0

Bank 1 877 720 414 877 563 997 1 143 930 240 467 4 240 992

Kasse 500 2 000 101 1 766 2 000 6 367

Sum omløpsmidler 1 943 466 416 877 631 072 1 154 296 295 467 0 4 441 178

SUM EIENDELER 2 043 469 416 878 631 072 1 154 296 295 467 0 4 541 182

Egenkapital 01.01.2013 1 632 244 430 870 596 555 890 868 21 980 3 572 517

Årets resultat -92 517 25 339 17 631 411 055 151 174 512 681

Sum egenkapital 1 539 727 456 209 614 186 1 301 923 173 154 0 4 085 199

Leverandørgjeld 17 637 10 119 8 850 69 230 105 835

Annen gjeld 100 000

Kortsiktig gjeld 486 106 -49 450 -11 964 -147 626 -46 916 230 149

Avsetninger 20 000 20 000

Sum gjeld 503 743 -39 331 16 886 -147 626 122 313 0 455 984

SUM GJELD/EGENKAPITAL 2 043 470 416 878 631 072 1 154 296 295 467 0 4 541 183

IL Jutul      -       Balanse konsolidert 2013
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11. Planer og mål for 2014 

 
Følgende planer og mål settes opp for Hovedstyrets arbeid for 2014: 
 

 Organisere anleggsprosjektene som klubben står foran i kommende år. 
 

 Sluttføre prosessen med å utvikle bedre hjemmeside og intern kommunikasjonsstrategi. 
 

 Inngå avtale med Bærum kommune om leie av lokalene i kjelleretasjen, og utvikle bruken av 
kjellerlokalene. 

 

 Inngå en bruksavtale for Skui Idrettspark med Bærum Kommune. 
 
 

Anleggssaker. 

 Reparere klubbhustaket. 

 Fjerne hoppbakken og konkretisere et nytt flerbruksanlegg for sommer og vinterbruk i 
samme område. 

 Utvide lysløype på Jordbru. 

 Forberede utbedring av lysløype fra Skui til Jordbru. Handlingsplan 2015. 
 
ISFB. 

 Utviklingsplan instruktører, rekruttering, opplæring og oppfølging. 

 Utvikle en aktiv ressursgruppe 

 Sikre gode arbeidsrammer for Leder. 
 
Klubbutvikling 

 Det skal jobbes videre med å utvikle handlingsplaner i gruppene, bedre kjennskap til og 
kunnskap om aktivitet i klubben på tvers av gruppene. 

 
Administrative rutiner 

 Websystem og system for medlemsregister og online betaling skal videreutvikles for å gjøre 
løsningen bedre brukervennlig og lettere å benytte både for medlemmene og 
administrasjonen. 

 Kontinuerlig jobbing for å utvikle administrative rutiner til beste for klubben og for 
medlemmene. 

 
Administrasjon. 

Holde høy servicegrad til medlemmene. Vurdere kontortid på ettermiddagstid i de nye 
kjellerlokalene. 
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12. Budsjett 2014 

 

Budsjett styret 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BUDSJETT 2014 Regnskap 2013 BUDSJETT 2013 Regnskap 2012 BUDSJETT 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2011

Medlemskontigenter 325 000                 318 158            340 000           237 838 300 000 225 248 270 000

Tilskudd idr. Org og kommune 250 000                 275 224            250 000           248 458 320 000 321 302 320 000

Tilskudd bygg & anlegg 473 000                 

Grasrotandel 140 000                 119 893            125 000           121 724 100 000 90 411 80 000

MVA kompensasjon 300 000                 272 398            160 000           149 072 150 000 159 415 110 000

inntekter Jutulen 35 000                   33 000              35 000             35 250 30 000 27 000 35 000

Inntekter Vestmark Parkering 150 000                 151 481            150 000           149 126 150 000 157 222 150 000

Inntekter vestmarkkalender 110 000                 113 024            100 000           106 487 100 000 112 670 100 000

Jutulstua/klubbhus 185 000                 181 200            185 000           175 700 150 000 142 051 140 000

Sponsor 165 000                 165 000            25 000             

Øvrige inntekter 24 188              10 000             7 883 0 55 000 50 000

Sum driftsinntekter 2 133 000 1 653 566 1 380 000 1 231 538 1 300 000 1 290 319 1 255 000

Kostnader Jutulen/trykking 40 000                   36 040              30 000             30 760 55 000 49 986 55 000

Kostnader Parkering 52 000                   47 882              50 000             49 138 45 000 38 776 45 000

Gaver & Premier 5 000                      3 073                5 000                2 310 10 000 1 529 10 000

Lønnskostnader 590 000                 563 597            500 000           452 121 500 000 55 316 305 000

Bidrag til gruppene (tilskudd) 610 000                 755 373            490 000           446 179 500 000 484 261 500 000

Utdanning, kurs og møtek. 15 000                   14 819              10 000             18 881 50 000 12 171 50 000

Adm kostn 230 000                 234 271            205 000           255 797 180 000 38 072 40 000

Reisekostnader 5 000                      4 024                5 000                356 5 000 0 2 500

Utstyr/inventar 75 000                   10 000             0 20 000 0 20 000

Andre driftskostnader 38 000                   33 987              25 000             72 570 50 000 77 446 50 000

Kostnad Anlegg 500 000                 -                    10 000             0 0 3 232 30 000

Vedlikehold JUTULSTUA/KLUBBHUS 110 000                 18 313              30 000             147 998 220 000 95 040 70 000

Vask/vedlikehold Div 65 000                   72 415              50 000             54 375 45 000 0 20 000

Diverse til disposisjon for HS 0 0 50 000 0 0

Sum driftskostnader 2 335 000              1 783 793        1 420 000        1 530 485 1 730 000 994 854 1 397 500

Driftsresultat -202 000               -130 227          (40 000)           (298 947)        (430 000)         295 466           (142 500)        

Finansinntekter 35 000                   37 710              40 000             38 796 40 000 40 410 35 000

Inntektsført Volleyball EK/Bank 113 861

Tilbakebetaling B-aksje AS Bærum Ishall 250 000

Finanskostnader 0 0 0

Resultat -167 000               -92 517            -                    -146 289 (140 000)         335 876           (107 500)        

I.L JUTUL - Budsjett 2014
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Forutsetninger 
 
 
1) Medlemskontingent 

Det legges ikke opp til å endre kontingent for 2014, men vi vedtar kontingent for 2015 allerede 
nå for å kunne fakturere riktig kontingent fra 01.01.2015. Hovedstyret ønsker å innføre fra 2014 
en rimelig kontingent for voksne som ikke er aktive i klubben men som ønsker å vise sin støtte. 
Det er gitt tilbakemeldinger om at denne gruppen synes kr 440 er for dyrt, og enkelte har meldt 
seg ut på grunn av dette.  

 
Medlemskategori    Kontingent 2015 Kontingent 2013/14 

Ikke aktive støttemedlemmer 
Barn under 20 år 

  
270 
250 

270 
240 

Student 20-25 år 
 

270 260 

Voksen  
 

450 440 

Familie  800 780 

Pensjonist over 65 år 
 

270 260 

Æresmedlem 
 

0 0 

 
 
2) Tilskudd og øvrige inntekter: 

Tilsvarende som i 2013 basert på tildelinger av kommunale midler og LAM tilskudd samt 
fordeling av dugnadsinntekter. MVA kompensasjon regner vi blir på samme nivå som i 2013 (ca 
4,8%). Vi forsøker å engasjere flere til å registrere Jutul som Grasrotmottaker. 
 

3) HS regner med å sette i gang utvidelse av lysløypen på Jordbru i 2014. Dette er beregnet 
finansiert med kr 198.000 i Spillemidler til nærmiljøanlegg og kr 125.000 fra Bærum kommune. 
Totalt budsjett er kr 397.000. Det kan være vi må forskuttere tilskuddene.  
 

4) Det legges opp til å rive de små hoppbakkene som ikke er i bruk. Dette er beregnet til kr 100.000, 
som blir finansiert med tilskudd fra kommunen.  

 
5) Taket på klubbhuset vil skiftes i 2014. Dette beregnes til ca. kr 150.000 inkl. merverdiavgift. Det 

budsjetteres med tilskudd kr 50.000 
 

 
6) Det legges opp til større innvendig oppgradering av Jutulstua inkl. kjøkken, stoler og maling etc. I  

 
 
 
 

 
 
  



IL Jutul 
Årsmelding 2013 

 

 
 

15 
 

Budsjett konsolidert 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultat budsjett 2013 Hovedstyret Idr.skolen Ski/Friidrett Fotball Ishockey

Inkl Horni Gj. & Jutul K.

Medlemskontingenter 325 000

Treningsavgifter 242 000 157 700 550 000 1 001 467

Tilskudd/legatmidler 250 000 105 000 15 000 60 000 220 335

Tilskudd anlegg 473 000

Grasrot andel 140 000

MVA-Komp 300 000

Salgsinntekter 50 000 75 500 300 000 405 000

Dugnadsinntekter 555 000 190 000

Inntekt Vestmark-kalender 110 000 44 000 45 000 26 050

Inntekt Vestmarkparkering 150 000 10 000 15 491

Annonse og sponsorinntekter 200 000 8 000 50 000 430 000 195 000

Tilskudd fra hovedstyret eller andre

Leieinntekter 185 000 50 000

Øvrige inntekter og innt. Undergr. 0 10 000 88 500 260 000 63 574

Sum driftsinntekter 2 133 000 469 000 481 700 2 155 000 2 116 917

Lønnskostnader 590 000 219 000 600 000 105 070

Stevneutgifter 50 000 153 100 305 000 1 084 900

Trenings- og instruksjonsutgifter 80 000 49 000 175 000 260 000

Bidrag til gruppene fra hovedstyret 610 000

Møte, utdannings- og kursutgifter 15 000 5 000 13 500 82 000 6 740

Administrasjonsutgifter 230 000 2 000 10 800 33 500 52 549

Utstyr/drakter etc 75 000 45 000 115 900 220 000 150 000

Reiseutgifter 5 000 1 000 70 000 154 270

Gaver & Premier 5 000 30 000 2 000 1 255

Andre driftskostnader 38 000 18 000 100 000 6 085

Anleggskostnader 500 000

Vedlikehold bygg/anlegg/vask 175 000 31 100 170 000

Salgsutgifter (matriell etc.) 21 000 220 000

Utg. til innt. bringende tiltak 92 000 45 000 22 078

Diverse og kostn. Undergr. 447 500 3 284

Sum driftskostnader 2 335 000 477 000 482 400 2 135 000 2 066 231

Driftsresultat -202 000 -8 000 -700 20 000 50 686

Finansinntekter 35 000 4 000 2 100 181

Finanskostnader 150

RESULTAT -167 000 -4 000 1 250 20 000 50 867

IL Jutul      -       BUDSJETT HS og Grupper 2014
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13. Klubbutvikling 

 
Klubbutviklingsprosessen ble igangsatt i juni 2012.   
I Jutuls planer og mål for 2013 var klubbutvikling et sentralt element: «… ferdigstilles i løpet av 1. 
halvår» og «Det skal jobbes videre med å utvikle samarbeidet mellom gruppene og bedre kjennskap 
til og kunnskap om aktivitet i klubben på tvers av gruppene». 
Det viktigste resultat av denne prosessen er at gruppene er enige om en felles plattform for hva 
klubben skal være, og fremstå som (vår profil), i årene fremover.  
Plattformens 3 hoved elementer er: 
Vår visjon: Gjennom trivsel og glede skapes resultater 
Vårt verdigrunnlag: MESTRING – KVALITET – TILHØRLIGHET 
Vår virksomhetside`: Jutul legger til rette for sosiale og sunne idrettsaktiviteter 
Under arbeidet med å definere hovedmål for klubben ble valget av dette skulle skje i de respektive 
grupper og at resultatet skulle presenteres for Årsmøtet 2014. 
Gruppenes innspill: (Utdrag) 
 
Fotball:  
Gruppen ikke fremkommet med forslag til hovedmål for JUTUL som klubb.  
Gruppens egne hovedmål:  

 Utvikle lagspillere og skape sunne vaner, verdier og holdninger.  

 En sportslig og sosial plan og veiledning for å ha en rød tråd i alt vi gjør. 
 Gruppen har i tillegg til egne hovedmål en egen «visjon»:  

 Flest mulig – lengst mulig - best mulig.  
Verdigrunnlag og virksomhetside` er rimelig identiske med klubbens. 
Om gruppene skal ha sin egen visjon eller ikke, bør diskuteres og avklares i HS, evt. av Årsmøtet.  
Fotballgruppa har i lengre tid arbeidet med sitt eget konsept for «gruppeutvikling»; RØD TRÅD. 
Konseptet er godt gjennomarbeidet og forankret blant gruppas leder, trenere, foresatte og aktive.  

 
Ski/friidrett: 
Forslag til hovedmål for klubben:  

 Jutul bør være foretrukne klubb for alle barn ut barneskolen.  
Sekundærmål: 

 … gi et tilbud til utøvere som ønsker å fortsette til 15 års alder, hindre frafall. 
Med dette som utgangspunkt har gruppa følgende tiltak i sin handlingsplan for å nå disse mål: 

 Treningsgrupper/prinsipper 

 Treningssamarbeid 

 Skirenn/foreldredeltagelse 

 Intern samarbeid/kommunikasjon 

 Anlegg 

 
Ishockey: 
Gruppen varslet tidlig at den ikke har kapasitet å komme med forslag til hovedmål for JUTUL som 
klubb. 
«Det nye styret har videreført det forrige styret sitt forslag til strategi og hovedfokus for Jutul Hockey 
for perioden 2013-2016». 
Eksempler på interne mål fra gruppens 3 fokus og satsningsområder: 

 A-laget: Drift av A-laget skal være bærekraftig både sportslig og økonomisk 
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 Satsning på barn og unge: Alle spillere skal få mulighet til en best mulig utvikling ut fra sitt 
nivå.  

 Gode trenere: Alle skal ha godkjent trenerutdanning. Trenere skal kurses internt og eksternt. 
 
Idrettsskolen for barn (ISFB) 
ISFB har ikke aktivt deltatt i den felles klubbutviklingsprosessen i siste del av 2013.  Et bevist valg 
etter omorganiseringen sist år. 
Uavhengig av dette har ISFB formulert følgende mål for sin virksomhet kommende år: 

 Opprettholde den gode kvalitet og variasjon i tilbud og aktiviteter  

 Instruktører.  
o Koordinert (evt. nytt) opplegg for trenere og instruktører generelt med andre 

grupper (spesielt Ski-Friidrettsgruppa)  
o Økt kunnskap og ferdighet. Kurs og oppfølging. 
o Hindre frafall midt i sesongen. Vikarordning ved sykdomsforfall.   

 Tettere samarbeid mellom ISFB og de øvrige gruppene 
 
Oppsummert ser vi at aktivitetene om «Klubbutvikling» i JUTUL er stor. I alle gruppene arbeides det 
målbevisst med klart resultatfokus på klare mål, fokusområder, veivalg(strategier) og god 
handlingsplaner.  
Utfordringen har vært å få til en samlende klubbutviklingsprosess for hele klubben utover å definere 
den overordne visjon, verdigrunnlag og virksomhetside`.  
 
Veien videre:  
Til tross for utfordringene oppleves det uansett som vi gjennom klubbutviklingsprosessen har lykkes 
med å nå klubbens 2. mål med klubbutviklingen: «Det skal jobbes videre med å utvikle samarbeidet 
mellom gruppene og bedre kjennskap til og kunnskap om aktivitet i klubben på tvers av gruppene». 
 
Allerede nå ser vi at gruppene knytter nærmere kontakt om felles utfordringer og arbeider sammen 
for å løse disse.  Spesielt ser vi dette når det gjelder anleggsutvikling, trenerutvikling og 
arrangements samarbeid. At klubben nå har en aktiv felles administrativ leder bidrar også til bedre 
forståelse av felleskap på tvers av de sportslige fokusområder.  Felles regnskapsopplegg/-føring og 
åpen, felles kommunikasjon med ny forbedret og til dels nyutviklet hjemmeside og stor aktivitet på 
Facebook. 
 
Klubbutviklingsprosessen fortsetter i regi av HS som vil følge opp de initiativ som er kommet gjennom 
den prosessen som har vært ført til nå. De felle utfordringene forsvinner ikke. Utfordringer, mål og 
veivalg vil være en naturlig diskusjon i HS og i gruppene fremover.  
 
15.3 2014   Jørgen Jacobsen 
 

Skui 19. Mars 2014 
 

 
Ivar Barstad 

Leder 
 

Hege Sørensen 
Nestleder 

Jonas Claussen 
Kasserer 

  

Irene Tverli 
Styremedlem 

Jørgen Jacobesen    Trond Smestad  
Styremedlem          Styremedlem 

Inger Reidun Mikalsen 
Varamedlem 
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14. Nytt arkivrom og historiske dokumenter 

 
I et uisolert loftsrom i tilknytning til Jutulstua har mange av Jutuls verdifulle, historiske dokumenter 
vært lagret. Bortsett fra de eldste protokoller og klubbaviser var det ingen registrering og oversikt 
over hva som finnes av verdifullt historisk materiale.   
Hovedstyret bevilget midler til isolering og opprusting av dette lokalet og klubben har nå et isolert, 
luftet og temperert arkivrom som kan sikre at ingen ting av dette materialet lenger står i fare for å bli 
ødelagt. 
Samtidig med opprustning av arkivrommet ble materialet grovsortert av medlemmer av 
Representantskapet.  
Mye av det viktigste materialet er i ettertid ytterligere sortert, sikret ved innsetting i egnede permer 
og kassetter, registrert i detalj og satt inn i arkivet hvor det er tilgjengelig for ettertiden med 
registreringsoversikter som gjør det letter tilgjengelig for ettertiden. 
En oversikt over det viktigste så langt: 

 2 håndskrevne protokoller og regnskaper fra 1936 – 1946. Den gangen Jutul het Viking.      

 Den aller første håndskrevne klubbavisen til Viking; «Luren» 1930 – 1938 og d.o. Vikinghyttas 

avis og hyttebok; «Vikingen» 1938/1939.   

 13 håndskrevne møte – og resultatprotokoller fra mange av gruppene (oldermannslaug, 

seniorgruppa, damegruppa, sykkelgruppa, friidrettsgruppa, fotballgruppa og div. 

regnskaper). Det meste fra perioden 1931 –  

 Flere bøker og mapper med avisutklipp – det eldste fra 1937. 

 Komplett samling i 6 protokoller med referater fra årsmøter, hovedstyremøter og møter i 

arbeidsutvalg med mere i perioden fra 20.6 1946 – 14.5 1993 

 Trykt 10 års beretning fra 1940 og minst 2 andre jubileumsberetninger 

 6 trykte nummer av Viking- avisa fra 1938 – 1946 

 148 forskjellig nummer av klubbavisen Jutulen.  Antagelig utgitt mellom 150 – 155 stk. 

 Kun 4 særskilte årsberetninger frem til 1965.  Uten at det så langt er sjekket ut antas de 

fleste årsberetninger etter krigen å inngå i noen av de ovenfor nevnte 6 protokoller 

 Komplett samling av årsberetninger fra og med 1966 til og med 2012.  

 De fleste utgivelser av Vestmarkkalenderen (kun innsamlet, ikke registrert så langt) 

 26 hefter fra Vestmarkvandring 1975 - 2005, inkl. 1 jubileumshefte.  

 
Fortsatt er det mye spennende arkivmateriale som ikke er gjennomgått /registrert. Det være seg 
bilder, avisutklipp, materiale fra gruppene og en god samling dokumenter og annet i forbindelse med 
våre anlegg, eksempelvis det gamle klubbhuset øst for Isielva, Jutulstua og idrettsdelen ved Skui 
grendehus, Bærum Ishall, Skui Idrettspark med kunstgressbaner, andre fotballbaner og sletter, den 
flotte Skileiken vår og ikke minst, lysløypene våre fra Skui til Jordbru, rundt Jordbru og videre opp til 
parkeringsplassen ved Franzkleiv/Vestmarksetra.  
     
 

14.1 2014 Jrgen 
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Årsmelding Grupper 2013 
 

 

Innhold 

 

 

 

 

 

 

Årsmelding Protokoll årsmøte

Fotball Ja

Hockey Ja

Ski/ Friidrett Ja

Idrettsskolen Ja

Representantskapet Ja

William Pedersens Legat Ja

-

11.02.2014

Gruppe/ Avdeling

03.03.2014

26.02.2014

10.02.2014

-
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www.jutul.net Jutul fotball fotball@jutul.net

Postboks 6 Foretaksnummer: 984 495 358
N-1313 Vøyenenga

ÅRSMØTE I FOTBALLGRUPPEN

3. mars 2014

Agenda

1. Årsmelding 2013
2. Regnskap 2013
3. Deltakeravgift 2014, forslag
4. Budsjett 2014, forslag
5. Behandle innkomne forslag
6. Valg av styret
7. Valg av valgkomité



Jutul fotball
Side 2

FOTBALLSTYRETS ÅRSBERETNING FOR SESONGEN 2013

Fotballsesongen 2013 er nå historie, og styret i fotballgruppen vil med denne årsberetningen
oppsummere sesongen for årsmøte og andre med interesse for fotball i I.L. Jutul.

Sesongen kan kort oppsummeres slik;

 Jutulfotballen hadde 35 lag i serier, fordelt på 27 for gutter/menn og 8 for jenter/kvinner
 Jevnt over gode resultater, fin innsats, godt miljø, og en økonomi under kontroll
 Tribunen ved kunstgresset ble ferdig og har medført en betydelig hevning av Skuisletta
 Kvinnelaget BVIF/Jutul måtte dessverre trekke seg fra seriespill i løpet av sesongen
 Betydelig satsing på barne- og ungdomsfotballen (iverksatt gjennom NJU) gir resultater.

Konseptet kan brukes bredere i Jutul, og fotballgruppen bruker det i arbeidet med klubb-
utvikling

 Jutultreffen med 288 lag, 12% flere enn i 2012. Nedgangstrenden fra 2009 er snudd
 Jutul fotball deltok i en fusjonsprosess med BVIF og Hauger. De andre klubbene fusjonerte
 Klubbsamarbeid og muligheter med naboklubbene utredes fortløpende

AKTIVE Herre/Gutt Dame/Jente Totalt
81/258 29/103 471

Sammenlignet med 2012 er dette en økning på nær 25%.

Fotballgruppens styre i 2013 har vært:
Elling Enger Leder
Kjell Hallberg Økonomi
Lill Iren Andersen Medlem, dugnadsansvarlig
Bjørn Wildhagen Medlem, materialforvalter og baneansvarlig
Kjetil Hansen Medlem, representant A-lag menn
Roar Dignæs Medlem

Ansatt i 100-stilling:
Espen Løken Petersen Sportslig leder og NJU-ansvarlig

Styret er naturlig nok et kollegium som jobber sammen, men det må være lov å fremheve
initiativet fra Espen Løken Petersen rundt NJU, sportsplanen ”Rød tråd”, framtidstanker i Jutul
fotball, trenerinnsats til flere lag, bl.a. A-lag menn, fotballakademi, fotballskole, planer om en
egen ”fotballbule”, etc.

Alle som har jobbet en del år med det samme og sammen, uansett hva man har oppnådd,
trenger nye innspill og positive initiativ! Det har i 2013 vært avholdt 6 styremøter, og 4 trener-
/lagledermøter.

Sportslig sett er styret godt fornøyd med sesongen 2013, med et godt miljø og fin innsats på
trening og i kamper. Kvaliteten på trenere og øktene blir stadig bedre, og samtidig ser vi at
anskaffelse av mer og bedre utstyr gjør oss bedre rustet til god spillerutvikling. For tidlig
resultatfokus er også på agendaen og her jobber vi på tvers av lag og kull for å ivareta
differensiering og hospiteringsordninger slik at alle får de utfordringene de trenger.



Jutul fotball
Side 3

I barnefotballen har vi i dag mange aktive og «ivrige» spillere som ligger svært langt fremme i
den sportslige utviklingen. I den forbindelse er oppfølging, trenerutvikling og læring/
koordinering mellom lag og årsklasser svært viktig for å opprettholde god rekruttering, og gode
lag i ungdomsfotballen. Det er lov å bli god i Jutul også, og da må vi tenke bredt og langsiktig
for å ta vare på og utvikle alle riktig.

I ungdomsfotballen hadde vi jentelag i samarbeid med Hauger FK i 2013, og etter en sesong på
11-er har disse blitt innlemmet i den nye klubben, BVH. I år stiller vi med eget 11-er lag, for
første gang på mange år, og vi jobber videre med rekruttering og utvikling i jentefotballen.
På guttesiden hadde vi med flere lag i seriespill og cuper i både inn og utland, og med
overraskende gode resultater. Spesielt våre 15-åringer, som både kom seg helt til 16.dels
finalen i Dana-cup og også klarte å rykke opp til 1.divisjon, imponerer stort.

Juniorlaget på guttesiden klarte også å gjennomføre sesongen, men etter mange år og
treningstimer på Jutulsletta, røynet det på i innspurten. Jutul fotball har nå opprettet en
rekruttgruppe, kalt B-lag, istedenfor junior-lag da vi ønsker en smidigere overgang til A-lag og
samtidig ivareta hospitering og kontinuitet.

Jutuls samarbeid med Bærums Verk og Jardar på kvinnesiden har over de to siste år vært en
positiv erfaring, men ble dessverre oppløst i høstsesongen. 11’er laget ble både nummer to i 4.
divisjon og spilte seg frem til finalen i OBOS Cup på Telenor Arena, der det ble et knepent 3-2
tap for Øvrevoll Hosle, fra 2. divisjon.

A-lag for menn rykket ned fra 3. til 4. divisjon etter sesongen 2011 og rykket ned fra 4. til 5.
divisjon etter sesongen 2012. Etter vårsesongen 2013 så det ut til å gå mot et tredje nedrykk på
like mange år, men økt antall og kvalitet på treningen medførte at A-laget for menn ikke tapte
en kamp på høsten – og dermed berget plassen i 5. divisjon.

Jutul Fotball gjennomførte også Megaflis-akademi i 2013, og i tillegg til separate gutte- og
jente-akademi, utvidet vi for anledning med et tilbud til keepere også. Akademiet er et ekstra
skolerings- og treningstilbud som har fokus på å utvikle hele mennesket. Teori og multimedia,
mat og ernæring i tillegg til praksisøkter har vært en suksess. Her utvikler vi også instruktører
og trenere.

Vi har også fått på plass Tine-fotballskole igjen, og i samarbeid med Hauger FK gjennomførte vi
både før og etter sommerferien med kjempedeltagelse. Mer enn 100 spillere deltok og vi håper
på enda større deltagelse i 2014 – hvor vi trolig arrangerer i samarbeid med BVH.

I samarbeid med Vøyenenga Skole kom vi også i gang med et treningstilbud TrenDegGlad,
til vår aktive på ungdomskolen, og her er fokus å styrke kjernemuskulatur og forebygge skader.
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Bendit Fotballcup Jutultreffen ble i 2013 gjennomført for 30. gang på Skuisletta og er det beste
treffet noensinne. Treffen er et godt arrangement for de yngste i Bærum, som markedsfører
klubben på en utmerket måte og er en viktig plusspost i fotballgruppens regnskap. Selv om
arrangement av rekordmange kamper, parkering, bevertning, resultatservice, etc går på
”skinner” - ligger det mye planlegging og forberedelse bak. En stor takk til dommere, bane-
merkere, popcornselgere, parkeringsvakter, heiagjeng, osv.

I tillegg til dugnadsinnsatsen på Jutultreffen vil fotballstyret takke de som har bidratt med
parkeringsvakt på Vestmarksetra, kioskvakt på Jutulstua, samt salg av Vestmarkkalenderen.

Det er gledelig å se at det er stor tilstrømning til fotballgruppen blant de minste, selv om det er
en kraftig overvekt av gutter. I aldersgruppen 2002-07 er det minst tre lag på hvert alderstrinn,
inkludert jentelag. Fotballgruppen gjør mer og mer her for her å legge forholdene til rette for
lek, læring og trening, og også motivere foreldre og foresatte til og fortsatt å fungere, og
skolere, seg som trenere og lagledere lengst mulig - helst til 14-15 års alder.

Likevel har flere lag behov for trener tidligere og vi har klart å få på plass skolerte, eksterne,
trenere så langt, men jobben er tøff og konkurransen om gode trenere er hard.

Fotballgruppen har flere trener-/lagledermøter der vi utveksler erfaringer, bidrar med faglig
oppdateringer og forsøker å skape et miljø på trener-/lagledersiden – noe som ansees som
viktig og givende.

Offentlig tilskudd til idrettslag er nå endret fra antall medlemmer til antall aktive, dvs spillere,
trenere, lagledere og tillitsvalgte. I så måte er det positivt at så å si alle lag har levert lag-
srapport for 2013. Lagsrapportene er fotballgruppens måte å dokumentere antall aktive oven-
for både hovedstyret og Bærum kommune, samt en fin måte å oppsummere sesongen og
informere om planer den kommende sesongen.

I 2013 hadde fotballgruppen, eksklusive lagskonti, inntekter på rundt kr 1.765.000 og
kostnader på rundt kr 1.661.000, noe som medførte et resultat på rundt kr. 103.000. Fotball-
gruppen skal ikke gå med store overskudd eller underskudd, men bør ha en likviditetsreserve til
å møte uforutsette kostnader og perioder med negativ likviditet.

For 2014 legges det opp til et inntektsbudsjett på kr. 1.410.000- og et kostnadsbudsjett på kr
1.390.000 – dette etter avsetninger til ballnett og nytt kunstgress på kr 75.000.

Vedtatte planer for 2011/12;
 Utarbeide sportsplan, som vil trekke opp ambisjoner, planer og krav til Jutul fotball
 Organisere ungdomsfotballen slik at det her blir grunnlag for utvikling og sportslig satsing
 Få bygget en tribune på Skuisletta
 Sette Jutul fotball ”på kartet” via NM i fotball for herrer, det vil si cup’en
 Vurdere hvordan inntektene kan økes, slik at det er mulig å engasjere en trenerkoordinator

Sportsplan, som senere har blitt omskrevet og gitt nytt navn i ”Rød tråd”, er skrevet. Både
barne- og ungdomsfotballen har fått et løft gjennom NJU som har blitt mer vellykket enn man
kunne ane for et år siden, og vi har mer i vente.
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Det faktum at «Rød tråd» er utarbeidet og tilgjengelig har også gjort det enklere å få sponsorer
til Jutul Fotball, da rettferdighet, kvalitet og langsiktighet er gode argumenter for å bidra til
våre etterkommeres oppvekstsvilkår og muligheter. I 2013 hadde fotballgruppen for første
gang inntekter over 1 million kroner. Tribunen var ferdigbygget til Jutultreffen 2013

Siden målet om deltagelse i 1. runde i cup’en (hvor kun lag fra midten av 4. divisjon og bedre
får delta), er A-laget for herrer, som så vidt berget plassen i 5. divisjon i 2013, lengre unna
målet enn nå enn i løpet av de side 5 år. Skal herrelaget rykke opp igjen til 4. eller 3. divisjon, er
man avhengig at godt arbeid i spesielt ungdomsfotballen, over flere år, og som resulterer i
gode spillere fra nærområdet. Og vi er i gang.

Planer for 2014;
 Ny 7’er kunstgressbane ferdig utredet
 Ballnett rundt det sørøstre hjørnet på kunstgressbanen på plass (ned mot pumpehuset)
 Sittebenk langs kunstgressbanens østre langside på plass (mot Jutulstua)

Styret vil benytte denne anledningen til å takke alle spillere, trenere, lagledere, dommere,
foresatte, tilskuere, og andre som har bidratt til at sesongen 2013 ble gjennomført på en fin
måte.

Lykke til med sesongen 2014!
Styret i fotballgruppen i I.L. Jutul
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Sak 3 – Deltakeravgift

Følgende satser er foreslått som deltakeravgift i 2014:

Veteran Kr 750,-

A-/B-lag herrer Kr 3.000,-

Damer 7’er Kr 1.250,-

Ungdomsfotball Kr 2.500,-

7’er-fotball år 2 Kr 1.750,-

7’er-fotball år 1 Kr 1.500,-

5’er-fotball Kr 1.000,-

Årets kull uten serie Kr 500,-



MØTEREFERAT

_________________________________________________________________________________________
Møtereferat i fotballgruppen i I.L. Jutul Gjennom trivsel og glede skapes resultater Side 1 av 2

I.L. JUTUL Møtested: Jutulstua
ÅRSMØTET JUTUL FOTABALL Møtedato: 3. mars 2014

Referent: Espen Løken Petersen

Tilstede: Deler av det sittede styret og sportslig leder + fremmøtte; til sammen 13 personer

Styreleder Elling Enger ønsket velkommen og stadfestet av årsmøtet innkalt i henhold til vedtektene.
Det ble påpekt at fotaballstyret burde sende ut epost til alle spillere, trenere og lagledere med
kjent epost-adresse, dette for å få større oppmøte på årsmøte – noe som vi skje i 2015.

Alf Broeng ble valgt til møteleder og Espen Løken Petersen som referent.

Agenda

01 Års-
beretning Elling Enger lest gjennom styrets årsberetning for 2013 som ble godkjent uten

spørsmål. Noen mindre feil skal rettes opp i forhold til den som oversendes hoved-
styret og legges ut på nett.

02 Regnskap Kasserer Kjell Hallberg gikk gjennom årsregnskapet for 2013 og svarte på spørsmål.
Regnskapet ble godkjent uten innvendinger.

03 Deltager-
avgifter Kasserer Kjell Hallberg gikk gjennom styrets forslag til deltageravgifter for 2014 og

svarte på spørsmål. Forslag til deltageravgifter ble godkjent uten innvendinger. Det
ble påpekt at styremedlemmer som også er aktive spillere hadde fratrådt når
deltageravgiften til «deres» lag ble behandlet.

04 Budsjett Kasserer Kjell Hallberg gikk gjennom styrets forslag til budsjett for 2014 og svarte på
spørsmål. Forslag til budsjett ble godkjent uten innvendinger.

05 Innkomne
saker Det var ingen innkomne saker.

06 Valg av
styret Hele det sittende styret, tok gjenvalg og ble gjenvalgt ved akklamasjon. Styret

består nå av Elling Enger, Kjell Hallberg, Bjørn Wildhagen, Lill Iren Andersen, Kjetil
Hansen og Roar Dignæs. Styreleder ble valgt for 1 år, mens kasserer ble valgt for 2
år. To av de øvrige styremedlemmene bel valgt for 1 år og to av de øvrige styre-
medlemmene ble valgt for 2 år. Styret fikk mandat til å bestemme hvem som hhv ble
valgt for 1 og 2 år.

07 Valg av
valgkomité Jørn Erik Toppe som har ledet valgkomitéen i en årrekke, har trukket seg. Det

sittende styret fikk mandat til å foreslå to mye medlemmer av valgkomitéen og
oppfordres sterkt til å få gjort dette før årsmøtet i IL Jutul den 19.mars 2014.

Det formelle årsmøte varte om lag en time.

# # #

Før årsmøtet var det en presentasjon «Rød tråd» og klubbutvikling i Jutulfotball. Etter det
formelle årsmøtet var slutt var det en presentasjon av NFF-sertifiseringen av «Kvalitetsklubb»,
samt en generell diskusjon rundt Jutul fotball.
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Skui, 01.03.2006

VEDTEKTER FOR JUTUL FOTBALL

§1 Styret i fotballgruppen består av leder, kasserer, styremedlem 1, 2, 3 og 4. Kasserer
fungerer som leder i dennes fravær.

§2 Valg av styre skjer ved årsmøtet for fotballgruppen, som avholdes hvert år i
februar/mars. Dog før årsmøtet i IL. Jutul.

§3 Leder og kasserer velges for en periode på to år. De er ikke på valg samtidig.
Styremedlem 1, 3 og styremedlem 2, 4 velges også for en periode på to år. De er ikke
på valg samtidig.

§4 Styremøter avholdes fortrinnsvis en gang pr. måned. Styremøtet er beslutningsdyktig
når minimum leder eller kasserer, samt to styremedlemmer er til stede. Alle vedtak
fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

§5 Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene i fotballgruppen. Styrets oppgaver er:
a) Innkalle til og iverksette årsmøtet i henhold til vedtektene.
b) Ansvar for løpende ledelse og administrasjon av gruppen, representere denne utad,

herunder å ivareta gruppens interesser ovenfor hovedstyret i IL. Jutul og offentlige
myndigheter.

c) Påmelding av lag til seriespill.
d) Vurdere de økonomiske og materielle behov innen gruppen og fordele midler til de

enkelte lag. Forvalte gruppens midler etter beste evne.
e) Oppnevne og engasjere trenere og ledere. Oppnevne komiteer, utvalg og personer

for spesielle oppgaver, samt utarbeide instruks og mandat for disse.
f) Tilrettelegge og motivere trenere for kurs og utdannelse.

§6 Årsmøtet skal:
a) Behandle årsmeldingen for foregående år.
b) Behandle regnskapet for foregående år.
c) Fastsette deltager-/treningsavgift for inneværende år.
d) Godkjenne forslag til budsjett for inneværende år.
e) Behandle innkommende forslag.
f) Velge styre.
g) Velge valgkomité.

§7 Valgkomiteen består av to medlemmer, som velges for en periode på to år. De er ikke
på valg samtidig. Valgkomiteen konstituerer seg selg og velger selv sin leder.

§8 Forøvrig gjelder lov og vedtekter for IL Jutul.
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STYRET OG ADMINISTRASJONEN 
Nytt styre ble valgt på årsmøtet 13. mars 2013. Håkon Reed-Larsen trer ut av styret, og nytt 
styremedlem ønskes. 
 
Følgende har vært medlemmer av styret: 

Navn Verv 

Eirik Helgesen Leder 
Haakon Reed-Larsen Medlem 
Tore Bjørndal Medlem 
Tone Smestad Medlem 
Ståle Pedersen Medlem  
Hilde Aamodt Medlem 
Andrew Proskurnicki Medlem 
Arild Solberg Æresmedlem 
  

 
IL Jutuls administrative leder Aimee Tverli har fungert som kasserer og ført regnskapet for gruppa, 
med god hjelp og oppfølging fra Tone Smestad.  
 
Styrets oppgaver 
Det er blitt avholdt 10 styremøter.   
 
Styrets prosjekter: 

 

 Felles hockeyskating hver mandag for U9 til U13 

 Felles målvaktstrening hver søndag 

 Hockeyskole hver lørdag for barn 4-8 år 

 Nystartet prosjekt med tilbud til barnehager onsdager klokken 11-12 

 Vi dekker utgifter for treningsrom som er tilgjengelig for alle klubbens medlemmer 

 Internett i hallen, nødvendig for å arrangere hjemmekamper og rapportering til forbund 

 Etablering av utstyrsbod. Lån av utstyr er viktig for rekruttering, nye spillere, barnehager osv. 

 Høst, sommer og vintercamp for U9 til U13 

 Åpen kafeteria alle dager i uken 

 Utvikling av sportslig plan 
 

 
Styrets prioriteringer 
Styret har det siste året hatt fokus på å etablere kontroll på økonomien. Det foreslås at styret gis 

fullmakt til å justere treningskontingenter/egenandel reise. Dette som en følge av: 

- Økte utgifter på trenersiden for yngre lag. I dag har vi ingen utgifter. Fra neste sesong skal vi 
kompensere hovedtrenere slik at de slipper å betale treningsavgift for sine barn. Dette er 
viktig for å gi litt tilbake for den innsatsen som legges ned, og sørge for motivasjon til at disse 
nøkkelpersonene blir med oss enda lenger. 

 
- Krav om at U14 lag har trener med trener 2 utdannelse. Vi er derfor nødt til å budsjettere 

med økte kostnader for U14 trener. 
 

- Økt aktivitet krever mer istid og vi øker derfor budsjett for istid. 
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Støtte og tilskudd 

Jutul hockey har i 2013 mottatt støtte fra Lions Vest, Gjensidigestiftelsen og Akershus idrettskrets. 

I tillegg mottar vi støtte fra forbundet til drift av ishockeyskole.   Jutul hockey har også mottatt 

støtte fra hovedstyret.  

 

REPRESENTASJON 

Christine Smestad har representert Norge på kvinnelandslaget i hockey  
Jutul Hockey har tre dommere som dømmer i Get-Ligaen 
Lise Torgersen er leder i Akershus Ishockeykrets styre 
Johan Peter Hougen er leder av fornyet behandlingsutvalg FBU i NIHF 
Tone Smestad har representert Jutul som manager for det Norske kvinnelandslaget i ishockey frem til 
våren 2013. Totalt 11 sesonger.   
  

 
DOMMERE 

Joakim Dimoski ble ny dommeransvarlig i klubben etter Thomas Tysland som har hatt vervet i en 

årrekke. Joakim er forbundsdommeraspirant, og er i år en del av forbundets utviklingsgruppe for 

unge og lovende dommere. I løpet av sesongen har han rukket å debutere som hoveddommer i U20 

Elite, og skal blant annet dømme Forbundscup U16 i Stavanger i april 2014. Henriette Otterstad har 

bistått dommeransvarlig.    

 

Jutul hockey har i år totalt 11 utdannede klubbdommere. Vi er pålagt å stille med minst en dommer 

pr. lag påmeldt i et gitt nivå av seriespill. Vi har pr d.d. ingen kretsdommere.  Thomas Tysland og Eirik 

Hansen er elitedommere og begge dømmer som hoveddommere i GET-ligaen.  

 

 

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.  
 
Lill Merete Moritsgard har hatt ansvaret for den daglige drift av kiosken.  
 
 
SPORTSLIG STRATEGI 
Det nye styret har videreført det forrige styret sitt forslag til strategi og hovedfokus for Jutul Hockey 
for perioden 2013-2016. Det er i 2013 utviklet en sportslig plan av sportslig leder Tore Bjørndal i 
samarbeid med sportslig utvalg og trenere i klubben. Sportslig plan vil etterhvert bli distribuert og 
synligjort for alle i klubben. 
 
 
1. A-lag:  

 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 
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2. Satsing på barn og unge:  

 Fokus på rekruttering – hockeyskole, samarbeid med barnehager og skoler 

 Bredde - bygge opp sterke årsklasser i alle trinn, minimum 20 spillere per årskull fra U8 

 Alle spillere skal få mulighet til en best mulig utvikling ut fra sitt nivå. 
 

3. Gode trenere 

 Alle skal ha godkjent trenerutdanning. Trenere skal kurses internt og eksternt 

 Samarbeid mellom trenere. Erfaringer skal deles og vi skal sammen bli bedre 

 For spillere eldre enn 12 år kreves en særlig trenerkompetanse 

 Trenere skal tilbys en mindre økonomisk kompensasjon 
 

Sportslig utvalg 
Tore Bjørndal- sportslig leder 
Johan Peter Hougen- spillerutvikler 
Eirik Helgesen- medlem 
Andrew Proskurnicki- medlem 
 
 
 
ÅRSMELDING FRA LAGENE 
 
A-lag 
A-laget spilte sesongen 2012/13 i 1. divisjon. Trener var Jan Erik Johansen og lagleder Johan Peter 
Hougen. For sesongen 2013/14 ble det bestemt at man skulle søke seg ned i 2. divisjon grunnet tynt 
spillermateriale og svak økonomi. Lagets trenere er Andrew Proskurnicki og Johan Peter Hougen. 
Lagleder Eirik Rake Helgesen.  
 
Sesongen 2013/14 hadde A-laget ved årsskiftet 19 spillere og tre målvakter. Gjennomsnittsalderen 
var 24,5 år. Laget kaptein er Sondre Stokke Hougen, som også var lagets ”poengkonge”  sammen 
med spillende trener Andrew Proskurnicki. Ved årsskiftet lå laget på 7 plass i 2. divisjon med 3 seire, 
en uavgjort, og seks tap. Laget er sammensatt av eldre spillere med mye erfaring og fire 
sekstenåringer i stallen.  Vi ønsker å bygge opp en stamme med spillere med lokal tilknytning som 
kan prestere på sikt. 
 
Old boys 
Old boys er tilbudet for de som er over 35 år. Jutul har en aktiv old boys gruppe med ca 30 spillere. 
Old boys stiller 2 lag i seriesystemet. Vinner av 1 divisjon sesongen 2012/2013.  
 
U13-2001 
U13 avsluttet 2012/13 sesongen med 18 utespillere og 1 målvakt.  Sesongen 2013/14 startet uten 
målvakt og med 14 utespillere. Laget er nå 13 utespillere. U13 stiller med god hjelp av U12 til kamper 
med 15 utespillere og 1 målvakt. U 13 har deltatt på Bota cup. Hovedtrener Morten Eriksen. 
 
U 12 -2002 
U12 var ved utgangen av 2013 totalt 15 spillere.  Før høstsesongen 2013 mistet vi en spiller som har 
sluttet med hockey og en spiller som flyttet til Sverige (fortsatte å spille der). To spillere kom samtidig 
tilbake etter et par-tre sesonger i VIF. Laget har en fast keeper, samt et par spillere som bytter på 
oppgaven. En jente født i 2001, resten gutter født i 2002. Hovedtrener Tore Bjørndal. 
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Vi har deltatt på Sweden Hockey Trophy og Dragons cup. I den første cupen møtte vi særdeles god 
motstand innledningsvis, men spilte godt og gjorde det bra i sluttspillet hvor vi traff lag på nivå med 
oss. Også på Hamar gjorde vi det bra. Vi vant Fair Play pokalen i Sverige, og hadde færrest utvisninger 
på Hamar. Vi har også hatt en del treningskamper i tillegg til seriekamper. Spillemessig har vi hatt en 
gradvis og meget positiv utvikling og vinner de fleste kamper vi deltar i. Samholdet i gruppen er svært 
godt, og vi har i tillegg en meget positiv og sammensveiset foreldregruppe. Generelt godt oppmøte 
på alle lagets treninger, samt på Jutul/Swetec sine camper. 
 
 
U11-2003 
Jutul Ishockey 2003 hadde 19 spillere ved inngangen av 2013. I løpet av året mistet vi 4 og hadde ved 
utgangen av året 15 spillere. Som U11 lag har vi spilt med 3 rekker på alle kamper og låner alltid 1 
eller flere spillere fra U10. Hovedtrener er Rune Tveter.  

Kamper i sesongen (som U10): 1 treningskamp og  12 seriekamper (miniturneringer). . I tillegg var vi 
med på Dragonscup i februar. U11 kamper: 2 treningskamper  og 5 seriekamper.  

 U10 - 2004 

U10 startet fjoråret med 14 spillere, to forlot oss i sommer men vi har fått inn 3 nye og er ved årsslutt 
15 spillere.  Det er stort engasjement i spillergruppen og høy deltagelse på seriespillet. Hovedtrener 
er Per Kristian Vellan, hjelpetrenere Dag Arnesen og Ola Sæverås og lagleder Ståle Pedersen. 
  
Med 14 til 15 spillere har U10 med ett lag i serien. I 2013 har vi deltatt på Dragons Cup. Alle spillerne 
trivdes, både på isen og i sovesalen. Sesongen som U10 startet for mange med sommercamp. Det var 
også god deltagelse på treninger frem til høstferien, men hovedsesongen starter med slutten på 
fotballsesongen for mange. Første kamper ble spilt i Lørenhallen i en invitasjons treningsturnering. 
Desemberprogrammet ble tøft med 3 serieturneringer på rappen. Noen spillere har prøvd seg opp 
for U11 på stor bane og det er en målsetning at alle som er klar for dette skal få prøve seg.  
  
 
U9 - 2005 
Spillere: Jutul U9 har blitt en stor spillerstall og har stadig nye forespørsler fra barn som vil prøve seg. 
Per 30. januar er U9 28 spillere. Hovedtrener er Eirik Helgesen, og hjelpetrener Morten Eriksen. Som 
en følge av at U9 har blitt såpass mange deltar også en av foreldrene nå som hjelpetrener.  
  
Aktiviteter: U9 har påmeldt to lag i serieturneringen, og er delt inn i Jutul grønn og Jutul hvit. Lagene 
er ikke satt opp på alle de samme turneringene, og det er derfor turneringspill for enten hele eller 
deler av U9 de fleste helger jan-mars 2014. U9 spilte kun én turnering før jul, i tillegg til noen 
treningskamper. Som en følge av det høye aktivitetsnivået i 2014 har vi ikke meldt oss på altfor 
mange cuper/andre arrangement. I tillegg til Kiwanis cup i februar har vi meldt på to lag til Dragons 
cup i Hamar, som går over en hel helg. U9 har hatt stor oppslutning om alle camper som har vært 
arrangert så langt med Swetec. Laget deltar i stor grad på powerskating på mandager. Enkelte av 
spillerne er til tider med på trening og kamper med U10.  
  
Utstyr: U9 har bestilt egne drakter med navn, som kjøpes av spillerne selv. De fleste av spillerne har 
valgt å kjøpe slike, og vi har i tillegg tre ekstra drakter uten navn. Nye spillere vil få tilbud om 
etterbestilling av drakter. U9 har nå fått to komplette sett med keeperutstyr. Laget har selv kjøpt 
keepermasker. 
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U8 – 2006  
Allerede i august var en del av spillerne på plass til U8 laget vårt. Ivrige deltakere fra hockeyskolen 
gledet seg til å begynne på lag, og vips var vi i gang. Vi startet opp med 7 barn, men har utover 
høsten vokst. Pr. februar 2014 har laget registrert 15 spillere på listen, 14 2006 barn - hvorav 2 jenter 
- og 1 2007 barn. 
  
Før jul gjennomførte vi vår første treningskamp mot Holmen U8 i Bærum Ishall en lørdag. Det var gøy 
å se de små forsøke seg på sin første kamp, og iveren var stor! 15. februar reiser vi til Holmen for 
"returkamp", og nå er vi spent på å se utviklingen i praksis. 
  
U8 skal delta på Dragons Cup og Påskeharecup til våren - i tillegg til uformelle treningskamper som er 
planlagt gjennomført med lag i nærheten. 
  
Her er det duket for MYE HOCKEYGLEDE i årene som kommer! 
  
Trener på U8 er Tore Bjørndal 
Lagleder Synne Lindgren Jeppsson 
  
Hockeyskole 
Hvert år arrangeres det ishockey/Skøyteskole for barn i alderen 4 – 8 år. Denne samler rundt 80 
deltagere og barna deles inn i grupper etter ferdigheter, slik at det skal være tilpasset den enkelte. I 
år har Tone Smestad vært koordinator og på isen har Ketil Søyland, Gary Vanderhill og Andrew 
Proskurnicki hatt hovedansvar. Godt hjulpet av 2 A-lagsspillere hver gang, samt foreldre og andre 
hjelpere.  

 
Camper, vinter, sommer og høst 
I skolens vinter, sommer og høstferie arrangeres det Hockey camp for spillere fra 9 til 14 år. Disse 
arrangeres med instruktører fra den svenske spillerutvikleren Dag Wenstrøm og hans firma 
Swetechockey.  Disse campene er meget populære og har ca. 60 deltagere, pluss egen målvakts 
gruppe. I tillegg til Swetec teamet er Johan Hougen primus motor. Med seg har han en gruppe med 
5-6 A-lagsspillere som er gruppeledere. I tillegg er trenere i yngre avdeling også med å hjelpe til på 
isen. Utenfor isen har vi også et godt støtteapparat. 
 
Samarbeid med de øvrige hockeyklubbene i Asker og Bærum.   
Et produkt av dette samarbeidet er arrangementet Norway Super Cup som er Norges største 
hockeyturnering. Turneringen arrangeres for årsklassen u14 og gjennomføres i Bærum ishall, Asker 
hallen, Holmen hallen og Jar hallen.  

 

 
ØKONOMI 
Vi er stolte over å presentere et samlet overskudd for hockeygruppa på 151.176,-. Dette står i 
kontrast til 2012, da hockeygruppa gikk med et underskudd på 51.358 kr. A-laget har fortsatt et 
betydelig underskudd, men det skal sies at 120.000,- av underskuddet på 129.028,- allerede var 
opparbeidet vårsesongen 2013 (1. divisjon). Dugnadsinnsats fra spillere og Johan Peter Hougen med 
realisering av våre populære camper er viktig bidrag til A-lagets økonomi. I tillegg har vi nå en 
spillergruppe hvor alle betaler treningsavgift og medlemskap til Jutul.  
 
Resultatregnskap 

Regnskapet er revidert av Jutuls revisor Kjell Nakstad. Jutuls regnskaper er i 2013 ført og revidert 

samlet for Hovedstyret, Idrettsskolen og Hockeygruppa.  
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Jutul Hockey 2013 2012 

Medlemskontingenter     

Treningsavgifter          983 862  830 220 

Andre medlemsinntekter     

Tilskudd     

Grasrot andel     

Mva kompensasjon     

Salgsinntekter          363 255  395 878 

Dugnadsinntekter          162 494  182 385 

Inntekt VMK            26 050  6 400 

Inntekt VMP            15 491  6 961 

Reklame og sponsorinntekter          173 350  179 720 
Tilskudd Kommune/Idr. Forbund via 
HS          220 335  176 941 

Leieinntekter   70 325 

Øvrige inntekter            99 903  35 332 

Sum driftsinntekter        2 044 740  1 884 163 

      

Lønnskostnader            81 877  9 548 

Stevneutgifter          863 159  1 049 751 

Trenings- og instruksjonsutgifter          219 369  341 620 

Bidrag til gruppene fra hovedstyret     

Utdannings- og kursutgifter   6 000 

Sponsorkostnader              8 099    

Møteutgifter              6 740  11 976 

Administrasjonsutgifter            66 502  106 864 

Utstyr          119 806  72 161 

Reiseutgifter          176 092  187 293 

Gaver & Premier              1 255  5 673 

Andre driftsutgifter          160 475    

Anlegg     

Salgsutgifter (matriell etc.)     

Utg. til innt. bringende tiltak          190 371  144 784 

Diverse 
 

  

Sum driftskostnader        1 893 745  1 935 670 

      

Driftsresultat          150 995  -51 507 

Finansinntekter                 151  174 

Finanskostnader                  30  25 

RESULTAT          151 176  -51 358 

 

Inndelingen er gjort etter tilsvarende oppsett som rapporteres for hele IL Jutul 
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Balanse 

Jutul Hockey 2013 2012 

Anleggsmidler     

Langsiktige fordringer     

Utstyr     

Sum anleggsmidler   0 

      

Utstyr/drakter/materiell     

Andre fordringer            53 000  26 958 

Post     

Bank          242 467  98 454 

Kasse   2 816 

Sum omløpsmidler          295 467  128 228 

      

SUM EIENDELER          295 467  128 228 

      

Egenkapital 01.01.2013            21 978  73 338 

Årets resultat          151 176  -51 358 

Sum egenkapital          173 154  21 980 

      

Leverandørgjeld            22 313  6 248 

Annen gjeld          100 000  100 000 

Kortsiktig gjeld     

Avsetninger     

Sum gjeld          122 313  106 248 

      

SUM GJELD/EGENKAPITAL          295 467  128 228 

 

 
 
 
INTERNRAPPORTERING MELLOM AVDELINGER 2013: 
 
Nedenfor ønsker styret å vise fordelingen mellom ulike avdelinger i hockeygruppen, basert på våre 

interne avdelings regnskaper. Vi har god kontroll på økonomien og fører avdelings regnskap ned på 

lagnivå, men finner det mest hensiktsmessig å her skille gruppene, yngre, a-lag, old boys og styret 

med tilhørende prosjekter. 
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Hockeygruppa Yngres avdeling A-laget OB Styret

Konto Beskrivelse Totalt
3200 Salgsinntekter/kaferteriaen 363 255                 -                            363 255        

3210 Billettsalg ishallen 36 329                   36 329        

3220 Sponsorinntekter 173 350                 6 500                        53 000        113 850        

3230 Dugandsinntekter 162 494                 46 763        115 731        

3400 Offentlige tilskudd 220 335                 -              220 335        

Salgsinntekter 955 763                 6 500                        136 092      -            813 171        

3600 Leieinntekter -                          

3950 Treningsavgifter 983 862                 228 355                    116 020      148 020     491 467        

3951 Egenandelser 50 950                   50 950                      

3971 Vestmarkskalenderen 26 050                   24 775                      1 275            

3972 Vestmarkparkering 15 491                   15 491          

3998 Gjennomgangskonto/fordeling overskudd -                         49 944                      71 707        -121 651       

3999 Div. inntekter 12 624                   11 900       724               

Annen driftsinntekt 1 088 977              354 024                    187 727      159 920     387 306        

Driftsinntekter 2 044 740          360 524                323 819   159 920 1 200 477 
4100 Bodleie ishall 10 480                   10 480          

4115 Overgangsgebyrer spillere 7 000                     6 000          1 000         

4210 Istid Bærum Ishall 602 200                 216 252                    114 185      85 688       186 075        

4211 Istid eksternt 21 450                   21 450       

4215 Basisrom treningstid 105 750                 105 750        

4230 Dommerutgifter 123 279                 17 749                      79 511        9 050         16 969          

4234 Kontingent krets & Forbund 8 500                     1 000         7 500            

4240 Trenerutgifter 219 369                  31 500        187 869        

4255 Lag - serieavgift 52 900                   20 250                      10 650        22 000        

4256 Avgift cup 35 393                   32 193                      3 200            

4257 Bespisning 63 682                   40 250                      2 008          21 424          

4300 Varekjøp for videresalg 183 871                 242                           183 629        

4310 Innkjøp hockeyutstyr 119 806                 29 088                      17 210       73 508          

4325 Premier 500                        500                           

Varekostand 1 554 180              356 524                    243 854      157 398     796 404        

5900 Total lønn 81 877                   36 807        45 070          

Lønnskostand 81 877                   -                            36 807        -            45 070          

6450 Leie betalingsterminal 9 894                              9 894                  

6540 Inventar 5 707                              5 707                  

6550 Driftsmaterialer/rekvisita 2 366                              2 366                  

6620 Reparasjoner og vedlikehold utstyr 6 085                              6 085                  

6809 Div. utgifter 2 620                              -386                                    386                   2 620                  

6815 Vestmarkskalenderen 6 500                              6 500                  

6820 Trykksaker 7 479                              2 860              4 619                  

6860 Møter, kurs, oppdatering 6 740                              6 740                  

6910 Internett i Bærum Ishall 7 563                              7 563                  

6940 Porto 13                                    13                                        -                      

7140 Reisekostnader 176 092                           171 875           4 217                  

7301 Tilstelninger lag 5 603                              3 431                                  2 172                  

7320 Reklamekostnader 8 099                              8 099            

7420 Gaver 755                                  415                           340               

7700 Styremøter -                                  -75              75                 

7770 Gegyrer bank/innløser etc. 11 508                            371                           -              11 137          

7790 Annen kostnad 664                                  156                           508               

Annen driftskostand 257 688                 4 000                        172 186      2 860         78 642          

Driftskostander 1 893 745          360 524                452 847   160 258 920 116     
8040 Renteinntekter 151                        151               

Annen renteinntekt 151                        -                            -              -            151               

8060 Purregebyr 30                          30                 

Annen finansinntekt 30                          -                            -              -            30                 

Årsoverskudd 151 176              -                          -129 028 -338        280 542     

RESULTAT HOCEYGRUPPA 2013
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Styrets kommentarer til avdelings regnskapet: 

Old boys: 

Old boys går omtrent i 0,-. Lagene er selvgående og driftes ved hjelp av treningsavgifter. 

A-lag:  

Underskudd på 129.028,- i 2013. De startet høstsesongen med et underskudd på 117.000,- fra 

vårsesongen. Vi må fortsette som nå, men jobbe ytterligere på inntektssiden. Dugnadsinntekter og 

en spillergruppe som betaler treningsavgifter er avgjørende. Viktig å få bygget opp et solid 

støtteapparat rundt A-laget. 

Yngres avdeling: 

Lagene U8-U13. Utgifter for drifting av lagene i yngre avdeling er 360 524,-. Inntekter er 49 944,- 

lavere før fordeling av den betydelige dugnadsinnsatsen foreldrene legger ned for kafeteriaen. Dette 

underskuddet overføres yngre avdeling, resten beholder styret for fordeling på de prosjekter vi 

prioriterer.  

Styrets mål er hele tiden økt aktivitet i yngres avdeling. Vi har øremerket 100.000,- fra overskuddet 

fra kafeteria 2013 til dette i 2014. De respektive lag kan søke om disse midlene ved for eksempel å 

delta i flere turneringer. 

Styret: 

For sunn økonomisk drift og et godt sportslig og sosialt tilbud er det viktig at styret har kontroll over 

økonomien. Det er viktig for fremtiden at vi setter føringer for aktivitetsnivå og kostnader for disse. 

Sportslig plan skal regulere aktivitetsnivå i samarbeid med lagledere og trenere. Det er en rekke 

kostnader ved å drive en ishockeyklubb. Leie av is og andre fasiliteter i hallen. Utvikling og kursing av 

dommere og trenere samt nødvendige utgifter til krets og forbund. I tillegg drives en rekke prosjekter 

på tvers av lagene som hockeyskating, målvaktstrening (detaljert beskrivelse tidligere i 

årsmeldingen). 

 

 

PROSJEKTER I REGI AV STYRET 2013

Hockeyskolen 35 131,58                      Overskudd - 15.000 blir overført A-laget som dugnadsinntekt 

Høstcamp 31 785,71                      Overskudd - overført A-laget

Sommercamp 14 982,00                      Overskudd - overført A-laget

Vintercamp 9 939,82                        Overskudd - overført A-laget

Powerskøyting 46 175,00                      kostnad - betalt av styret

Utstyrspool 6 085,00                        kostnad - betalt av styret

Økt. Aktivitet Yngres avdeling 2014 100 000,00            Disponeres fra Resultatet 31.12.2014 fra Styret

Kafeteriaen
Salgsinntekter 363 979,58                    

Dugandsinntekter 115 731,00                    

Driftsinntekter 479 710,58                    

Varekjøp for videresalg 183 629,24                    

Leie av betalingsterminal 10 427,67                      

Rekvisita 1 412,84                        

inventar 1 545,00                        

Drifskostnad 197 014,75                    

Driftsresultat 282 695,83                    
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BUDSJETT 2014 
Budsjettet for 2014 er lagt opp på basis av erfaringene fra 2013.  
 
Styret: 
Vi ønsker ytterligere fokus på rekruttering og utvikling av trenere, samt økt istid.  
 
A-lag: 
Målet er å gå i 0,-, men det er noe usikkerhet så vi budsjetterer med et lite underskudd også i 2014. 
Sørlig usikkerhet er det rundt hvordan serieoppsettet blir. Inntekter er vi relativt trygge på. Vi antar 
at sponsorer fortsatt er med A-laget. Med dagens spillertropp er det også mulighet å jobbe mer 
dugnad. Kostnader er nå på et minimum, dommere, isleie og reiseutgifter på budsjettert nivå er 
nødvendig for å ha et a-lag i 2 divisjon. 
 
Yngre lag: 
Uten overskudd fra kafeteria blir det et kraftig underskudd, men vi vet at inntektene kommer og 
styret garanterer for disse dersom det er behov. Sesongen 2014/2015 vil vi igjen ha et U14 lag og det 
betyr økning i inntekter og utgifter. Vi håper også at yngre lag neste sesong skal delta i flere 
turneringer. 
 

 

 Hockey 

gruppa 

 Yngres 

avdeling  A-laget  OB  Styret 

Konto Beskrivelse Totalt
3200 Salgsinntekter/kaferteriaen 375 000         -              375 000        

3210 Billettsalg ishallen 30 000           30 000              

3220 Sponsorinntekter 195 000         10 000        100 000            85 000          

3230 Dugnadsinntekter 190 000         50 000              140 000        

3400 Offentlige tilskudd 220 335         -                    220 335        

Salgsinntekter 1 010 335      10 000        180 000            -            820 335        

3600 Leieinntekter -                  

3950 Treningsavgifter, inntekter camper 1 001 467      240 000      120 000            150 000     491 467        

3951 Egenandeler 50 950           50 950        

3971 Vestmarkskalenderen 26 050           24 775        1 275            

3972 Vestmarkparkering 15 491           15 491          

3998 Gjennomgangskonto/fordeling overskudd -                 60 000              -60 000         

3999 Div. inntekter 12 624           11 900       724               

Annen driftsinntekt 1 106 582      315 725      180 000            161 900     448 957        

Driftsinntekter 2 116 917  325 725   360 000         161 900 1 269 292 
4100 Bodleie ishall 10 480           10 480          

4115 Overgangsgebyrer spillere 7 000             6 000                1 000         

4210 Istid Bærum Ishall 655 000         250 000      120 000            85 000       200 000        

4211 Istid eksternt 21 450           21 450       

4215 Basisrom treningstid 105 750         105 750        

4230 Dommerutgifter 93 768           17 749        50 000              9 050         16 969          

4234 Kontingent krets & Forbund 8 500             1 000         7 500            

4240 Trenerutgifter, inkl camper 260 000         60 000        200 000        

4255 Lag - serieavgift 62 650           30 000        10 650              22 000        

4256 Avgift cup 65 000           65 000        -                

4257 Bespisning, bl.a camper 65 250           40 250        -                    25 000          

4300 Varekjøp for videresalg 220 000         20 000        200 000        

4310 Innkjøp hockeyutstyr 150 000         40 000        20 000       90 000          

4325 Premier 500                500             

Varekostand 1 725 348      523 499      186 650            159 500     855 699        

5900 Total lønn 105 070         60 000              45 070          

Lønnskostand 105 070         -              60 000              -            45 070          

Annen driftskostand, inkl reisekostnader 235 813         4 000          150 311            2 860         78 642          

Driftskostander 2 066 231  527 499   396 961         162 360 979 411     
8040 Renteinntekter 151                151               

Annen renteinntekt 151                -              -                    -            151               

8060 Purregebyr 30                  30                 

Annen finansinntekt 30                  -              -                    -            30                 

Årsoverskudd 50 867        -201 774 -36 961          -460        290 062     

BUDSJETT HOCEYGRUPPA 2014
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Vi ønsker å gå minst 50 000,- i overskudd 2014. Det er viktig å sikte mot dette for å sikre fortsatt 
økonomisk stabilitet.  
 
Budsjettet må sees som et styringsverktøy for styrets løpende drift og oppfølging. 
 

 
 
 

---- 
 

 
 
 
Styret i Jutul Hockey vil takke alle spillere, trenere og ledere for innsatsen i 2013. Vi vil også rette en 
takk til foreldrene som stiller opp for sine håpefulle på tribunen og i dugnader. Styret 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. 
 

 
 
 

Rud 26. februar 2014 
Styret i Jutul Hockey 



 
 
 

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 
 
  
Protokoll fra årsmøte i Jutul hockey.  Rud 26. februar 2014  
 
 
Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede  
Tilstede 10 stemmeberettigede ved starten av møtet.  
 
Vedtak: De stemmeberettigede godkjennes. 
 
Sak 2. Godkjenne innkallingen og saksliste  
Kommentar: Mange vet ikke om at det er årsmøte. Kan det legges mer arbeid i 
å spre informasjon? Kan lagledere være flinkere til å oppfordre folk til å delta? 
Bør det stå annonse i Bærum Budstikke?  Alle medlemmer bør få mail med 
informasjon.  
 
Vedtak: Innkallingen godkjennes. 
 
Sak 3. Valg av forretningsorden  
Innstilling: Eirik Helgesen er dirigent. Hilde Aamodt er sekretær 
 
Vedtak:  Årsmøtet ledes av dirigent Erik Helgesen. Sekretær er Hilde Aamodt 
 
Lill Merete Mortitsgard og Kjell Hellenes underskriver protokoll  
 
Sak 4. Behandle Jutul Hockey sin  årsmelding 
Innstilling: Årsmelding for 2013 godkjennes  
 
Innspill:  



Kommentarer på  styret har «flyttet» de ulike lagene sine penger til styret 
sentralt: 

• En endring av disponering av de enkelte lagene sine midler krever eget 
vedtak fra årsmøte  med tilhørende saksliste.  

• At laget har egen økonomi basert på dugnad / kafeteriavakt virker 
motiverende for rekruttering.   

• Det virker motiverende å være forsiktig med penger fordi en ser at laget 
kan spare penger til  å delta på utenlands cuper. 

• Det virker motiverende for lagledere å ha oversikt og vite at dersom en 
bruker mindre så har laget mer penger.  Flere lag har gjennom flere år 
«spart» penger fordi de har tenkt at pengene ble i laget. Det kan være  
demotiverende dersom en får følelse av at pengene har «forsvunnet».  

• Det er viktig at hvert lag har egne penger.  
• Styret skal konkretisere tydeligere hva det innebærer at pengene er 

«flyttet». Styret ved Ståle Pedersen vil innkalle lagledere for  i detalj gå 
gjennom de ulike lagkasser.   
 

 
Det bes om at dommere i klubben informeres om at de må kjenne sitt 
personnummer og skattekommunenummer 
 
Det bes om at styret er bevisst sitt ansvar ift at Jutuls camper i størst mulig grad 
skal være et tilbud for alle, og at det derfor er viktig at prisen på campen ikke 
gjør at spillere i klubben ikke har mulighet til å delta. Det stilles spørsmål om 
det er færre av Jutuls egne spillere som deltar.   
 
Jobbe mer med å finne ut hva Jutul hockey er som klubb. Hva skal kjennetegne 
oss? Hva og hvem er vi til forskjell fra andre klubber? Det kommer innspill på at 
vi bør jobbe strukturert og systematisk med dette. Mulig vi bør arrangere 
seminar hvor klubbens medlemmer inviteres til å delta.  

 
 
Vedtak: Årsberetningen  vedtas  
 
Sak 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand  
Innstilling: Regnskap godkjennes.  
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 
Regnskap for 2013 er godkjent.  
 



 
Sak 6. Behandle innkomne forslag og saker  
Ingen saker var meldt inn.  
 
 
Sak 7. Fastsette treningsavgift  
Innstilling:  
Det  foreslås at styret gis fullmakt til å fastsette treningsavgift.  
 
Innspill: Ber om  at styret er bevisst sitt ansvar i forhold til at treningsavgiften 
ikke må øke for mye.  
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 
Sak 8.  Jutul hockey sitt  budsjett  
Innstilling: Budsjett ble fremlagt 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt  
 
Sak 9. Valg  
a) Valgkomiteens innstilling på leder:  
Eirik Helgesen  
 
Vedtak: Enstemmig valgt 
Eirik Helgesen  ble valgt til leder.  
 
b) Valgkomiteens innstilling på nestleder:  
Tore Bjørndal   
 
Vedtak: Enstemmig valgt 
Tore Bjørndal  ble valgt til nestleder.  
 
c) Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer  til styret:  
Tone Smestad, Hilde Aamodt, Ståle Pedersen og Andrew Proskurnicki 
 
Vedtak: Enstemmig valgt 
  
Tone Smestad, Hilde Aamodt, Andrew Proskurnicki,  og Ståle Pedersen  ble 
valgt til styremedlemmer  
 



f) Styrets innstilling på valgkomité:  Lise Kvil Torgersen har sittet som leder 
frem til nå.  Hun ber om avløsning. Styret hadde ingen innstilling.   
 
Vedtak: Erling Schumacher ble valgt til leder 
De ulike lagledere vil bistå leder.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________   _______________________ 
Lill  Merete Moritsgard     Kjell Hellenes 



” GJENNOM TRIVSEL OG GLEDE SKAPES RESULTATER! ” 

I.L. JUTUL, SKI-/FRIIDRETTSGRUPPA, ÅRSMELDING 2013 

 
Styrets sammensetning: 

 

Leder:    Erik Frogner  

Nestleder:   Bengt Lyng 

Kasserer:    Anne Line Dyrberg   

Styremedlemmer:  Frank Aas  

    Are Kristiansen 

Hege Torrissen 

Børre Gulbrandsen 

Hovedtrener:   Bjørn Meinicke 

Repr. for Hornigjengen: Anne-Lise Alaerts  

Repr. for Jutulkara:  Henrik Stene, Kjetil Kristiansen fra januar 2014. 

Valgkomitè:   Elin Thrane og André Sørensen 

 

Trenere: 

Bjørn Meinicke, Are Kristiansen, Stina Meinicke, Andrè Sørensen, Frode Kavli, Lene Susan 

Carlsen Kavli, Lars Laukeland, Frank Aas, Gro Thrane Øen/Dag Øen, Thor Olav Sørnmo, 

Arne Gaustad, Espen Claussen, Terje Omfjord, Tor H. Staff.  

 

Møtevirksomhet: 

Det har vært avholdt fire styremøter, to trenermøter, et foreldremøte samt ”arbeidsmøter” og 

trenermøter per telefon og mail. I tillegg er det gjennomført planleggingsmøter ifm de ulike 

arrangementene. Det er også avholdt møter/prosesser ifm klubbutviklingsprosessen siste året. 

 

Undergrupper: 

Se egne årsberetninger fra Hornigjengen og Jutulkara, som viser høy og stabil aktivitet. 

 

Oversikt over aktive medlemmer: 

Aktive barn/unge  drøyt 90 stk  

Hornigjengen   drøyt 70 stk 

Jutulkara   drøyt 70 stk  

 

Totalt ca 230 medlemmer, en liten økning ift 2012. 

 

Sportslige aktiviteter: 

 De ”unge aktive” teller nå ca 90 deltagere i alderen 7 – 15 år med faste treninger 1 – 2 

ganger per uke høst og vinter. Det har vært rekordtilvekst blant de yngste. De eldste 

har deltatt i treningssamarbeid Langrenn Asker og Bærum, BVIF og Jardar.  

 Rulleskitrening for de ivrigste (over 11 år) har vært populær og hatt grei oppslutning. 

 Barmarkssamling på Løvlia: Sykkel fra Lommedalen, overnatting, løpetur til 

Gyrihaugen og sykkel tilbake til Lommedalen. 

 Deltagelse i Opp Kantebakk og øvrige interne arrangement. 



 Flere deltok i Ungdomsbirken og SkiSports Sommerskiskole eller Odd-Bjørn 

Hjelmeset Bendit Sommerskiskole med betydelig subsidiering fra klubben.  

 Fin sesongstart med Gomobu-tur hvor ca 80 små og store deltok.  

 Mange av de yngre løperne har deltatt i regionale individuelle renn og stafetter. De 

eldste har også deltatt i cuper, KM og landsrenn. Både i individuelle renn og stafetter 

er det oppnådd pene resultater, som løpende blir lagt ut på hjemmesidene 

www.jutul.net, her finnes også flotte bilder. Som et eksempel nevnes at 

Fossumstafetten 9. feb 14 hadde rekorddeltagelse med 17 Jutul-lag! 

 Det har ikke vært tilstrekkelig interesse til å kunne videreføre orienteringstilbudet fra 

11 og 12 sesongen i 13. 

 

Egne arrangementer: 

 Vårt årlige skirenn ”Jutulcrossen”, ble arrangert for tredje gang som langrennscross 

under flotte forhold i Skui Idrettspark. Rekorddeltagelse med 540 startende. 

 Klubbmesterskap i turrenn – Vestmarkrunden, ca 10 deltagere. 

 Klubbmesterskap, kort løype, klassisk stil fra Jordbru, høy deltakelse med 98 startende 

i alderen 5-75 år. 

 Klubbmesterskap i terrengløp på Kalvøya, ca 30 deltagere. 

 Opp Kantebakk ble også i 2013 arrangert som lørdagsløp med hornmusikk og god 

stemning, ca 100 deltagere. Vi ønsker flere deltagere og satser friskt med Sportsmaster 

Opp Kantebakk tirsdag 10.06.14. 

 Avfetningsrennet, 2. juledag, ca 50 deltagere, arrangert for 34. gang. Grunnet 

snømangel ble det løping i strødd skiløype.  

 Den årlige ”sesongavslutningen” for foreldre/trenere/bidragsytere ble vellykket 

gjennomført i april. 

 Det er gjennomført eget 1.hjelp og hjertestarterkurs for trenere og tillitsvalgte. 

 

Anlegg: 

Vi har jobbet med å få tillatelse og finansiering av etablering og lyssetting av en rundløype i 

ytterkant av Jordbrujordet, dette vil spesielt bli en fin avlastning for de yngste. Jutul har fått 

klarsignal og midler fra kommunen til dette tiltaket, og satser på å få gjennomført dette ila 14.  

 

Videre har vi fått inn på handlingsplanen i kommunen/BIR oppgradering av lysløypa fra Skui 

til Jordbru, runden på Jordbru og videre til Kattås (fase 2). Tiltaket inkluderer drenering, 

dekkeoppgradering og breddeutvidelse ved behov. Vi satser på midler til fase 1 fra Skui i 15 

og siste fase i 16. 

 

De mindre hoppbakkene ved Skui idrettspark er besluttet revet, Jutul administrerer/utfører 

dette for kommunale midler. Dette muliggjør utvidelse og fornying av skileikområdet, 

skigruppa bidrar aktivt i denne utviklingsprosessen.  

 

Dugnader: 

 Tusen takk til Hornigjengen og Jutulkara som også i 2013 velvillig har påtatt seg 

vakter på parkeringsplassen ved Vestmarksetra.  En del av inntektene fra denne 

dugnadsinnsatsen går direkte tilbake til ski-/friidrettsgruppa. 

 Vi gjennomførte vår og høst søppelplukkedugnaden for Bærum kommune. 

 Flere av skigruppas unge og eldre medlemmer har gjort en stor innsats med salg av 

Vestmarkkalendere. Bidrag fra kalendersalget er en viktig inntektskilde for gruppa.  

 Det har vært gjennomført rydde-dugnad i lysløypa på Skui/Jordbru. 

http://www.jutul.net/


 Skigruppa kjører opp løyper i nærområdet med klubbens egen snøscooter og 

sporsetter. 

 Vi har hatt litt utfordringer med å skaffe nok dugnadskapasitet, og vil ytterligere 

klargjøre forventning om at foreldre må bidra ifm arrangementer. 

 

Økonomi: 

Skigruppa har en solid økonomi, og regnskapet for 2013 viser et overskudd på ca kr 25.000,-.  

 

Mål og planer/klubbutvikling: 

Gruppene er utfordret på å ta tak og konkretisere aktiviteter på klubbutvikling. Vil bli 

presentert på årsmøte i Jutul i mars. Skigruppa startet prosessen i møter høsten 2013, og vil 

dokumentere/forankre prosessen bl.a. gjennom  denne årsberetning/handlingsplan og 

gruppeårsmøte.  

 

IL Jutul sine verdier fra sentral klubbutvikling: Mestring-Kvalitet-Tilhørighet 

 

Ett viktig spørsmål som er diskutert er treningssamarbeid med andre klubber. Vi har hatt 

relativt få utøvere som vi har bragt inn i samarbeid med BVIF, som Jutul har hatt et 

konstruktivt samarbeid med i flere år. De siste årene bare 1 til 2 løpere. Disse løperne har vært 

litt «alene» som løper fra Jutul, og flere melder derfor overgang. I år (jenter 2000/2001) er det 

etablert samarbeid med Jardar, dette synes å fungere meget bra. Har hatt en del aktiviteter for 

at utøverne skal bli bedre kjent – både treningssamlinger og sosiale samlinger. Har tro på 

likeverdig samarbeide hvor begge klubbene bidrar i opplegget.  

 

Spørsmål hva slags modell vi skal ha i fremtiden – bør ikke ha to modeller samtidig. Vi må 

først ta stilling til hva slags klubb Jutul/skigruppa skal være? Skal vi for eksempel ha 

aldersgruppen opp til ungdomsskolen som målgruppe, primært en rekrutteringsklubb – eller 

følge utøverne lengre for eksempel ut ungdomsskolen?  Vi er avhengig av trenerressurser for 

å kunne ta utøverne opp til ungdomsnivå, kan ikke basere trening på dette nivået kun på 

foreldretrenere. Vi har frihetsgrad til å lønne trenere dersom en slik løsning blir valgt. Ett 

alternativ er å legge noen forutsetninger for å ta en gruppe videre til ungdomsnivå – f.eks. at 

gruppen er av en gitt størrelse, krav om foreldreinnsats etc. Ungdomstrenere er også et 

element i en slik modell – slike trenere bidrar positivt for å motivere de yngre løperne.  

 

Forslag til Hovedmål:  

Jutul bør være foretrukne klubb for alle barn ut barneskolen.  

 

Sekundærmål:  

Kunne gi et tilbud til utøvere som ønsker å fortsette til 15 års alder, hindre frafall. En 

forutsetning for organisert trening i egenregi også i denne gruppen er et tilstrekkelig antall 

(min 5-6) og foreldreeierskap. Klubben må evne å tilpasse dette ift spredning i gruppa. 

Alternativet (eller supplement) er treningssamarbeid. 

 

Handlingsplan/tiltak: 

Treningsgrupper - prinsipper 

Jutul praktiserer ikke strenge skiller mellom årsklasser – dette er ok så fremt utøverne finner 

seg til rette. En slik modell må være styrt av trener – må sikre treningsutbytte for den primære 

målgruppen for treningen. Det tilstrebes lyst og lekbetont trening for alle aldersnivåer, men 

med progresjon både i kvalitet og kvantitet oppover i årsklassene. En slik løpende evaluering 

av sammensetning av treningsgruppene for å sikre best treningsutbytte for alle skal ha fokus. 



Et konkret tiltak skal være stafetter og moro mot slutten av treningen, der kan en samle hele 

gruppa. 

 

Treningssamarbeid 

Det skal fortsatt fokuseres på treningssamarbeid med naboklubber for å sikre 

større miljø, og redusere risiko for frafall. Treningssamarbeidet bør baseres på likeverdig 

innsats mellom samarbeidende klubber. Styret vil jobbe videre med å konkretisere tiltak på 

treningssamarbeid i 2014. 

 

Skirenn og foreldredeltakelse  

Det vurderes å legge et antall skirenn som "obligatoriske"  - dvs at det legges opp til at flest 

mulig i de respektive gruppene deltar. Fossumstafetten var et veldig godt eksempel - stort 

oppmøte og moro for både barn og voksne. Dette forutsetter at foreldre bidrar mer og er med 

som (administrative) støttespillere både i forkant og på renndagen. Trenerne kan godt få litt 

mer avlastning rundt det organisatoriske - det er tross alt ikke mange slike renn i løpet av en 

sesong. Vi har en veldig fin trenergruppe, og disse må få best mulige forutsetninger for å 

gjøre sin del av jobben. Dessuten vil økt foreldrestøtte og –medvirkning øke sjansene 

dramatisk for at poden blir skiløper. 

 

Internsamarbeid/kommunikasjon 

Det skal fokuseres på å øke samarbeidet med Hornigjengen, Jutulkara og Idrettsskolen 

(IFBU). Dette gjøres bl.a. gjennom større deltagelse i hverandres arrangementer, og gjensidig 

rekruttering. 

 

Koordinering mot Fotballgruppa mtp å unngå/redusere kræsj av treningstider skal bedres, vi 

gir ikke opp kampen mot fotballen vinterstid:-) 

 

Kommunikasjon med foreldre skjer en del på mail, men det skal tilstrebes mere aktiv bruk av 

hjemmesiden, samt at Facebook-grupper/sider også vil benyttes i økt grad. 

 

Anlegg 

Skigruppa disponerer fine anleggsfasiliteter, og det er spennende utviklingsprosjekter i gang 

jf. eget avsnitt om Anlegg. Videre avklaring av organisering og grensesnittet mellom gruppa 

og hovedlaget/AU i planlegging og gjennomføring av prosjektene vil gjøres i første del av 

2014. 



Årsmelding 2013 Hornigjengen             

Styret: 
Ellen Bø Kippersund, leder 
Gerd L. Vedvik, kasserer(går ut) 
Nina Claussen, styremedlem 
Vivi C. Stub Aune, styremedlem (går ut) 
Pernille Claussen Bjørkelund, styremedlem 
Linda Roswall, web-ansvarlig 
 
Antall medlemmer: 71 
 

Møtevirksomhet: 4 styremøter, 1 trenermøte 

 
Trening:  
Mandager kl 19, rolig langtur, evt løping i egenorganisert ”hundegruppe”. 
Onsdager kl 18 intervall med trener eller gågruppe. 
Skitrening eller løpetreninger i vinterhalvåret. 
Styrketrening (Vi disponerer styrketreningsrommet mandag og onsdag)+ styrketrening 
Jordbru torsdag kl 10 
 

Felles sportslige arrangementer: 
Avfetningsrenn, Vestmarkrunden, Klubbmesterskap ski, Klubbmesterskap på Kalvøya, 
Kantebakk opp, Semsvannsrunden.  
Idrettsmerkeprøver  
Mykje Meir trening på Rykkinn. 
Dessverre klarte vi ikke stille lag til Holmenkollstafetten i år. 
I tillegg har medlemmene deltatt i diverse renn, løp, ritt på eget initiativ. 
 

Turer: Sykkeltur fra Hakadal med overnatting på Kobberhaughytta 17-18/8 
 
 

Sosiale arrangementer: 
Kaffekos etter trening, sommerfest med tur til Ramsåsen, høsttur med Jutulkara, julebord på 
Jutulstua, selvforsvarskurs, yogakurs. Bilder og fortelling fra Jorunn Røegh og Toril Gylteruds 
tur over Grønland. Vinterbading. 
 
Økonomi: Årets regnskap var negativt.  

 

Dugnader: Parkeringsvakt på Vestmarksetra 
 
Nytt styremedlem: Randi H. Mathismoen  

 
 
 

 



 
 

”Gjennom trivsel og glede skapes resultater” 

 

AÅ rsberetning for Jutulkara 2013 
Styret: Tore Hansen, leder 

Kjell Nakstad, kasserer 
Arnfinn Reitan, sekretær 
Asle Enger 
Frank Hansen 
Jostein Ringstad 
Sverre Ivar Telnes 

Antall medlemmer: 73 aktive + 7 passive. 

Antall trenere: 3 stk. + ass. 

Antall styremøter: 4 

Sportslige aktiviteter: Klubbmesterskap på ski og i terrengløp, diverse turrenn, joggeløp og 
sykkelritt, samt klubbens egne arrangementer, Kantebakk opp, 
avfettingsrenn og idrettsmerkeprøver. 

Trening: Tirsdager kl 1900, torsdager kl 1830 og lørdager kl 1400, hele året. 
Styrketrening torsdager kl 1940-2030 i vinterhalvåret. 

 Nytt: Sykling på torsdager i sommerhalvåret. 

Sosiale arrangementer: Treningssamling i Ukraina. Svartvannslekene m/utdeling av Kolls 
cup vandrepremie. Løpetur til Erik Engebretsen m/bankett. 
Setteknekken. Lørdagsavslutning i garderoben før jul. Feiring av 4 
jubilanter. Utdeling av Ringnes vandrepremie. 

Dugnader: Parkeringsvakt på Vestmarksetra. Dugnader i forbindelse med 
Jutularrangementer (Kantebakk opp, terrengløp). Vask av 
styrkerom, garderober m/badstuer. Tore og Asle ansvarlig for 
idrettsdelen.  

Økonomi: Sunn økonomi. Medlemsavgift kr 500. 

Oppnådd i 2013: Sportslig og sosialt godt miljø. 

Mål for 2014: Markedsføring/salg av Jutultøy (overtrekk, fleecejakker). 
Opprettholde et høyt aktivitetsnivå idrettslig og sosialt. 
Nyrekruttering (få med ungdommen).  

For Jutulkara: Tore Hansen 



 
 

 

 
Ski-/Friidrettsgruppa 

 
 

ÅRSMØTE 10.02.2014 
 

Agenda: 
 
1. Velkommen 
2. Valg av ordstyrer og referent 
3. Årsberetning 2013 (inkludert handlingsplan/tiltak i lys av 
klubbutviklingsprosessen) 
4. Regnskap 2013 
5. Innkomne saker/forslag 
6. Fastsette årets treningsavgift 
7. Budsjett 2014 
8. Valg 
9. Info 
10. Eventuelt/ordet fritt 
11. Foredrag 
 

 
Fremmøte: 10 stk.  

 
1. Velkommen ved Erik Frogner 

 
2. Ordstyrer: Erik Frogner 

          Referent: Hege Torrissen 
 

3. Gjennomgang av ski-/friidrettsgruppas årsberetning 2013 
ved Erik Frogner. Det ble brukt en del tid på 
tiltak/handlingsplan som følge av 
klubbutviklingsprosessen, suppleringer er implementert i 
endelig versjon av årsberetning. Årsberetningene fra 
Hornigjengen og Jutulkara ble gjennomgått uten 
kommentarer. 

 
4. Regnskap: Gjennomgått og godkjent, fortsatt solid 

økonomi. 
 

5. Innkomne saker/forslag: Ingen. 
 

 
6. Treningsavgift: Etter en diskusjon og basert på at 

treningsavgiften er lav sammenlignet med naboklubber, 
at den har vært uendret i flere år og at kostnadsnivået 
knyttet til treningsutgifter etc er økende ble denne 



vedtatt endret til følgende satser for et helt år: 7-10 år 
kr. 700,-, 11-12 år kr. 950,- og 13 år og oppover kr. 
1200,-.  
 
Betales fortsatt via web som en sum pr år, eventuelt 
behov for deling av treningsavgiften meldes Aimee.  

 
 

7. Budsjett 2014: Gjennomgått og godkjent. 
 

8. Valg: 
 

Leder:    Erik Frogner (valgt for 1 år til) 
Nestleder:    Bengt Lyng (ikke på valg) 
Kasserer:    Tor Hærnes (ny, 2 år) 
Styremedlemmer:  Frank Aas (ikke på valg) 
     Are Kristiansen (ikke på valg) 

Hege Torrissen (gjenvalg, 2år) 
  Børre Gulbrandsen (ikke på valg)  
 

Går ut av styret etter lang og tro tjeneste: Anne-Line Dyrberg 
og Henrik Stene, tusen takk for stor innsats:-). 
Det ble kommentert at valgperiode på 2 år muligens strider mot 
sentrale regler om 1 år. 
 
Hovedtrener: Bjørn Meinicke 

 
Representant for Hornigjengen: Anne-Lise Alaerts  
Representant for Jutulkara: Kjetil Kristiansen 
Revisor: Hovedklubben underlagt krav om ekstern revisor 
Valgkomitè: Lars Laukeland (ny) og André Sørensen (gjenvalg) 
 
 

9. Info: 
 
Informasjon om diverse arrangementer: 
Sportsmaster Opp Kantebekk tirsdag 10.juni. 
Skisportens dag søndag 16. mars 2014. 
Klubbmesterskapet på Jordbru tirsdag 11.03.14. 
Sesongavrunding og premieutdeling på Grendehuset 
mandag 17.03.14. 
Foreldrefest på Jutulstua 05.04.14. 
Klubbmesterskap på Kalvøya torsdag 8. mai. 

 
10. Eventuelt/ordet fritt 

Forslag fra Jørgen Jacobsen: Felles arrangement med 
Halvard Hanevold og foredraget: «Fra totalt talentløs til 
OL-kandidat». 
 

11. Foredrag 
 
Ble avlyst grunnet dårlig oppmøte. 
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Årsmelding 2013 – Sesongen høsten 2013 og vinter / vår 2014. 

«Idrettsskolen for barn» (ISFB) sin årsmelding for sesongen 2013 – 2014. Sesongen følger skoleåret. 

ORGANISERING OG INSTRUKTØRER 

Ledelse 

Etter siste årsmøte er ISFB direkte underlagt og forvaltes av hovedstyret (HS).  Forvaltningen ivaretas 
av AU (arbeidsutvalget) og styremedlem Jørgen Jacobsen har sammen med klubbens administrative 
leder ivaretatt den praktiske oppfølging og bistand til den ansatte leder. 

Den 1. august 2013 tiltrådte Malin Simens som leder av ISFB. Hun har tidligere sittet styret til ISFB før 
den som selvstendig gruppe ble underlagt hovedstyret i klubbens siste årsmøte. Hun har tidligere 
også vært engasjert som instruktør.  

Instruktører sesongen 2013- 2014 

Følgende har vært engasjert som instruktører sammen med Malin: Kjellaug Jacobsen, Beate 
Fredriksen, Ingrid Brandsæter, Jonas Breivik, Ingelin Østhagen, Ellen Mathiesen, Zahra Hosseinpoor 
(til mars 2014). Maren Johansen og Christer Reierstøl (begge, høsttermin 2013). Victor Gagnås og 
Jackson F Dequeemani (begge fra nyttår 2014). 

Ressursgruppe (foresatte) 

Ettersom det nå ikke lenger var et styre til å støtte og bistå leder og instruktørene ved ulike 
arrangementer og dugnader ble det sommeren 2013 etablert en ressursgruppe av foreldre til barn 
som deltar i Idrettsskolen for barn. Følgende har deltatt i ressursgruppen: Henning Sørensen, Jostein 
Tandberg, Jon Inge Stensrud og Eirik Ravinger (fra høsten 2013). Bjørn Thorud og Sjur Jacobsen 
(begge 1.halvår).   

Møter 

Det har vært jevnlige møter og oppfølging mellomstyret representant og leder av ISFB.  Videre har 
det blitt gjennomført en del møter med ressursgruppa om planlegging og gjennomføring av 
arrangementer og dugnader. Den siste perioden har det vært fokus på- , og diskusjoner om 
organisering og optimalisering av ressursgruppa. Leder har hatt samlinger og møter med 
instruktørene. 

Kurs 

Leder og instruktører har gjennomført internkurs i førstehjelp og hjertestarter, og aktivitetslederkurs.   

Politiattest 

Lovpålagt krav om politiattest for trenere og instruktører i barneidretten er ivaretatt og fulgt opp av 
leder og klubbens administrative leder. Alle instruktører har politiattest. 

 

 

JJA/MS «Gjennom trivsel og glede skapes resultater»  
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MEDLEMSKAP - AKTIVE DELTAGERE 

Medlemskap 

I samsvar med Norges Idrettsforbunds og klubbens «Lover og retningslinjer» er det ikke krav til 
medlemskap for å delta i aktivitetene i ISFB.   

Deltageroversikt 

Totalt har 210 barn deltatt ved ISFB sine aktiviteter denne sesongen.  Det er 3 grupper på 
ettermiddagen for Skolefritidsordningen (SFO) ved Skui skole og 6 kveldsgrupper. Gruppevis 
fordeling:  

SFO 1.klasse tirsdag: 40 stk, SFO 2.klasse tirsdag: 20 stk, SFO torsdag: 18 stk 

5-6 år tirsdag: 25 stk, 7-8 år tirsdag: 25 stk, 9-11 år tirsdag: 21 stk, 5 år torsdag: 26 stk, 5-6 år torsdag 
22 stk. og Adrenalingruppa 12 år +: 14 stk. 

ØKONOMI  

Økonomien i gruppen er stabil og god.  Økte inntekter skyldes i hovedsak økning i treningsavgifter, 
noe mer fra VMK og ekstraordinært tilskudd etter søknad fra Sparebankstiftelsen. Økte kostnader 
skyldes i hovedsak ansettelse av leder.  Det er et regnskapsmessig overskudd som skyldes at 
inntektene fra Sparebankstiftelsen ikke er anvendt i dette regnskapsåret, men vil komme i 2014.  

ANLEGG og SAMARBEIDSPARTNERE 

Idrettsskolen for barn har koordinerings og oppfølgingsansvar for Skileiken i Skui Idrettspark 

Følgende anlegg er benyttet i 2013: 

Skui Idrettspark med Skileiken og sletter/baner samt gymsalen ved Skui skole er de viktigste 
«arenaer» for aktivitetene. I tillegg til dette benyttes de næreste områdene av Vestmarka flytting til 
turer på ski og beina og til de årlige sykkelturer. Som det fremgår er det utstrakt samarbeid med 
andre tilbydere.  Her nevnes luftgeværskyting med Sollihøgda salongskytterlag, klatring ved Holmen 
klatresenter, Bowling på Rud, kickboksing med Mudo Sandvika, frisbee med Bærum Frisbeeklubb, 
Judo ved Ippon Judoklubb, Hip Hop med KGB dans og ballett.  

ARRANGEMENT 

Følgende arrangement er gjennomført i sesongen 2013/2014: 

Klubbaftener ved gapahukene og bålplassen i Skileiken, sommeravslutning på Skuisletta, Skisportens 
dag.  

AKTIVITETER 

Oversikt over aktiviteter, gruppevis fordeling: AKTIVITETSPROGRAM for høstsesong og 
AKTIVITETSPROGRAM for vinter/vår. 

Separate program for hver gruppe (9*2), til sammen 18 aktivitetsprogram. (Evt. som vedlegg til arkiv) 

JJA/MS «Gjennom trivsel og glede skapes resultater»  



I.L. JUTUL Idrettsskolen for barn 

3 

MÅLOPPNÅELSE  

Intensjonene for 2013 var ansettelse av leder og opprettholdelse av deltagerantall og tilbud som før 
uten at det skulle gå ut over kvaliteten på aktiviteter og arrangementer. Det mener vi å ha oppnådd. 

MÅL OG PLANER FOR 2014 

Hovedmål for 2014: 

• Opprettholde den gode kvalitet og variasjon i tilbud og aktiviteter  
• Instruktører.  

o Koordinert (evt. nytt) opplegg for trenere og instruktører generelt med andre 
grupper (spesielt Ski-Friidrettsgruppa)  

o Økt kunnskap og ferdighet. Kurs og oppfølging. 
o Hindre frafall midt i sesongen. Vikarordning ved sykdomsforfall.   

• Tettere samarbeid mellom ISFB og de øvrige gruppene 
 
Om forutsetningene for de tre første hovedmål innfris kan det være aktuelt med: 

• Forsiktig vekst i antall deltagere, m.a.o. noen flere «parallellgrupper» i de yngste klassene 
Antagelig mest realistisk at dette kan være et mål på 2 års sikt. 

 

OPPSUMMERING/AVSLUTNING 

En spennende sesong med mange utfordringer avsluttes – i god stil.  ISFB uten eget styre, med 
nyansatt leder, organisert direkte under HS og med oppfølging ivaretatt av et AU uten samme 
«kapasitet» i antall hoder til å følge opp som tidligere styrer, innebar selvfølgelig en del spesiell 
«oppstart» utfordringer.  

Når det er sagt skal vi si oss fornøyd med svært mange ting: Malin Simensen har gått løs på 
oppgavene med stor entusiasme og god gjennomføringsevne.  Vi er i ferd med å få på plass en stabil 
og god ressursgruppa av foreldre. Oppfølgingen fra AU, klubbens administrative leder Aimee og 
tidligere leder og sportslig leder Kjellaug har etter hva vi erfarer fungert tilfredsstillende.  Kvalitet på 
tilbudet aktiviteter og antall grupper og barn er minst like bra som tidligere.  Kort sagt all grunn til å 
være fornøyd med sesongen, og samtidig å se med ydmykhet på de utfordringer som ligger foran oss. 
Det vil fortsatt kreve noe ekstraordinær innsats på å følge opp de igangsatte «organisatoriske tiltak». 

Mange skal takkes. Først og fremst de som står på i «førstelinjen»; Malin og instruktørene.  Videre 
stor takk til medlemmer av ressursgruppa og til Aimee, Kjellaug og andre i AU som har bidratt til at 
Malin har fått en god start.  Vi takker også Skui skole ved rektor Vera Perminow og leder av SFO, 
mangeårig medlem av Jutul Anne Turid Nordli, for godt samarbeid.  Harald Bøysen i Bærum kommen 
og hans gode team av preppemannskaper som alltid er i forkant av evt. forespørsler om bistand når 
løyper og Skileiken skal klargjøres. Takk for økonomisk støtte fra klubbens sponsorer, Hamax AS (i år 
med akebrett og annet utstyr til en verdi av flere 10 talls tusen) og andre bidragsytere med gaver til 
utlodninger og små gaver til ungene. Takk også til Sparebankstiftelsen og William Pedersens legat for 
gode økonomisk bidrag til innkjøp av utstyr. Videre en stor til mange enkeltmedlemmer og 
engasjerte personer som velvillig stiller opp når det er behov for en utstrakt hånd, og sist og ikke 
minst en stor takk til alle som stiller på dugnad når det kreves og selvfølgelig alle «hovedpersonene; 
mer enn 200 barn som er de aktive barn som det helde dreier seg om. 
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ISFB er i ferd med «å bli voksen».  Denne vinteren er det 25 år siden Idrettskolen for barn ble startet.  
Det skal vi komme mer tilbake til i løpet av denne våren og neste sesong og i årsberetningen etter 
neste år. 

 

Skui 18.3 2014 

 

For HS og AU: Jørgen Jacobsen i samarbeid med Malin Simensen 
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REPRESENTANTSKAPET I JUTUL – ÅRSMELDING 2013 
 

Representantskapet  har hatt 2 møter i perioden. Møtene er avholdt på 
Jutulstua. 
Representantskapets oppgave er iflg klubbens vedtekter: 
«Representantskapet skal gi kontinuitet i IL JUTULS arbeid og er et viktig 
rådgivende organ for IL JUTUL» 
Representantskapet  har 13 medlemmer og består i hovedsak av tidligere 
ledere og æresmedlemmer i IL JUTUL. 
 
Representantskapet har et godt samarbeid med hovedstyret og 
Arbeidsutvalget i IL JUTUL. 
 
 
 
For Representantskapet i IL JUTUL 
 
 
Peder Kielland 
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