
                                                          

 

Til:  Medlemmer, sponsorer og samarbeidspartnere                                                                                  
                                                                                                                                                          Skui, 08/07-2014 

 
 
God sommer fra Jutul Fotball 
 

Etter nok en super vårsesong, både sportslig og sosialt, er det tid for en liten oppdatering og 
sommerhilsen til alle dere som gjør det mulig og lykkes i nærmiljøet. 
 

For 3 år siden satte vi i gang prosjektet  «RødTråd» og hovedtanken var å videreføre vår gode 
barnefotball, demme opp for frafallet i ungdomskullene og beholde våre håpefulle i aktivitet, klubben  
og nærmiljøet frem til ungdomsskolen var ferdig. 
Sett i lys av at det finnes en fotballklubb og et idrettslag på annenhver bussholdeplass, fritidsklubbene 
snart er borte og at topp-fotball har blitt milliardindustri, har de to siste 10-årene gitt oss såkalte 
«breddeklubber» stadig flere utfordringer.  Å skulle beholde ungdom i aktivitet og nærmiljø, tilfredsstille 
alles ambisjoner og samtidig være en trygg og sosial arena og samlingsplass er en krevende øvelse.  
 Men vi klarer det! Denne sommeren kom vi i mål på guttesiden, og blant årets avgangselever fra 
ungdomskolen er de aller fleste spillerne fortsatt i klubben vår, bærende i laget og kan også vise til høy 
trivselsfaktor og gode sportslige resultater. Dette smitter også over på våre yngre ungdommer og 
prestasjonene deres. Og når vi i tillegg nå har jentelag i ungdomsfotballen er fremtiden veldig 
spennende.  
 

Vi har fortsatt et fruktbart samarbeid med skolene og naboklubben vår, BVH, og vi opplever super 
rekruttering og deltagelse på våre ekstra- tilbud, og sommerens Tine-fotballskole har en eventyrlig 
vekst.  Utveksling og bedre utnyttelse av kompetanse, kontinuitet og god kommunikasjon/ planlegging 
gjør at vi sammen lykkes med å gi utfordringer og trygghet til våre aktive. 
 

Sommerens gladmelding kommer fra fotballkretsen og forteller oss at vi er med videre i NFF`s  
«Kvalitetsklubb-prosjekt». Dette kvalitetssikringsstemplet vil gi oss enda større muligheter til å utvikle 
klubben og nærmiljøet.  
 

I den anledning ønsker vi igjen å takke våre sponsorer og samarbeidspartnere for deres prioritering av 
ressurser og vilje til å engasjere seg, for uten dere ville vi ikke hatt de samme mulighetene.  

 
 
 
 
 
 
      Oppdateringer frai sommerens cuper, og livet ellers i klubben finner dere på hjemmesiden og facebook! 

 
God sommer 
 
 
Sportslig hilsen 

Espen Løken Petersen  
Sportslig leder, IL Jutul Fotball 
 

                

 

 

JUTUL 
F  O  T  B  A  L  L 

Viktige datoer: 
Klubbdugnad:   Uke 36-42. Info i eget vedlegg! 
Tine Fotballskole :  Uke 33. Meld på: http://superinvite.no/invitation/1/5fd0b37cd7dbbb00f97ba6ce92bf5add/ 
Bendit-Jutultreffen:  23.-24. og 30.-31. august. Sponsorprogram tilgjengelig! 

Sponsorcup:    Fredag 29.august. Info i eget vedlegg! 

 

http://superinvite.no/invitation/1/5fd0b37cd7dbbb00f97ba6ce92bf5add/

