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Agenda

1. Årsmelding 2016
2. Regnskap 2016
3. Deltakeravgift 2017, forslag
4. Budsjett 2017, forslag
5. Behandle innkomne forslag

Forslag; Påbegynne arbeidet med å slå sammen Jutul fotball med BVH

6. Styremedlemmer, diskusjon
7. Valgkomité, diskusjon
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FOTBALLSTYRETS ÅRSBERETNING FOR SESONGEN 2016

Fotballsesongen 2016 ligger bak oss, og styret i fotballgruppen vil med denne årsberetningen
oppsummere sesongen i det årlige møtet for fotballgruppen og andre med interesse for fotball
i I.L. Jutul.

Sesongen kan kort oppsummeres slik;

 Rekrutteringen i barnefotball vedvarer og ungdomslagene er flere enn noen gang
 Ungdomslagene/kullene samarbeider for å ha et best mulig tilbud til alle
 12 ungdommer jobber som trenere/assistenter for andre lag i klubben
 A-laget på herresiden klarer ikke stille lag uten juniorspillere
 Antall lag og spillere er stabilt, men banekapasiteten strekker ikke til hele året
 Jevnt over gode resultater, fin innsats og et godt miljø på og utenfor banen
 Klubben har økonomien under kontroll og jobber med sparing til baner/fasiliteter
 Jutul fotball ble en landets første til å bli NFF Kvalitetsklubb
 Kiwi Jutultreffen er fortsatt populær og antall deltagere/ påmeldte er stabil med 263 lag
 Megaflis fotballakademi og Tine fotballskole ble gjennomført med stor suksess nok en gang
 Jutul Fotball har et tett samarbeid med BVH rundt fotballskoler og kurs
 Stabæk er tilbake som samarbeidsklubb
 Kiosken har vært åpen stort sett hver ukedag, og gjør sitt for et godt miljø
 Kjellerlokalene er flittig brukt, til møter og sosialt, av klubbens lag, spillere og ledere
 Etter sesongen har flere ungdomslag raknet, hvor mange spillere har gått til BVH

ANTALL AKTIVE 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-26 år 26 år -> Totalt
Herrer / Gutter 3 [3] 183 [163] 53 [64] 6 [4] 32 [5][ 282[288]
Kvinner /Jenter 0 [0] 99 [101] 23 [25] 3 [2] 12 [10] 137 [138]

Totalt 3 [3] 282 [264] 76 [89] 9 [6] 44[64] 414 [426]

Årets tall er angitt med uthevet skrift. Tall fra årets før er angitt med kursiv i parentes.

Fotballgruppens styre i 2016 har vært:
Elling Enger Leder
Kjell Hallberg Økonomi
Mariann Røste Medlem, dugnadsansvarlig
Bjørn Wildhagen Medlem, materialforvalter og baneansvarlig
Kjetil Hansen Medlem, representant A-lag menn (sluttet i august 2016)
Roar Dignæs Medlem
Tor-Arne Nordås medlem

Ansatt i 100-stilling:
Espen Løken Petersen Sportslig leder og administrativ ressurs i Jutul fotball

I 2016 har det vært avholdt 7 styremøter og 4 trener-/lagledermøter.
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Sportslig leder
I 5 år har vi hatt en sportslig leder som holder i trådene og bistår alle på og utenfor banen, det
vil si alt fra koordinering av treninger, hospitering og differensiering til bindeledd mot krets og
forbund - så vel som mot trenere, lagleder og andre ressurspersoner.

Kontinuitet og kvalitet er svært viktig fra ung alder og koordinering av trenere, lagleder og
andre ressurspersoner er derfor viktig for forutsigbarheten og gjennomføringen.

Idrettslagets daglige leder bistår fotballgruppen med alt fra medlemskontingenter, registrering
og oppdateringer til hjemmesider, økonomi og dugnader.

Sosiale medier
De siste årene har vi tatt i bruk flere sosiale plattformer for å nå ut til medlemmer og andre
interesserte, og ser økende besøk/ treff på våre plattformer.

Jutul fotball informerer, kommuniserer og engasjerer her både Jutulere, nærmiljøet og andre
nysgjerrige.

Kvalitetsklubb
I hele 2015 jobbet vi systematisk for å utarbeide rutiner, krysse av sjekklister og dokumentere
arbeidet vi gjør for best mulig aktivitet og klubbdrift. I 2016 ble vi sertifisert som Kvalitetsklubb.

Sport
Jutul fotball hadde 41 lag i seriespill i 2016, hvor 8 lag spilte ungdomsfotball, inkludert to
jentelag. Klubben har fortsatt omlag 80 trenere/lagledere. Rekrutteringen i barnefotballen går
like bra som før, og nå ser vi også at flere mennesker er villig til å være med å bidra og være
med på kurs.

I ungdomsfotballen har frafallet blitt vesentlig redusert, men det er fortsatt utfordrende med
antall spillere, differensiering og hospitering. Belastning må tilpasses utvikling og alder.

Juniorlaget for herrer er fortsatt med etter at laget rykket opp fra 3. til 2. divisjon i 2015. I 2016
klarte laget å vinne 2. divisjon og rykket opp til 1. divisjon. Imponerende!

Størsteparten av denne spillergruppen har vært i klubben i 12-14 år, og i år var hospitantene så
unge som 14 år - noe som betyr at klubben driver god spillerutvikling.

I 2016 rykket A-laget herrer ned til 7. divisjon. Opp til ¾ av stallen bestod av spillere fra junior-
avdelingen, i tillegg til noen veteraner/ oldboys.

Aktiviteter
Antall lag i seriespill og antall kamper har stabilisert seg rundt 40 lag, men vi er representert i
flere cuper. Jutultreffen var nok en gang en opptur, men med samme deltagelse som året før.
Innen barnefotball har vi et cupsamarbeid med de andre klubbene i kommunen, og vi ønsker
deltagelse hos hverandre.

263 påmeldte lag og nær 800 avviklede kamper gjør Jutultreffen til klubbens viktigste dugnad
og en svært viktig inntektskilde. Dette er fortsatt klubbens klubbens varemerke og viktigste
«happening». Kiwi Vøyenenga er Jutultreffens hovedsponsor.



Jutul fotball
Side 4

Akademi
Megaflis-akademiet ble arrangert igjen for 11. og 12. gang. Over 2 x 5 uker (vår og høst) har vi
et ekstra skolerings- og treningstilbud med fokus på individuell spillerutvikling og å ivareta hele
mennesket. Teori og multimedia, mat og ernæring i tillegg til praksisøkter er stadig en suksess.
Her utvikler vi også instruktører og trenere/ assistenter.

I år hadde vi med 6  «trenerassistenter» som spiller og trener lag i klubben.

TrenDegGlad (TDG)
I samarbeid med Vøyenenga ungdomsskole har vi fortsatt treningstilbudet TrenDegGlad. Alle
aktive på ungdomskolen og 7-ende klassinger er velkomne til å delta.

Uansett idrett og interesse, her aktiviserer vi ungdom og styrker kjernemuskulatur, forebygger
skader og bygger relasjoner.

Tine Fotballskole
2016 var det fjerde året på rad vi arrangerte Tine Fotballskole i samarbeid med BVH. 200
deltagende barn betydde «utsolgt». VI ble kåret til den beste fotballskolen i Oslo fotballkrets.

Utvikling og økonomi
De siste 5 årene har vi hatt en bred satsing og økt aktivitet for å få med enda flere enda
lengere. Vi har tredoblet omsetningen og går fortsatt med et lite overskudd.

Klubben prøver å sette av midler til diverse prosjekter som bane og anlegg, men vi er fortsatt
en dugnadsklubb, hvor vi er avhengig av hverandre og frivillig innsats for å opprettholde en
sunn og fornuftig klubbdrift. Tilgangen på ressurser blir vanskeligere med årene.

Bortsett fra Jutultreffen (og Vestmarkkalenderen) er det vanskelig med gjennomføring av
klubbdugnader. I 2016 ble det gjennomført en salgsdugnad, som dessverre ikke helt brakte ikke
inn de inntekter vi hadde håpet på.

De tapte dugnadsinntektene gjør oss sårbare og Jutul fotball ønsker en mulighet for at
medlemmene til å kunne «kjøpe seg ut» av disse.

Kompetente trenere er en nødvendighet, og i 2017 ønsker vi enda flere trenere og mer kursing.
Betaling av medlemskap og deltakeravgift ligger fortsatt på over 90%.

Bane og anlegg
Til tider er det voldsom pågang på baner og vi trenger sårt de tidene vi får på andre steder/
haller/ skoler.

Klubben har nå vinteråpen bane og helårsdrift for å dekke behovet, men ser at kunstgressets
alder og beliggenhet gjør dekket glatt og uforutsigbart i de tøffeste periodene. Skui skole har
stor nytte og glede av kunstgresset hele året.
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Fotballstyret har satt ned diverse prosjektgrupper for å arbeide med oppgraderingen av våre
anlegg:

• Eksisterende 11’er kunstgressbane må rehabiliteres i 2018, mulig med utsettelse til 2019.
Banen er ikke utslitt, men det er viktig for å utnytte vår plass i «køen» for kommunalt
tilskudd og spille-/tippemidler. Fotballsesongen har blitt lengre og bruken av anleggene
har økt vesentlig. Vinterdrift med maskinell brøyting sliter på kunstgresset, så nytt
dekke er nødvendig med tanke på benbelastningen og treningskvaliteten for våre barn
og ungdommer. Banen må trolig også oppgraderes under matten og planeres/dreneres
samtidig.

• Lysanlegget ved 11’er kunstgress er ikke godt nok, og nye lyskilder og alternativer ble
utredet i 2015/16. Lengre sesong krever mer og bedre lys, og LED-teknologi kan være et
alternativ.

• Ny 9-er kunstgressbane er utredet og planene er klare. Kommunen er involvert og
har gitt oss signaler om at det er mulig å få bygget banen i løpet av få år.

Sponsorer
Vi har fortsatt med våre lojale sponsorer og samarbeidspartnere. I 2016 har vi hatt med 9
bedrifter, De fleste av sponsoravtalene må reforhandles/fornyes i 2017.

Som en takk til de som hjelper oss inviterer klubben til fotballcup og grillmat på Skuisletta,
fredagen før andre helg av Jutultreffen. Sponsorcupen ble arrangert for fjerde gang i 2016,og
også denne gangen ble det en suksess. 5 firmaer stilte med spillere og supportere, som koste
seg med 5-er fotball, grillmat og noe godt i glasset. Kiwi Vøyenenga tok sitt 3. napp i vandre-
pokalen og har den nå til odel og eie.

Planer for 2017
 Ny 9-er KG ferdig utredet og oppstartsdato satt
 Ny 11-er KG ferdig utredet og oppstartdato satt
 Nytt lysanlegg ferdig utredet og oppstartdato satt

Vedtatte planer for 2016
 Kvalitetsklubb 1 stjerne - OPPNÅDD
 Ny 7/9-er kunstgressbane ferdig utredet/ søknad sendt – GJENOMFØRT

Styret i Jutul fotball har foreslått at rehabilitering av kunstgress 11’er prioriteres med
gjennomføring i 2018 og at bygging av ny kunstgress 9’er gjennomføres i 2019. Det vil være
opp til årsmøtet i IL Jutul å beslutte prioritering og utbyggingsår

 Planlegge/tilrettelegge for gode vintertreningsfasiliteter på Skuisletta - GJENNOMFØRT

Styret vil benytte denne anledningen til å takke alle spillere, trenere, lagledere, dommere,
foresatte, tilskuere, og andre som har bidratt til at sesongen 2016 ble gjennomført på en fin
måte.

Lykke til med sesongen 2017!
Styret i fotballgruppen i I.L. Jutul
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Sak 2 – Regnskap
Se vedlegg.

Sak 3 – Deltakeravgift
2017-budsjettet er bygget på de samme satsene som for 2016, bortsett fra Veteran.

Det gis mulighet for å legge på deltakeravgiften med kr 200 i dugnadstillegg, noe som
styret i Jutul fotball vil avskrive for alle som har deltatt i de forventete dugnadene.

Dagens satser:

Veteran uten seriespill Kr 1.300,-

A-/B-lag herrer Kr 3.600,-

Damer 7’er Kr 2.100,-

Ungdomsfotball Kr 3.100,-

9’er-fotball Kr 2.600,-

7’er-fotball Kr 2.100,-

5’er-fotball Kr 1.500,-

Årets kull - uten serie Kr 750,-

Forslag:
Veteran uten seriespill

6650650-7

Kr 750,-

Damer 7’er Kr 2.100,-

Ungdomsfotball 11’er Kr 3.100,-

9’er fotball Kr 2.600,-

7’er-fotball Kr 2.100,-

5’er-fotball Kr 1.500,-

Årets kull - uten serie Kr 750,-

Sak 4 – Budsjett, forslag
Se vedlegg.


