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Skui, 28/03-2015

Info og oppdateringer fra Jutul Fotball
Vintersesongen og årsmøtene er vel gjennomført og seriestart nærmer seg.
Etter 3 år med en rød tråd i klubbarbeidet har vi tatt store steg, og i år har vi meldt på
rekordmange 41 lag i seriespill, og Jutulstua er ferdig pusset opp, så her blir det liv
Mer info sesongen 2014; Årsmøterapport; http://jutul.net/Fotball.html

En bedre klubb og flere lag gir oss samtidig noen nye utfordringer, og i første omgang gjelder dette
bane og treningsfasiliteter. Med nesten 100 oppsatte kamper, på KG, vil årets sesong kreve smidighet
og løsningsorientering for å få en god gjennomføring. Gressbanen ved Isi-elva og grusbanen vil i
større grad bli brukt som treningsarena, men denne løsningen er ikke optimal, og ny bane må på
plass. Vi er allerede i gang med dette arbeidet, men det er tidkrevende, krever store ressurser og
kapital. Samtidig er det utfordringer med dugnader og tilgang på flere hender, og klubben har gjort
noen endringer før årets sesong:






En trenings-/ deltakeravgift pr år., og denne betales før seriestart, om ikke annet er avtalt.
Det vil ikke lenger deles opp i sommer-/ vintersesong, og det er åpnet for påmelding/betaling.
Klubbdugnaden vil inkludere alle (ikke bare 7-er og 11-er fotball), og vil i år være salg av
nyttige husholdningsprodukter. Sannsynligvis toalettpapir.
De som uteblir fra dugnader vil måtte gjøre opp for seg
Klubben vil prøve å holde vinteråpent på KG.
Nye retningslinjer vedr kiosk, vask, søppel ogl. Under arbeid!

Vi er også avhengig av våre kjære sponsorer og samarbeidspartnere for å realisere drømmene i nær
fremtid, og prøver kontinuerlig å få med flere på laget. Støtt de vi har!
NB: Sponsorprogram: http://issuu.com/breddeball. Stadionreklame kan være mulig for mange? Send et hint!

Tilbud, muligheter eller utvikling vil ikke bli berørt, og vi jobber videre med NFF`s Kvalitetsklubbkonsept for å få vår første stjerne i år. I forbindelse med dette må vi også ha fokus på trening med
kvalitet og riktig belastning. Flere trenere skal på C-lisens kurs i april. Meld ifra om interessant!
Helt til slutt, og mer info kommer:
 Utstyr og materiell vil bli utlevert/ supplert fortløpende etter påske. (ift. oppdaterte laglister)
 Midlertidige treningstider kommer i starten av uke 15. (Avhengig av serieoppsett).
 Megaflis Fotballakademi starter opp i april/ mai, og vil vare i 5 uker.
 Dommerkurs til JT avholdes i juni.
 Tine-Fotballskole i samarbeid med BVH i juni og august.
Påmelding er åpnet:: http://www.bvhif.no/fotball/sider/fotballskole.aspx

PS: Fredag 17.april gjennomfører vi «Kick-Off», for trenere og lagledere m/ følge. Info kommer.

God påske
Sportslig hilsen
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