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1. Styrets sammensetning i 2015 

 
Arbeidsutvalget – AU: 
Leder:    Ivar Barstad    
Nestleder:    Einar Soleng    
Kasserer:    Anne Wiik Sørnmo   
Styremedlem 1:  Hanne Helgar-Carlsen     
Styremedlem 2:  Jon Inge Stensrud   
Styremedlem 3:  Gry Ramskeid  
Varamedlem:    Kristian Kjus 
 
Gruppeledere som også er medlemmer Hovedstyret 
Leder Fotballgruppa:   Elling Enger    
Leder Ski/Friidrettsgruppa:  Bengt Lyng    
Leder ishockey:   Eirik Helgesen 
 

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 6 ordinære møter i perioden.   I tillegg har det vært avholdt 5 møter i 
Arbeidsutvalget.  
 
Kjell Nakstad, leder representantskapet, inviteres til møter i Hovedstyret og mottar kopi av sakspapir 
og referater. Deltar i HS-møtene så ofte som mulig. 
 
Fast ansatte 
Hovedstyret har arbeidsgiveransvaret for de ansatte i klubben. 

Aimee Tverli er ansatt i 80 % stilling som Administrativ leder.  
 
Espen Løken Petersen er ansatt i 100 % fast stilling som Sportslig Leder fotball. Stillingen omfatter også 
salgsansvar for sponsoravtaler for hele klubben. 
 
Malin Simensen er ansatt som leder av idrettsskolen for barn i 100 % stilling.  

3. Aktiviteter i regi av Styret 

 
Vestmarksetra - Parkering 
Inntektene fra denne dugnaden er betydelige for Jutul. Ansvarlig for dette har vært Jonas Claussen. 
Pga. en dårlig vinter 2015 og en tidvis våt høst, var inntektene lavere enn vanlig. Vi har utvidet tiden vi 
billetterer slik at den er i samsvar med Jardar som vi deler oppgaven med. Det vil på sikt gi oss større 
inntekter. Vi og Jardar søkte i høst om å få øket billettprisen fra kr 25 til kr 30. Kommunen har ikke 
respondert på søknaden vår. 
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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.  
 
Jutul vil fortsette å selge kalendere så lenge initiativtakerne står bak. Dette gir inntekter til både 
gruppene som selger og til HS. Deles 50/50. Det er viktig at gruppene forbereder seg på denne 
dugnadsinnsatsen hvert år og har et smidig opplegg for utdeling og innkreving av pengene. 
Opplaget i år ble redusert fra 2200 til 2000 eksemplarer. 
 
Jutulstua og Klubbhuset  
Arbeidsutvalget har ansvar for drift og utleie av Jutulstua og klubbhuset. Utleie og daglig tilsyn har vært 
håndtert av Malin som en del av hennes 100 % stilling.  
 
Det er inngått en langsiktig avtale om utleie av Klubbhuset til Yogavirksomhet.  
Det jobbes med en utleie av lagerlokaler i kjeller Klubbhus. 
Hovedstyret har inngått avtale med Tore Hansen om tilsyn og vask samt forefallende vedlikehold av 
Idrettsdelen der kostnadene fordeles mellom gruppene. 
 
Takstene for leie av Jutulstua ble øket noe etter oppussingen i vår. 
 
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 2015. Redaktør har vært Gry Ramskeid i samarbeid 
med Kjell Ove Kvam. 
Anne Wiik Sørnmo har hatt ansvaret for annonser og økonomi. 
 
Representasjon 
Jutul deltok på årsmøte i BIR. Styreleder deltok på BIR sin årlige høstkonferanse i 2015. 
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 daglig 
leder i selskapet. Jonas Claussen er medlem i selskapets styre og representerer klubbens aksjer på 
selskapets generalforsamling. Ivar deltok på generalforsamlingen. 
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Kort oversikt over noen aktiviteter og hendelser i regi av Styret i 2015: 
 
 
 
 
 

Januar 
 

 Oppussing av Jutulstua. 

Februar 
 

 Medarbeidersamtaler med ansatte gjennomført. 

 W. Pedersens’ legat fordeler kr til gruppene. 

 Varmepumpe installert på Klubbhuset. Isolert kaldloftet. 

 Lokaler i underetasjen møblert og fikset opp for bruk. 

Mars  Årsmøter avholdt 

 Deltar i BIR sitt årsmøte. 

April  Rørtekniske oppjusteringer på Klubbhuset. Ny kontrakt med Yoga. 

Mai  Deltar i årsmøtet for Bærum Ishall. 

 Jobber med ny stillingsinstruks for Aimee. 

Juni  Lysløypeprosjekt fase 1 Skui – Jordbru utføres. 

 Prosjektering og forberedelser for fase 2 på Jordbru. 

August  Jobbet med Weborg. Kurs og implementering i gruppene. 

September  Vi utarbeider gruppevis kvartalsregnskaper som Kontrollutvalget ser gjennom.  

 Førstehjelpskurs avholdt 

Oktober  Nye hjemmesider er på plass. WebOrg 2.0 er i bruk. Informasjon ut i gruppene. 

 Søker Idrettsfunksjonell godkjenning for fase 2 lysløype og ny 9’er bane. 

November  Nytt nr. av Jutulen kommer ut  

 Vi deltar på BIR høstseminar. 

 Jobbet med anleggsprosjekter, fase 2 lysløype og ny 9’erkunstgress. Mottatt 
kommunal forhåndsgodkjenning for prosjektene og søkt tippemidler. 

 Vi utarbeider gruppevis halvtårssregnskaper. 

Desember  Vestmarkkalenderen kommer i salg 

 Jobbet med omgjøring av stilling fra Administrativ leder til Daglig leder. 
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4. Vurdering av aktivitet i forhold til mål 2015 

 
Årsmøtet 2014 vedtok følgende mål for styret i 2015: 
 
 

Målsetting Resultat 

 

 Organisere og styre 
anleggsprosjektene som klubben 
står foran i kommende år. Utbedring 
av lysløype rundt Jordbru i 2016. 
Etablering av kunstgressbane på 
dagens grusbane i 2017. 
Planleggingsarbeidet pågår for alle 
prosjektene. 

 

 Utvikle bedre hjemmeside og intern 
kommunikasjonsstrategi. 
Kommunikasjon i gruppene og 
mellom gruppene er 
satsingsområde. 

 

 Utvikle bruken av kjellerlokalene til 
beste for administrasjon og 
medlemmer. 
 

Anleggssaker. 

 Fjerne hoppbakken Miniskui. 
 

 Utføre fase 1 fra Skui til Jordbru 
sommeren 2015. 
 

 Forberede utbedring av lysløype 
rundt Jordbru (fase 2). 
Handlingsplan 2016. 
 
 
 

 
ISFB. 

 Utvikle aktivitetstilbudet og skape 
større inntekter. 

 Sikre gode arbeidsrammer for Leder. 
 
Klubbutvikling 

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

 
Organisert med prosjektregnskap. 
Innleid hjelp med søknadsdelen, kommunale og 
fylkeskommunale søknader og anbudsprosess med 
offentlig innkjøp. 
Befaringer utført. Materialet utarbeidet. 
Prosjektene er i rute. 
 
 
 
WebOrg er i ny utgave. Forbedret hjemmeside. 
Informasjon/opplæring gitt i gruppemøter. Må 
fortsette videre med opplæring. 
 
 
 
Kontorer innredet for bruk. 
Noe lager benyttes p.t. Møterom aktivt i bruk. 
Internett installert. 
 
 
Tillatelser for nedriving mottatt. Tas når forholdene 
er ok. Ikke mulig sist høst. 
 
Lysløype ble ferdig i september som planlagt. 
 
Tippemiddelsøknad for fase 2 er sendt. Søknader til 
kommune og Fylkesmann er utarbeidet. 
Anbudsdokumenter sendes ut på våren. Planlegger 
oppstart juni 2016. 
Tippemiddelsøknad for 9’er bane er innsendt høst 
2015. 
 
 
Avholdt sommercamp på Skuisletta i juni og 
skiskole for 4-åringer sist vinter. 
 
Dialog mellom AU sin representanter og leder ISFB. 
 
 
Det har ikke vært spesielle tiltak på dette gjennom 
året i regi av HS. Handlingsplaner satt fokus på i 
sammenheng med nye årsplaner. 
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Administrative rutiner 

 Kontinuerlig arbeid for utvikling av 
administrative rutiner til beste for 
klubben og for medlemmene.  

 
 

 Opplæring i WebOrg 2.0 
 

 
 
Det er jobbet tett med administrator i WebOrg for å 
utvikle systemet gjennom 2015. Vi har nå en 
forbedret utgave til bruk som vi mener er mer 
brukervennlig, og som vil lette administrasjonen. 
 
Aimee og Einar har jobbet med dette. 
Påmelding og betaling via nett er forenklet. 
Hjemmeside enklere å bruke. 

 
Administrasjon. 

 Holde høy servicegrad til 
medlemmene. Etablere kontortid på 
ettermiddagstid i de nye 
kjellerlokalene. 

 At alle våre ansatte har noe felles 
kontortid der oppgaver kan 
koordineres og planlegges sammen. 

 Forbedre løpende oversikt over 
regnskap og økonomi. 
 

 
 
Aimee svarer på henvendelser og hjelper til så langt 
som praktisk mulig, men vi ser på løsning med noe 
fast kontortid i lokalene i underetg for å styre 
belastningen. Postboksen er sagt opp, og posten 
sendes direkte til Skuiløkka 19. 
Avholdes ukentlige koordineringsmøter. 
 
 
Kvartalsregnskap utarbeides. Skal danne grunnlag 
for å sammenligne regnskap fra år til år. Vi 
utarbeider ikke kvartalsvise budsjett foreløpig. 
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5. Medlemstall 

 
Oppdatert pr 31.12.2015 1 
 
Tabell 1: Sum aktive medlemmer 

 

Medlemskap  Antall 

Barn 465 

Familiemedlemskap 445 

Pensjonist 73 

Student 15 

Voksen 139 

Æresmedlemskap 10 

Støttemedlem, ikke aktiv 165 

Totalt 1312 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oversikten omfatter medlemmer som er registrert som aktive i flere grupper (61 stk.) 

 
 
 
 
Deltakere i aktiviteter som ikke krever medlemskap 
Idrettskolen: 170 barn fordelt på Kveldspartier (80) og SFO Skui Skole (90) På hockeyskolen som 
arrangeres av Hockeygruppa deltok ca. 80 barn i alderen 4-8 år 
 

                                                           
1 Medlemstall for 2015 er beregnet ut fra antall som har betalt medlemskontingent.  

Medlemskap IL Jutul

Barn Familiemedlemskap

Pensjonist Student

Voksen Æresmedlemskap

Støttemedlem, ikke aktiv

0 100 200 300 400 500

Jutul IL - Ishockey

Jutul IL - Ski og friidrett

Jutul IL - Idrettsskoler

Jutul IL - Fotball

Støttemedlemmer

Medlemmer fordelt på grupper
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6. Styrets økonomiske beretning for 2015 

 
 
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 2015 viser samlede inntekter på kr 4.012.657 som er kr 75 343 lavere enn budsjettert.  
 
De største forskjellene i forhold til budsjett er knyttet til tilskudd fra kommune, spillemidler og dugnadsinntekter 
som tilfaller prosjektet om nye 9er bane på Skui. Dugnadsinntekter fra Vestmarkparkering er noe lavere enn 
antatt og Vestmarkkalender er noe høyere enn antatt. Dette skyldes en dårlig vinter 2014/15 og vår/høst 2015 
(VMP). Leie inntektene er noe lavere som skyldes stenging av Jutulstua for oppussing i starten av 2015. 
 
Av de samlede inntektene kommer 15 % fra medlemskontingent, 15 % fra Dugnader og utleie,   
45 % av inntektsgrunnlaget er fra tilskudd, MVA kompensasjon og grasrotandel og 25 % er fra Sponsorsalg.  
 
Driftsutgiftene har vært kr 4.271.071 som er kr 47 369 lavere enn budsjett. Resultatet ble dermed –249 138 kr 
som er kr -21 689 dårligere enn budsjett. Det var budsjettert med et underskudd for året 2015. 
Årsaken er i hovedsak prosjekt ny lysløype der momskompensasjon kommer i 2016. I årets regnskap er alle 
utgiftene og støtten fra Bærum kommune. Eiendeler disponert av Hovedstyret utgjør kr. 1.179.177.  
Kontanter, bankinnskudd og fordringer utgjør kr 1.179.174. 
 
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld utgjør kr 288.954. 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 2015 på kr.8.977.354. Dette er en økning på kr. 2 181 190 i forhold til 2014, 
noe som i hovedsak skyldes oppgraderinger i lysløypa. Alle grupper har en solid økonomi. 
 
Detaljert resultat- og balanseregnskap for gruppene fremgår også av de respektive gruppenes årsmeldinger. 
 
Alle gruppenes regnskaper føres sentralt av Hovedstyret v/Administrativ leder. Kontrollkomiteen får rapporter 
for grupper og HS regnskap to ganger i året. Samtlige grupper har tilfredsstillende økonomi og likviditet som står 
i forhold til aktivitetsnivået.  
 
Revisorer har vært IHS Revisjon og Regnskap AS.  

 
 
 
 
 
 

Skui 16. Mars 2016 
 

Ivar Barstad 
Leder 

 
 
 
 

 

 Anne Wiik Sørnmo 
Kasserer 
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7. Resultat og balanse – Hovedstyret 2015 

 

 

Resultatbudsjett 2015 Note Normal drift Jutulstua Jordbru lysløype del 1 Lysløype del 2 9er bane Totalt 2015 Årsbudsjett Avvik

Sponsor 547 000 547 000 500 000 47 000

Dugnadsinntekter 8 500 154 500 163 000 0 163 000

Momskompensasjon 336 015 105 000 441 015 340 000 101 015

Tilskudd fra idr. org 341 552 370 951 205 000 165 951

Tilskudd øremerkede 50 000 65 000 198 000 1 266 000 10 000 1 589 000 2 111 000 -522 000

Leieinntekter fast eiendom 1 166 206 166 206 180 000 -13 794

Medlemskontigenter 351 125 351 125 350 000 1 125

Grasrotandel 160 743 160 743 160 000 743

Vestmarkkalenderen 83 870 83 870 52 000 31 870

Vestmarkparkeringen 114 381 114 381 150 000 -35 619

Diverse inntekter 25 367 25 367 40 000 -14 633

sum inntekter 2 184 758 65 000 303 000 1 266 000 0 164 500 4 012 657 4 088 000 -75 343

Lønnsutgifter 662 300 662 300 630 000 32 300

Utg. Vestmarkpar/ kalender 46 219 46 219 30 000 16 219

Varekjøp 0 136 000 136 000 0 136 000

Renovasjon, vann, avløp mv. 1 979 1 979 1 000 979

Lys, varme 16 395 16 395 40 000 -23 605

Renhold,snørydding 12 707 12 707 13 500 -793

Inventar 2 65 158 120 607 185 765 159 000 26764,98

Driftsmaterialer 7 631 7 631 4 000 3631,1

Rep. og vedlikehold bygninger 3 38 619 554 700 612 319 368 840 243479

Rep. og vedlikehold utstyr 12 762 12 762 5 000 7761,54

Vedlikehold anlegg 21 399 1 353 560 1 374 959 2 165 000 -790041,5

Revisjons- og regnskapshonorar 17 907 17 907 16 000 1907

Honorar for øk. & juridisk bistand 2 000 2 000 2 000 0

Bistand/ fremmede tjenester 1 500 26 700 119 200 25 844 43 175 216 419 20 000 196418,75

Kontorrekvisita 6 383 6 383 6 000 382,7

Div. utgifter 4 10 932 500 15 600 27 032 32 000 -4968,2

Data kost/ drift medl reg 88 228 88 228 60 000 28227,62

Trykksaker 28 500 28 500 40 000 -11500

Møter, kurs, oppdatering mv. 20 968 20 968 12 000 8967,65

Internett 12 384 12 384 9 600 2784

Mobil 9 933 9 933 9 000 933

Porto 3 918 3 918 7 000 -3082

Bilgodtgjørelse 4 503 4 503 6 000 -1497

Reisekostnader 90 90 500 -410

Gaver/ premier 5 729 5 729 5 000 728,8

Overført hockey 5 80 016 80 016 100 000 -19984

Overført idr.skole 5 79 993 79 993 72 000 7993

Overført fotball 5 489 942 489 942 400 000 89942

Overført Ski/ fri 5 86 051 86 051 65 000 21051

Forsikringspremier 2 042 2 042 20 000 -17958

Gebyrer bank/ dibs/ elavon 20 000 20 000 20 000 0

Sum utg 1 856 185 675 807 26 700 1 488 360 25 844 179 175 4 271 071 4 318 440 -47 369

Renteinntekter, skattefrie 9 276 0 0 0 0 0 9275,94 3000 6275,94

Purregebyr. leverandør 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultat 337 849 -610 807 276 300 -222 360 -25 844 -14 675 -249 138 -227 440 -21 698

Resultat mot budsjett HS 2015
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Ivar Barstad 
Leder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anne Wiik Sørnmo 
Kasserer 

 
 
 
 
 
 

Noter 2015 2014 Ending

Anleggsmidler 6 3 3 0

Sum anleggsmidler 3 3 0

Varer 0 0 0

Kundefordringer 13 594 30 934 -17 341

Kortsiktige fordringer 15 560 15 560 0

Bank 7 1 141 627 1 400 277 -258 650

Kasse 7 8 394 21 300 -12 906

Sum omløpsmidler 1 179 174 1 468 070 -288 896

Sum eiendeler 1 179 177 1 468 073 -288 896

Egenkapital 1 139 361 1 485 036 -345 675

Årets resultat -249 138 -281 919 32 781

Sum egenkapital 890 223 1 203 116 -312 893

Leverandørgjeld 22 830 16 050 6 780

Korsiktig gjeld 8 266 124 248 907 17 217

Avsetninger 0 0 0

Sum gjeld 288 954 264 957 23 997

Sum gjeld/ EK 1 179 177 1 468 073 -288 896

Balanse pr 31.12.2015
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NOTER TIL IL JUTUL'S REGNSKAP OG BALANSE 2014: 
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Ivar Barstad 
Leder 

 Anne Wiik Sørnmo 
Kasserer 

 
 
 

Note 1 Leieinntekter

75767

29699

60740

166206

Jutulstua

Klubbhuset 

Yoga (klubbhuset)

Note 2 Inventar

88513

4444

5400

22250

Varmepumpe 25000

PC med tilbehør 14000

26158

185765

Stoler Jutulstua

Benkeplater 

Gardiner 

Oppvaskmaskin

Div kjeller, klubbhus, stua

Note 5

VMP Sponsorer tilskudd

Hockey 8653 30000 41363

Fotball 10815 373750 105377

Ski 8653 40000 37398

Idrskole 8653 0 71340

Sum elemineres 36774 443750 255478

Overføring til grupper

Note 3

202150

99 350

188 500

45 700

30 000

19 000

27 619

612319

Div vedl.hold idr.del/ klubbhus

Rep. og vedl.h. bygninger

Snekkerutgifter Jutulstua

Flislegging Jutulstua

Maling Jutulstua

Elektriker Jutulstua

Montering varmepumpe

Rørlegger jutulstua

Note 4 Div utg

Dekke av leie (under oppussing) 1000

600

700

2183

Kostnad bygging Bærum kommune 15600

20083

Årsavg og brreg

Grønlandsveien

Sponsorcup

Note 6

1

1

1

3

Skui idrettspark

Skui idrettspark

Skui idrettspark

Anleggsmidler

Note 7

Innestående kapitalkonto pr 31.12.15 433778

Totalt innestående bank pr 31.12.15 716243

Kasse pr 31.12.15 8394

Sum 1158415

Bank Note 8

Leverandørgjeld 22830

Skatt/feriepenger etc 238668

Overføringer internt 4644

266142

Kortsiktig gjeld
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8. Revisors beretning  

 
 
 
 
 
Eget vedlegg som utleveres på årsmøtet  
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9.    Rapport fra kontrollkomiteen 

 
 
 

 

 

 

 

 

10. Konsolidert resultat og balanse – Styret og gruppene. 
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10 Konsolidert resultat og balanse – Styret og gruppene 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Regnskap HS idr.skole Hockey Ski/ fri Fotball Eleminering Totalt Jutul

Salgsinntekter, avgiftsfrie 0 16 433 404 154 0 446 031 866 618

Arrangementer 0 0 0 227 589 227 300 454 889

Bilettsalg 0 0 0 0 0 0

Sponsor 547 000 0 76 300 66 000 373 750 -443 750 619 300

Dugnadsinntekter 154 500 0 227 969 22 100 112 630 517 199

Momskompensasjon 441 015 0 0 0 0 441 015

Tilskudd fra idr.org 370 951 77 990 94 363 47 398 105 377 -255 478 440 601

kickback 8 500 0 0 0 0 8 500

Tilskudd øremerkede 1 589 000 0 0 0 0 1 589 000

Leieinntekter fast eiendom166 206 0 18 000 0 0 184 206

Treningsavgifter 0 213 250 1 168 053 130 550 663 910 2 175 763

Egenandeler 0 0 193 720 161 631 91 037 446 388

Medlemskontigenter 351 125 0 0 0 0 351 125

Grasrotandel 160 743 0 0 0 0 160 743

Vestmarkkalenderen 83 870 10 800 25 825 37 795 49 510 207 800

Vestmarkparkeringen 114 381 8 653 8 653 8 653 10 815 -36 774 114 381

Diverse inntekter 25 367 -143 138 384 83 362 152 854 399 824

sum inntekter 4 012 657 326 983 2 355 421 785 078 2 233 214 -736 002 8 977 351

Trenerutgifter 0 0 271 252 0 200 271 452

Lønnsutgifter 662 300 323 714 46 439 51 345 620 925 1 704 723

Utg. Vestmarkpar/ kalender 46 219 9 500 13 000 0 19 800 88 519

Varekjøp 136 000 954 223 982 0 243 675 604 611

Innkjøp utstyr 0 7 496 160 284 41 592 225 449 434 821

Aktiviteter 0 8 398 312 253 202 403 326 498 849 551

Premier 0 0 1 580 0 40 905 42 485

Dommerutgifter 0 0 108 814 0 68 280 177 094

Leie lokaler/ bane 0 0 890 987 3 745 114 639 1 009 371

Renovasjon, vann, avløp mv. 1 979 0 0 0 0 1 979

Lys, varme 16 395 0 0 0 0 16 395

Renhold 12 707 0 0 31 617 30 655 74 979

Leie bet terminal 0 0 9 885 0 0 9 885

Inventar 185 765 0 3 820 15 675 27 058 232 319

Driftsmaterialer 7 631 0 6 228 0 25 079 38 938

Rekvistia 8 949 805 0 1 034 9 467 20 255

Reparasjoner og vedlikehold bygninger612 319 0 0 0 85 019 697 338

Reparasjoner og vedlikehold utstyr12 762 0 17 709 0 0 30 471

Vedlikehold anlegg 1 374 959 0 0 0 0 1 374 959

Revisjons- og regnskapshonorar15 907 0 0 0 0 15 907

Honorar for økonomisk & juridisk bistand2 000 0 0 0 0 2 000

Bistand/ fremmede tjenester216 419 0 0 7 000 0 223 419

Kontorrekvisita 6 383 0 0 0 4 999 11 382

Div. utgifter 20 083 564 49 821 5 853 106 766 183 087

Data kost/ drift medl reg 34 960 0 0 0 34 960

Trykksaker 28 500 0 2 109 1 531 131 514 163 654

Annonse/ reklamekostnader 0 2 065 0 1 469 0 3 534

Møter, kurs, oppdatering mv.20 968 500 11 100 2 805 27 508 62 880

Internett 12 384 0 5 243 0 0 17 627

Mobil 9 933 0 0 0 9 915 19 848

Porto 3 918 0 0 11 0 3 929

Tilstelninger 0 0 0 48 216 0 48 216

Bilgodtgjørelse 4 503 6 323 0 0 0 10 826

Reisekostnader 90 0 222 787 186 030 17 463 426 369

Gaver/ premier 5 729 0 7 300 64 980 5 420 83 429
Overført hockey 80 016 0 0 0 0 80 016 0

Overført idr.skole 79 993 0 0 0 0 79 993 0

Overført fotball 489 942 0 0 0 0 489 942 0

Overført Ski/ fri 86 051 0 0 0 0 86 051 0

Forsikringspremier 2 042 0 0 1 764 27 600 31 406

Gebyrer bank/ dibs/ elavon 73 268 0 0 358 1 038 74 663

Sum utg 4 271 071 360 319 2 364 593 667 427 2 169 872 736 002 9 097 280

Renteinntekter 9275,94 2897 474 4450,47 1418,91 18516,32

Purregebyr lev. 0 0 65 65 64 194

Resultat -249 138 -30 439 -8 763 122 036 64 697 0 -101 606

IL Jutul - Regnskap konsolidert     2015
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HS idr.skole Hockey Ski/ fri Fotball totalt 2015

Anleggsmidler 3 1 0 0 0 4

Sum anleggsmidler 3 1 0 0 0 4

Varer 0 0 0 14 250 0 14 250

Kundefordringer 13 594 20 600 22 935 1 000 24 100 82 229

Kortsiktige fordringer 15 560 0 0 31 246 0 46 806

Bank 1 141 627 345 753 411 732 835 744 1 441 621 4 176 477

Kasse 8 394 6 448 2 000 101 20 000 36 943

Sum omløpsmidler 1 179 174 372 801 436 667 882 341 1 485 721 4 356 704

Sum eiendeler 1 179 177 372 802 436 667 882 341 1 485 721 4 356 708

Egenkapital 1 139 361 395 769 495 027 731 986 1 474 542 4 236 684

Årets resultat -249 138 -30 439 -8 763 122 037 64 698 -101 606

Sum egenkapital 890 223 365 330 486 263 854 023 1 539 239 4 135 079

Leverandørgjeld 22 830 530 13 833 30 405 0 67 598

Korsiktig gjeld 266 124 6 942 63 430 2 087 53 518 392 101

Avsetninger 0 0 0 0 0 0

Sum gjeld 288 954 7 472 49 597 28 318 53 518 427 858
Sum gjeld/ EK 1 179 177 372 802 436 667 882 341 1 485 721 4 356 708

IL Jutul - Balanse konsolidert 2015
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11. Planer og mål for 2016 

 
Følgende planer og mål settes opp for Hovedstyrets arbeid for 2016: 
 

 Organisere og styre anleggsprosjektene som klubben står foran i kommende år. Utbedring av 
lysløype rundt Jordbru i 2016. Etablering av kunstgressbane på dagens grusbane i 2017. 
Planleggingsarbeidet pågår for alle prosjektene. 

 Utvikle bedre hjemmeside og intern kommunikasjonsstrategi. Kommunikasjon i gruppene og 
mellom gruppene er satsingsområde. 

 Utvikle bruken av kjellerlokalene videre til beste for administrasjon og medlemmene. 

 Innrette styrets arbeid tilpasset ny funksjon som Daglig leder. 
 

Anleggssaker utførelse. 

 Fjerne Miniskui. Må gjøres når underlagt er tørt. Har vært vanskelig i siste året. 

 Utføre fase 2 rundt Jordbru sommeren 2016. 
 
ISFB. 

 Gjøre ISFB attraktiv og økonomisk levedyktig. 
 
Klubbutvikling 

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

 
Administrative rutiner 

 Kontinuerlig arbeid for utvikling av administrative rutiner til beste for klubben og for 
medlemmene.  

 Opplæring i WebOrg 2.0 
 

Administrasjon. 

 Endre stillingen for Aimee fra Administrativ leder til Daglig leder. Egen årsmøtesak. 

 Holde høy servicegrad til medlemmene. Etablere kontortid på ettermiddagstid i de nye 
kjellerlokalene. 

 At alle våre ansatte har noe felles kontortid der oppgaver kan koordineres og planlegges 
sammen. 

 Forbedre løpende oversikt over regnskap og økonomi. 
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12.  Budsjett 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Driftsbudsjett lysløype del 1 Lysløype del 2 Lysanlegg 9er bane Totalt budsjett 

Sponsor 500 000 500 000

Dugnadsinntekter 8 500 8 500

Momskompensasjon 340 000 307 333 647 333

Tilskudd fra idr. org 250 000 250 000

Tilskudd øremerkede 30 000 34 000 1 810 000 1 874 000

Leieinntekter fast eiendom 190 000 190 000

Medlemskontigenter 350 000 350 000

Grasrotandel 160 000 160 000

Vestmarkkalenderen 52 000 52 000

Vestmarkparkeringen 150 000 150 000

Diverse inntekter 25 000 25 000

sum inntekter 2 055 500 341 333 1 810 000 0 0 4 206 833

Lønnsutgifter 679 369 679 369

Utg. Vestmarkpar/ kalender 45 000 45 000

Renovasjon, vann, avløp mv. 2 000 2 000

Lys, varme 25 000 25 000

Renhold 43 500 43 500

Inventar 30 000 30 000

Driftsmaterialer 8 000 8 000

Rep. og vedlikehold bygninger 75 000 75 000

Rep. og vedlikehold utstyr 12 762 12 762

Vedlikehold anlegg 0 2 455 000 20 000 2 475 000

Revisjons- og regnskapshonorar 16 000 16 000

Honorar for øk. & juridisk bistand 2 000 2 000

Bistand/ fremmede tjenester 0 20 000 20 000

Kontorrekvisita 6 000 6 000

Div. utgifter 32 000 32 000

Data kost/ drift medl reg 88 000 88 000

Trykksaker 30 000 30 000

Møter, kurs, oppdatering mv. 15 000 15 000

Internett 10 000 10 000

Mobil 10 000 10 000

Porto 5 000 5 000

Bilgodtgjørelse 6 000 6 000

Reisekostnader 500 500

Gaver/ premier 5 000 5 000
Overført hockey 80 000 80 000
Overført idr.skole 80 000 80 000
Overført fotball 450 000 450 000
Overført Ski/ fri 85 000 85 000

Forsikringspremier 20 000 20 000

Gebyrer bank/ dibs/ elavon 20 000 20 000

Sum utg 1 881 131 0 2 455 000 20 000 20 000 4 376 131

Renteinntekter, skattefrie 9 276 0 0 0 9275,94

Purregebyr. leverandør 0 0 0 0 0

Resultat 183 645 341 333 -645 000 -20 000 -20 000 -160 022

HS Budsjett 2016
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Forutsetninger 
 
 
1) Medlemskontingent 

Det foreslås en moderat økning i medlemskontingenten, dette blir da gjeldene for 2017.  
Vedtatt justering for 2016 ble ikke implementert ved årsskiftet som planlagt. 
Vi foreslår at vedtaket fra siste årsmøtet (se tabell) iverksettes i 2017 

 
Medlemskategori    Kontingent 2016 Kontingent 2015 

Barn under 20 år   260 250 

Student 20-25 år  280 270 

Voksen   450 450 

Familie  810 800 

Pensjonist over 65 år  280 270 

Æresmedlem  0 0 

 
 
2) Tilskudd og øvrige inntekter 

Tilsvarende som i 2015 basert på tildelinger av kommunale midler og LAM tilskudd samt fordeling 
av dugnadsinntekter. MVA kompensasjon regner vi blir på samme nivå som i 2015  
(ca.4,8 %) Vi forsøker kontinuerlig å engasjere flere til å registrere Jutul som Grasrotmottaker. 
 
 

3) Vedlikehold Jutulstua  
Oppgradering på Jutulstua er utført i årsskiftet 2014/15. Utgiftene kom i 2015. Se eget kapittel 
vedr kostnad og mer info om prosjektet. 
 
 

4) Utdanning og kurs 
Budsjettpost på 20.000 kr avsatt til kurs og opplæring videreføres i 2016. Gruppene oppfordres til 
å søke om å få dekket deler av kurs og utdanning til sine tillitsvalgte og trenere. 
 

5) Budsjettet skiller mellom prosjekter og vanlig drift. For 2016 vil vi motta momskompensasjon for 
Fase 1 som er et prosjekt utgiftsført i 2015. Momskompensasjonen for fase 2 vil vi først motta i 
2017. Derfor er det et underskudd i regnskapet vårt for 2015 og det vil være et budsjettert 
underskudd i budsjettet for 2016. 
Vi har satt av 20 000 kr til noe leid hjelp med 9’er bane. 
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Konsolidert budsjett – Styret og gruppene 
 
  

HS Idrskole hockey Fotball Ski og friidrett

Sponsor 500 000 0 75 000 445 000 50 000

Salg/ inntekter 0 20 000 445 000 230 000 113 000

Dugnadsinntekter 8 500 0 225 000 240 000 30 000

Momskompensasjon 647 333 0 0 0

Tilskudd fra idr. org 250 000 70 000 95 000 235 000 25 000

Tilskudd øremerkede 1 874 000 0 0 15 000

Leieinntekter fast eiendom 190 000 0 18 000 0

Medlemskontigenter 350 000 0 0 0

Treningsavgifter 0 230 000 1 295 000 975 000 136 700

Egenandeler 0 0 195 000 50 000 0

Grasrotandel 160 000 0 0 0

Vestmarkkalenderen 52 000 20 000 30 000 30 000

Vestmarkparkeringen 150 000 15 000 10 000 0

Diverse inntekter 25 000 30 000 100 000 12 650

sum inntekter 4 206 833 355 000 2 418 000 2 275 000 412 350

Lønnsutgifter 679 369 280 000 100 000 575 000 105 000

Utg. Vestmarkpar/ kalender 45 000 10 000 15 000 6 500

Varekjøp 0 10 000 225 000 0

Innkjøp utstyr 0 0 160 000 220 000 44 000

Aktiviteter 0 25 000 1 595 000 590 500 211 000

Renovasjon, vann, avløp mv. 2 000 0 0 0

Lys, varme 25 000 0 0 0

Renhold 43 500 0 0 26 000 33 500

Inventar 30 000 5 000 5 000 100 000 0

Driftsmaterialer 8 000 2 500 5 000 10 000 5 000

Rep. og vedlikehold bygninger 75 000 0 0 0

Rep. og vedlikehold utstyr 12 762 0 10 000 0

Vedlikehold anlegg 2 475 000 0 0 325 000 0

leie bane/ utstyr/ div 0 22 000 130 000 0

Revisjons- og regnskapshonorar 16 000 0 0 0

Honorar for øk. & juridisk bistand 2 000 0 0 0

Bistand/ fremmede tjenester 20 000 0 0 0

Kontorrekvisita 6 000 2 500 0 10 000 0

Div. utgifter 32 000 0 0 65 000 18 850

Data kost/ drift medl reg 88 000 0 0 0

Trykksaker/ annonser 30 000 10 000 7 400 0

Møter, kurs, oppdatering mv. 15 000 10 000 12 000 62 000 8 000

Internett 10 000 0 0 0

Mobil 10 000 0 0 15 000 0

Porto 5 000 0 0 6 000 0

Bilgodtgjørelse 6 000 0 0 0

Reisekostnader 500 0 250 000 0

Gaver/ premier 5 000 3 000 6 600 56 000 5 500
Overført hockey 80000

Overført idr.skole 80000

Overført fotball 450000

Overført Ski/ fri 85000

Forsikringspremier 20 000 0 0

Gebyrer bank/ dibs/ elavon 20 000 0 0 1 500

Sum utg 4 376 131 358 000 2 413 000 2 192 000 437 350

Renteinntekter, skattefrie 9 276 3 000 0 0 0

Purregebyr. leverandør 0 0 0 0 0

Resultat -160 022 0 5 000 83 000 -25 000

Konsolidert Budsjett 2016
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13. Anlegg

Anleggssaker / Handlingsplan 
Bærum Kommune vedtok i 2014 en ny handlingsplan for anlegg i kommunen for 2015-18 
Handlingsplanen for Jutul sine prosjekter: 

1. Lysløype Skui-Jordbru. Fase 1. Realisert i 2015. Vi søkte spillemidler innen 15. september 2014.
Kostnadskalkylen var på 2 165 000 kr inkl. mva. Planlagt finansiert av tilskudd fra kommune 500’, 
tippemidler 1 165’ og momskompensasjon. Prosjektet ble billigere enn budsjettert. 
Momskompensasjon søkt og vil innvilges i løpet av 2016. Blir det som antatt vil vi ha en gevinst i 
prosjektet. 

2. Lysløype rundt Jordbru. Fase 2. Realiseres i 2016. Søkt spillemidler innen 15. september 2015.
Prosjektert sommer/høst 15. Kostnadsoverslag ca. 2,63 mill. kr. Skal finansieres av tilskudd fra 
kommune 810’, tippemidler 1 000’ og momskompensasjon. 
Kommunen har pålagt prosjektet å etablere standard som skogsbilvei på strekningen fra parkeringen 
på Jordbru til krysset mot Kattås over Askelia. Jutul har forutsatt at denne ekstrakostnaden dekkes av 
kommunen.  

NR. FINANSIERING Sum 

1 Søknadssum spillemidler 1 000 000 

2 Kommunalt tilskudd 500 000 

3 Skogfond BK 310 000 

3 Egenkapital 645 000 

4 Dugnad 175 000 

Total finansiering 2 630 000 

Kalkylen angir mva til 480’. Slik kalkyle og finansiering er pt vil Jutul ha en utgift her på 165’ kr. 
Det jobbes for at dette skal bli null. 

3. Etablere 9er bane på grusbanen. Kommunalt tilskudd på kr 750 000 gis i 2017. Venter bare et
formelt vedtak i kommunestyret. 
Etter ønske fra Fotball og BIR/Bærum Kommune er det søkt om tippemidler for å etablere en 9’er 
i stedet for en 7’er. Se egen årsmøtesak.

4. Rehabilitering av eksist. kunstgress. Kommunalt tilskudd på kr 800 000 gis i 2018. Tippemidler
vil bli søkt. Maks kr 1 150 000, eller 1/3 av kostnad + 15%. 

BIR uttalte i høst at tiltak 1 og 2 skulle kommunen mer eller mindre helfinansiere.  
Jutul sitt bidrag skulle være organisering av tiltakene. Fase 1 og 2 ses også sammen med byggingen av 
lysløype rundt jordet på Jordbru der Jutul nå har dekket kr 97 000. 

Jutul benytter firma siv.ing. Martin Stensaker as v/saksbehandler Liv Takle Stensaker for å kjøre sakene 
mot kommune, tippemidler og tilbudsprosesser på Doffin. Dette vil alle bli offentlige anskaffelser som 
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må forholde seg til «Lov om offentlig anskaffelse». Kostnadene for prosjekteringsdelen vil inngå som 
en del av totalregnskapet for det enkelte prosjektet, og skal dekkes av den planlagte finansieringen. 
 
Stensaker har i 2015 jobbet både med lysløype fase 1 og 2, og fotballbanen. Fase 1 er gjennomført. 
Fase 2 er i rute for oppstart utførelse i 2016. Vi avventer nå tillatelse fra Fylkesmannen for arbeidene 
som er innenfor markagrensen. Tippemiddelsøknad er levert. 
Arbeidet med tilbudsdokumenter utført. Innhenting av tilbud vår 16. Utførelse sommer 16. 
 
Planleggingen av kunstgressbane. 
Se egen sak. 
Tilskuddet for dette prosjektet vil ikke komme før i 2017/2018.  
Kommunen har forhåndsgodkjent et prosjekt med 9’er bane. Tippemiddelsøknad er sendt inn. 
Klubben må vurdere og prioritere prosjektene som Fotball ønsker iverksatt. 

 9’er bane. 

 Rehabilitering kunstgress. 

 Bytte lysarmaturer på kunstgressbanen. Det er planlagt at vi nå kun bytter pærer i 2016. 
 
 

Øvrige saker. 
 
 
Nedriving av hoppbakken Miniskui. 
Kommunen dekker kr 100 000. Vi har søkt og fått innvilget rivetillatelse.  
Knut Bolstad utfører dette når terrenget er tørt. Vi søkte kommunen om at de dekker kostnaden med 
rivetillatelsen. Godkjent. 
 
 
Ny lysløype på jordet på Jordbru. 
Dette prosjektet ble realisert høsten 14. Totalkostnad 430 000 kr eks mva. Vi har mottatt kr 125 000 
fra kommunen og kr 198 000 fra tippemidler (utbetalt 2015). Resterende er pt dekket av egenkapital. 
Vi har søkt kommunen å få dekket kostnader for byggetillatelse kr 10 000. Mottatt. 
Vi søkte om momskompensasjon. Vi fikk dekket 100 %. 
Vi har en intensjon om at resterende beløp kr 97 000 skal avregnes med Fase1 og 2 for lysløypa slik at 
klubben samlet skal gå ut i null. Dette følges opp sammen med BIR. 
 
 
Klubbhuset. 
Vi har store strømutgifter for lokalet. Vi søkte kommunen om Energimidler, og fikk kr 50 000 til 2 tiltak. 

1. Legge ut isolasjon over hele loftet for å hindre at varmen i lokalet forsvinner. 
2. Etablere varmepumpe luft/luft i lokalet. 

Vi måtte dekke 10 % av kostnaden selv. Utført og energiutgifter er mer enn halvert. 
 
Vi har utført rehav av rør/sanitær i underetg. 
 
Kjellerlokalene. 
Jutul skal etter avtale betale strøm. Men strømmåler er pt ikke montert. 
Vi har mottatt div kontormøbler og interiør som gave.  
Vi har lagt inn internett til kontorene. 
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Oppussing av Jutulstua. 
 
Følgende er utført. 

1. Bytte av gulv på Jutulstua, kjøkken, toaletter og gang. 
2. Malt stua, vegger og tak, vindu og peis. 
3. Ny kjøkken innredning 

a. Snekkerarbeider kjøkken og diverse. 
b. Elektroarbeider etter pålegg fra eltilsynet. 

4. Rørlegger 
5. Ny oppvaskmaskin 
6. Diverse kjøkkenutrustning 
7. Nye stoler 
8. Malingsbehandlet alle bord 
9. Interiør. Lamper, gardiner. 

 
Se prosjektregnskap kap 7. 
 
 
 

 
 
 

Skui 16. Mars 2016 
 
 
 
 

 
Ivar Barstad 

Leder 
Einar Soleng 

Nestleder 
Anne Wiik Sørnmo 

Kasserer 

 
 
 

Jon Inge Stensrud 
Styremedlem 

   Gry Anita Ramskeid  
Styremedlem 

Hanne Helgar-Carlsen 
Styremedlem 

 
 

Elling Enger 
Styreleder fotball 

   Eirik Helgesen  
Styreleder hockey 

Bengt Lyng 
Styreleder ski/ friidrett 
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Årsmelding Grupper 2015 
 

 

Innhold 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Årsmelding Avholdt årsmøte

Ja 07.03.2016

Ja 02.03.2016

Ja 15.02.2016

Ja -

Ja -

Ja 08.02.2016William Pedersens Legat

Gruppe/ avdeling

Fotball

Hockey

Ski/ friidrett

Idrettsskolen

Representantskapet
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www.jutul.net      Jutul fotball       fotball@jutul.net 
Postboks 6       Foretaksnummer: 984 495 358 
N-1313 Vøyenenga 

ÅRSMØTE I FOTBALLGRUPPEN 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

7. mars 2016 

 

 

Agenda 

 

1. Årsmelding 2015 

2. Regnskap 2015 

3. Deltakeravgift 2016, forslag 

4. Budsjett 2016, forslag 

5. Behandle innkomne forslag 

6. Valg av styret 

7. Valg av valgkomité 

 



Jutul fotball 
Side 2 

 

 

FOTBALLSTYRETS ÅRSBERETNING FOR SESONGEN 2015 
 
Fotballsesongen 2015 er historie, og styret i fotballgruppen vil med denne årsberetningen opp-
summere sesongen for årsmøte og andre med interesse for fotball i I.L. Jutul. 
 
Sesongen kan kort oppsummeres slik; 
 
 Rekrutteringen i barnefotball er fortsatt veldig god og ungdomsfotballen blir stadig større  
 Antall lag og spillere øker fortsatt og banekapasiteten er sprengt til tider 
 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 er straks i mål med sertifiseringen til NFFs Kvalitetsklubb-prosjekt 
 Skuisletta er nå vinteråpen for første gang og ny helårs driftsavtale er tegnet 
 Kiwi Jutultreffen er fortsatt veldig populær, men hadde en liten nedgang i lag og inntekt. 
 Megaflis fotballakademi og Tine fotballskole ble gjennomført med stor suksess nok en gang. 
 Jutul Fotball har kontinuerlig dialog og et tett samarbeid med naboklubben BVH. Stabæk er 

tilbake som samarbeidsklubb fra 2016.  
 A-laget på herresiden kunne endelig rekruttere fra egen avdeling igjen, og nesten halve 

laget var fra egen juniorstall 
 Kiosken har vært åpen stort sett hver mandag, tirsdag, onsdag og torsdag 
 

 
 
 
Fotballgruppens styre i 2015 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, trener, gruppeadministrasjon, etc 
 
I 2015 vært avholdt 7 styremøter, og 5 trener-/lagledermøter. 
Sportslig leder har vært representert ved daglig ledersamlinger, banetildelingsmøter og 
seminarer i regi av  OFK og BK. 
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Sportslig leder 
Vi har nå hatt sportslige leder i fire år, som også dekker funksjoner som trener, koordinator og 
administrator, og ser at det er svært viktig å ha noen som holder i trådene og bistår alle på og 
utenfor banen. Sportslig leder fungerer som bindeledd mot krets, forbund og andre klubber så 
vel som mot trenere, lagledere, spillere og medlemmer. Utover det administrative arbeidet er 
sportslig leder involvert i treningshverdagen og øktene til alle lag i barne- og ungdomsfotball 
lagene, og jobber for at flest mulig skal være med lengst mulig og bli best mulig. 
 
Kontinuitet og kvalitet er svært viktig fra ung alder og koordinering av trenere, lagleder og 
andre nøkkelpersoner er viktig for forutsigbarheten og gjennomføringen. 
  
Idrettslagets adm.leder bistår fotballgruppen med alt fra medlemskontingenter, registrering og 
oppdateringer av lister og registre til hjemmesider, økonomi og dugnader. 
 
Sosiale medier 
I en fotballklubb er det mye informasjon som skal deles og vi har tatt i bruk flere plattformer 
for å nå ut til medlemmer og andre interesserte. 
 
Her skal vi informere, kommunisere og engasjere både Jutulere og nærmiljøet. 
 
Kvalitetsklubb 
Samtidig som vi har jobbet med implementering av Rød Tråd i klubben, har vi koordinert og 
tilpasset dette med sertifiseringen til NFFs Kvalitetsklubbprosjekt. 
  
I hele 2015 jobbet vi systematisk for å utarbeide rutiner, krysse av sjekklister og dokumentere 
arbeidet vi gjør for best mulig aktivitet og klubbdrift. 
 
Ved årets slutt er det kun kompetanse og mer skolering som mangler. Dette skal være på plass, 
og vi sertifisert, i løpet av 1. kvartal 2016. Pt. er det i underkant av 100 klubber som er 
sertifisert og 200 klubber holder på. I Oslo fotballkrets er 3 klubber godkjent pt. 
 

 
Sport 
Jutul Fotball hadde 39 lag i seriespill i 2015, hvor 6 lag spilte ungdomsfotball, inkludert ett 
jentelag. Klubben har ca 80 trenere/ lagledere, og vi har jobbet iherdig med skolering og 
innføring av en treningshverdag, slik at alle jobber utifra de samme prinsippene og mot de 
samme målene. Dette arbeidet fortsetter i 2016. Jentene i ungdomsfotball vil følges opp 
spesielt godt. 
 
Rekrutteringen i barnefotballen går like bra som før, og nå ser vi også at flere ressurser og 
hender er villig til å være med å bidra og være med på kurs.  
 
Ungdomsfotballen styrker seg stadig og frafallet minker, men det er fortsatt utfordrende med 
antall spillere, differensieringsnøkler og hospitering. Belastning må tilpasses utviklingen.  
 
I år hadde vi også junior herrelag igjen og majoriteten av spillerne her har vært i klubben i 12 
og 13 år. Laget måtte starte i 3.divisjon og klarte opprykk på første forsøk. Dette er svært 
positivt da det viser seg at en langsiktig plan, Rød Tråd, gode trenere og god kvalitet på 
treningene gir resultater. Vi har bevist at det går å bli god ved å satse på spillerutvikling. 
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I 2015 havnet A-laget herrer midt på tabellen og holdt seg i 6.divisjon. Rundt halvparten av 
stallen består av spillere fra junioravdelingen, og disse har vært svært delaktige i å løfte laget. 
 
På dommersiden har vi fortsatt store mangler og med ny dommeransvarlig gjør vi en satsing 
her i 2016 og 2017. 
 

Aktiviteter 
Antall lag i seriespill og antall kamper øker stadig. 
  
Jutultreffen var nok en gang en opptur, men med litt lavere deltagelse em året før.  Junior-
gruppen jobber nå med andre klubber i kommunen om å samkjøre/ tilpasse hverandres cuper 
og deltagelse. Ca 270 påmeldte lag, og ca 800 avviklede kamper gjør dette til klubbens viktigste 
dugnad og en svært viktig inntektskilde. 
 
Dette er fortsatt klubbens klubbens varemerke og viktigste happening. Kiwi Vøyenenga er 
Jutultreffens hovedsponsor. 
 

Akademi  
Megaflis-akademiet ble arrangert igjen, for 9. og 10. gang. 2 x 5 uker (vår og høst) har vi et 
ekstra skolerings- og treningstilbud som har fokus på individuell spillerutvikling og å ivareta 
mennesket. Teori og multimedia, mat og ernæring i tillegg til praksisøkter er stadig en suksess. 
Her utvikler vi også instruktører og trenere. 
 

TrenDegGlad 
I samarbeid med Vøyenenga Skole 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 

2015 var det tredje året på rad vi arrangerte Tine-fotballskole i samarbeid med BVH, og med 
over 200 var det fullt og en opptur vi gjerne gjentar i 2016. 
 
Utvikling og økonomi 
Etter ansettelse av sportslig leder, en bredere satsing og økt aktivitet har omsetningen mer enn 
tredoblet seg. Vi går fortsatt med et lite overskudd og klubben prøver å sette av midler til 
diverse prosjekter (se: Bane og anlegg), og har opprettet en sparekonto til dette. 
 
Jutul Fotball fortsatt en dugnadsklubb, hvor vi er avhengig av hverandre og frivillig innsats for å 
holde kostnadene nede, men ser at tilgang på ressurser blir vanskeligere med årene.  
 
Bortsett fra Jutultreffen (og Vestmarkkalenderen) er det vanskelig med gjennomføring av 
klubbdugnader, og i år valgte vi Enjoy Bonus-guiden. Dette var ingen suksess! De tapte 
dugnadsinntektene gjør oss sårbare og fotballgruppa ønsker en mulighet for medlemmene til å 
kunne «kjøpe seg ut». 
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Kompetente trenere er en nødvendighet, og i 2015 ansatte vi 5 nye trenere/ trenerhjelp. 
Flere trenere og mer kursing må på plass i 2016, og dette må også prioriteres i fremtiden. 
Betaling av medlemskap og deltakeravgift ligger på mer enn 90%. 
 
Bane og anlegg 
Det at vi stadig blir flere lag medfører også stor pågang på baner og større krav til fasiliteter. 
Tider og muligheter vi får i innendørs fasiliteter som gymsal og haller dekker kun litt over 
halvparten av klubbens behov. 
 
Klubben har nå vinteråpen bane og helårsdrift for å dekke behovet. Den første vinteren blir en 
del prøving og feiling, men lagene vil med dette ha tilholdssted og base på Skuisletta hele året, 
og mulighet for en treningsøkt når man måtte ønske. 
 
Fotballstyret har satt ned «prosjektgrupper» for å løse utfordringene med tanke på kapasitet 
og følgende er i planene: 
 

 Eksisterende kunstgressbane 11-er må byttes i 2018. Mulig med utsettelse til 2019! 
Banen er ikke utslitt, men viktig for å utnytte vår plass i køen for tilskudd og tippe-
midler. Fotballsesongen har blitt lengre, bruken har økt vesentlig og vinterdrift sliter på, 
så nytt dekke er også nødvendig med tanke på belastningen i ungdoms- og 
seniorfotball. Banen må også oppgraderes under matten og planeres/ dreneres 
samtidig. 

 

 Lysanlegget il klubben begynner å bli slitt og nye lyskilder og alternativer blir 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 til i løpet av få år.  

 
 
 
Sponsorer 
Vi har fortsatt med våre lojale sponsorer og samarbeidspartnere. Uten disse hadde vi ikke vært 
der vi er i dag. Klubben ønsker totalt 10 stk, og har i dag 7 stk. 
 
Flere av sponsoravtalene gjelder for hele idrettslaget og alle grener. 
Som en takk inviterte klubben til fotballcup og grillmat på Skuisletta, fredagen før helg 2 av 
Jutultreffen. Sponsorcupen ble arrangert for andre gang i 2015, 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.  Første året vant Kiwi og andre året vant AB Vaktmesterkompani. 
 
2016 blir ett spennende år med større aktivitet enn noen gang. 
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Planer for 2016 
 Ny 9-er KG ferdig utredet og oppstartdato satt 
 Ny 11-er KG ferdig utredet og oppstartdato satt 
 Nytt lysanlegg ferdig utredet og oppstartdato satt 
 
Vedtatte planer for 2015 
 Kvalitetsklubb – 1 stjerne 
 Ny 7/9-er kunstgressbane ferdig utredet/ søknad sendt. 
 Planlegge og legge til rette for gode vintertreningsfasiliteter på Skuisletta 
 

 
Styret vil benytte denne anledningen til å takke alle spillere, trenere, lagledere, dommere, 
foresatte, tilskuere, og andre som har bidratt til at sesongen 2015 ble gjennomført på en fin 
måte. 
 
 
 
 
 

 

Lykke til med sesongen 2016! 
Styret i fotballgruppen i I.L. Jutul 
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Sak 2 – Regnskap 
 

Se vedlegg. 

 

 

Sak 3 – Deltakeravgift 
 

Budsjettet er bygget på eksisterende satser, men det er foreslått å øke/ endre 

treningsavgiftene noe for å sikre kontinuitet i klubbens sportslige utvikling, videre 

helårs-drift av KG og utbygging av baner og anlegg. 

 
 

Dagens satser pr år: 
  

Veteran Kr 1 250,-

0,- 

A-/B-lag herrer Kr 3 500,- 

Damer 7-er Kr 1 500,- 

Ungdomsfotball Kr 3 000,- 

9-er fotball Kr 2 500,- 

7-er fotball Kr 2 000,- 

5-er fotball Kr 1 500,- 

Årets kull - uten serie Kr 750,- 

 

Forslag: 
Veteran Kr 1 300,- 

 

  - 

750,- 

A-/B-lag herrer Kr 3 600,- 

Damer 7’er Kr 1 600,- 

 

 

Ungdomsfotball Kr 3 100,- 

9-er fotball Kr 2 600,- 

7-er fotball  Kr 2 100,- 

5-er fotball Kr 1 550,- 

Årets kull - uten serie Kr 750,- 

 

 

 

Sak 4 – Budsjett, forslag 
Se vedlegg. 
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STYRET OG ADMINISTRASJONEN 
Sittende styre ble gjenvalgt på årsmøtet 2. mars 2015.  
 
Følgende har vært medlemmer av styret i 2015: 

Navn Verv 

Eirik Helgesen Leder 
Tore Bjørndal Nestleder 
Tone Smestad Medlem 
Ståle Pedersen Medlem  
Hilde Aamodt Medlem 
Andrew Proskurnicki Medlem 
Arild Solberg Æresmedlem 
  

 
Vi takker Tone Smestad for at hun har sittet hele 2015, til tross for at hun trakk seg ut av styret ved 
forrige årsmøte. Eirik Helgesen trer ut av styret etter årsmøte 2015, og Gary Vanderhill velges som ny 
styreleder. Andreas Eriksson velges som nytt styremedlem. 
 
Ny valgkomite er Eirik Helgesen og Christian Reiertsen. 
 
IL Jutuls administrative leder Aimee Tverli har fungert som kasserer og ført regnskapet for gruppa, 
med god hjelp og oppfølging fra Tone Smestad. Lill Moritsgaard har gjort en strålende jobb som 
kafeteriaansvarlig, og vi takker Tom Johansen for verdifull innsats som materialforvalter. 
 
Styrets oppgaver 
Det er blitt avholdt 6 styremøter, hvorav 2 har vært kombinert lagleder-/styremøte. Dette ble innført 
i 2014 for enda bedre kommunikasjon innad i klubben. Styreleder stiller også på IL Jutul sine 
hovedstyremøter, og på møter i regi krets og forbund. Eirik Helgesen og Tore Bjørndal var deltakere 
på Norges Ishockeyforbund (NIHF) sitt 67. ordinære forbunds ting på Scandic Park Hotel Sandefjord 
lørdag 13. til søndag 14. juni 2015. Forbundstinget er NIHF's høyeste myndighet. 
 
Styrets prioriteringer 
Det sittende styret har fra de tok over i 2013 hatt fokus på følgende: 

 Kontroll på økonomien 

 Økt sportslig aktivitet, flere spillere 

 Trivsel og glede i Bærum ishall  
 
Etter 3 år er det hyggelig å konstatere at økonomien er solid, vi har lag fra U7 til U15, og vi har et 
aktivt A-lag i 2 divisjon og to old boys lag. Stemningen er god i Bærum ishall. 
 
 

År/Alder 0 til 5 6 til 12 
13 til 
19 

20 til 
25 26+ Totalt 

2013 1 84 28 18 41 172 

2015 1 121 37 10 47 216 

 
 
Sportslig utvalg 
Tore Bjørndal- sportslig leder 
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Johan Peter Hougen- spillerutvikler 
Eirik Helgesen- medlem 
Andrew Proskurnicki- medlem 
 
Sportslig strategi 
I 2014 ble sportslig plan publisert av sportslig leder Tore Bjørndal (i samarbeid med sportslig utvalg, 
styret og trenere i klubben). Formålet med sportsplanen er å skape retningslinjer for den aktiviteten 
vi har i Jutul ishockey, og derved utvikle klubben og våre spillere i en positiv retning. Sportsplanen 
skal revideres av sportslig utvalg hvert år. Det er styret som vedtar eller forkaster sportsplanen.  
 
Det er viktig at sportslig utvalg, trenere, lagledere og foreldre gjør seg godt kjent med innholdet i 
dokumentet og etterlever dette. 
 
Jutul ishockey skal med trivsel, trygghet, respekt og toleranse gi et godt tilbud til alle våre spillere, 
med mål å skape et livslangt engasjement til ishockey og klubben. Jutul ishockey skal utvikle 
dommere og trenere for topp og bredde. Vi ønsker å ha:  
 
1. 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 
 

2. 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 
3. 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 
 

 
Styrets prosjekter: 
Nedenfor er styrets viktigste prosjekter i 2015 

 Felles hockeyskating hver mandag for U9 til U11 

 Felles hockeyskating hver mandag for U12 til U15 

 Felles målvaktstrening søndag 

 Hockeyskole hver lørdag for barn 4-8 år 

 Tilbud til barnehager onsdager klokken 11-12 

 Dommere og utvikling av dommere 

 Utvikling av trenere 

 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. 

 Slipemaskin tilgjengelig for klubbens lag 

 Høst, sommer og vintercamp for U9 til U15 

 Åpen kafeteria alle dager i uken 

 Utvikling av sportslig plan 

 Vårtrening 
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Støtte og tilskudd 
Jutul hockey har i 2015 mottatt støtte fra Akershus idrettskrets og fra forbundet til drift av 
ishockeyskole.    
 
Våris 
Ble besluttet som alternativ til møbelsalg. Alle yngre lag hadde en trening i uka, samt old boys. Vi gikk 
72.000 i minus, men svært positivt for Bærum ishall 
 
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 daglig 
leder i selskapet. Jonas Claussen er medlem i selskapet styre og representerer klubbens aksjer på 
selskapets generalforsamling. Kjell Hellnes er styrets leder. Fra hockeystyret sitter Tone Smestad, 
Tore Bjørndal og Eirik Helgesen i ishallens styre. 
 
Representasjon 
Lise Torgersen er leder i Akershus Ishockeykrets styre 
Johan Peter Hougen er leder av fornyet behandlingsutvalg FBU i NIHF 
Roger Fausko, Vicepresident NOHA 
Ann-Karin Ingvaldsen, styremedlem NOHA 
Morten Eriksen er med i AIHK sitt spillerutviklingsutvalg 
Christian Reiertsen, styremedlem AIHK 
Caroline Dehn, styremedlem AIHK 

Dommere 
Gerhard Winge har tatt over som dommeransvarlig etter Joakim Dimoski som har flyttet til utlandet.  

Jutul Hockey har i år totalt 21 utdannede klubbdommere, nesten samtlige av dagens klubbdommere 
spiller på lag i aldersgruppen U14-U16. Klubben har en breddetoppdommer (Eirik Hansen) og en 
elitetoppdommer (Thomas Tysland), men ingen kretsdommer.   

Antallet dommere og deres gitte nivå tilfredsstiller forbundets krav til klubben. 

Det er i år ikke gjennomført dommerkurs. Vi har valgt å ha fokus på å følge opp de dommerne vi har. 
Høsten 2016 tas det sikte på å gjennomføre nytt dommerkurs i Bærum ishall. 

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. En viktig del av kafeteriadriften er at det også 
inkluderer en tilsynsvaktordning for hallen, inntekt fra dette øremerkes lagene, og antall vakter de 
har gjennomført. Lill Merete Moritsgaard har hatt ansvaret for den daglige drift av kiosken.  
 
ÅRSMELDING FRA LAGENE 
Skrevet av laglederne 
 
A-laget 
A-laget 2015/16 består av totalt 22spillere, trener Johan Hougen og lagleder Lars Erik Lien. 
En stor takk til Tone og Trond Smestad, Øyvind Schiøtt, Thor Abelsen, Andrew Young, Espen Boger og 
Kjell Smedsrud for hjelp i sekretariatet og Tore Ibsen som materialforvalter og sliper. Uten deres 
hjelp hadde vi ikke klart oss. Nytt av året var at alle kampene skulle føres live i forbundets nye 
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satsning Hockey Live. Tone og Trond tok utfordringen og ble med på HL kurs hos forbundet, for 
deretter å lære dette bort til oss. 
 
A-laget sliter med etterslep av tidligere underskudd, noe som gjør at gutta har jobbet dugnad for å 
stabilisere og bedre økonomien i laget. De har deltatt på hockeyskating, parkeringsvakter i 
Vestmarka, tatt cafevakter og ellers gjort diverse dugnader i hallen.  Trener Johan har også tatt på 
seg dugnadsjobb ved å holde hockey SFO for en barnehage igjennom vinteren. En stor takk til hans 
bidrag til A-laget. 
 
Sesongen 2015/16 har A-laget hatt to langturer til Haugesund og Trondheim. Kostnadene for disse 
turene har ligget på ca.kr.85.000 minus egenandel en gutta måtte betale selv.  På Haugesund turen 
var egenandelen kr 750,- pr mann og på Trondheim turen var den kr 1100,- pr. stk.  
 
Til årets sesong fikk A-laget fem nye spillere samt at vi mistet noen spillere. Målet for årets sesong 
var å legge seg på 3-4 plassen. Pr dags dato ligger vi på en 4.plass med Haugesund pustene i nakken. 
Lagene som er med i serien er Nidaros, Gjøvik, Prinsdal, Jutul, Haugesund, Grûner 2 og Ski. 
Når det gjelder sesongen 2016/17 har vi ikke snakket med spillere om hvem som fortsetter, men det 
vi vet er at laget vil forbli i 2.divisjon. 
 
Old boys 
Old boys er tilbudet for de som er over 35 år. Jutul har en aktiv old boys gruppe med ca 30 spillere 
som trener to dager i uken. Old boys stiller 2 lag i seriesystemet.  I sesongen 2012/2013 og 2013/ 
2014 vant vi 1. divisjon serien.   
 
Jentehockey: 
Sesongen 2015/2016 er blitt vedtatt som jentesatsingsår fra kretsens side, og det er lagt opp til felles 
jentetreninger, sonesamling og egen jenteserieturnering siste helgen i februar. 
 
Jenter født fra 2001 til 2008 har blitt invitert til deltakelse på rene jentetreninger og kamper, og både 
krets og forbund har stort fokus på å rekruttere flere jenter til denne fantastiske sporten vår. 
 
Svært gledelig er det at vi i Jutul Hockey kan bidra inn til AIHK deltakelse med 5 jenter totalt fra 2006 
og 2007 kullene. Spillerne har allerede vært på Jessheim til felles treninger, og skal delta på 
serieturnering på Ringerike 26.-28. februar. 
 
Jentene våre kommer også til å delta på sonesamlingen i Ski ishall 6. februar, hvor kretsen har 
invitert til spesielt opplegg med motivasjon og spennende instruktører. 
 
Synne Jeppson er kontaktperson/jentekoordinator for de yngre jentene 
 
 
U15-2001 kullet 
U15 har i dag 9 gutter og en jente som har vært fast på laget. Det er en gruppe som har trent 
sammen med U16 Holmen/Jutul samarbeidslag. Det har vært godt oppmøte på treninger og miljøet 
et meget godt. U15 har ingen egen keeper og har brukt Daniel Ingvaldsen fra U14 som fast keeper. 
For øvrig har det hospitert seks spillere fra U14 til U15 på kamper i år. Årets sesong har bydd på både 
gode og dårlige resultater. Sesongen 15/16 har vært landsdekkende. U15 har vært på reise til 
Stavanger og Narvik denne sesongen og vi har fått besøk av Astor og Leangen hjemme. På grunn av 
stor reisevirksomhet har U15 gjennomført flere dugnader for at kostnader ved reise ikke skulle bli 
store på den enkelte spiller. Laget har hatt kakelotteri, do-papir salg og salg av tenn briketter.  
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Samarbeidet med U16 Holmen har fungert supert. Syv spillere har fått prøvd seg på dette nivået. Et 
nivå gutta har tatt på stående fot. Samarbeidet har også resultert i at det er høyere tempo på 
treninger noe begge lag har dratt nytte av i sine respektive serier.  
 
Vår erfaring fra denne sesongen er at samarbeidet med Holmen har fungert meget godt og vi ønsker 
et videre samarbeid med Holmen U18.  
Morten Eriksen har fungert som hovedtrener for både U15 og U16. Lagleder for U15 har vært Erling 
Schumacher. 
 
U 14 – 2002 
U14 hadde våren 2015 16 spillere. I løpet av sommeren mistet vi en svært sentral spiller til Frisk 
Asker. Øvrige endringer har ikke vært i laget i løpet av 2015. Etter sesongen 2014/2015 forsvarte vi 
vår historiske plass i A-serien. Dog har det blitt en vel tøff utfordring første del av sesongen 
2015/2016 rent resultatmessig. Mange gode prestasjoner og enkelte jevnspilte kamper til tross, har 
det høstsesongen 2015 blitt tap i alle kamper. 
 
Vi har vært i Sverige og spilte Nation cup mot svenske lag. Dette var en spennende opplevelse hvor 
Frisk Asker til slutt gikk seirende ut av turneringen. Ny tur til Sverige i mars 2016 er booket. Videre er 
vi, i kraft av å være et A-serielag, forhåndskvalifisert til semifinale i kretsen, også i mars. 
 
Til tross for mange tap, har spillerne vist god moral. Vi har fortsatt to jenter med oss på laget, noe vi 
er stolte av. Dessverre har vi også fortsatt bare én keeper. Til gjengjeld er han ekstra god, selv om vi 
selvfølgelig blir litt sårbare i forhold til dette uten at vi hittil har opplevd utfordringer rundt dette 
heldigvis. 
 
Vi har en meget god foreldregruppe, som blant annet tar seg av sekretariatet på en utmerket måte.  
 
Trenerteamet består av Tom Riseth og Michael Katsimpas, med hjelp fra Johnny Brenden ved behov. 
Sportlig leder Tore Bjørndal har et hoved oppsyn. Lagleder er Tom Kr. Foosnæs. 
 
U13-2003 
Jutul Ishockey 2003 hadde 8 spillere ved inngangen av 2015/2016 sesongen. I løpet av året har vi fått 
to nye spillere far Jar og har nå 10 spillere. Ettersom vi kun er ti spillere, har vi fått god hjelp fra U12 
laget som stort sett stiller med 5-6 spillere på U13 kamper. Vi har derfor kunnet stille med 3 
angrepsrekker og 2 eller 3 backpar på kampene. U13 har trent sammen med U12 i 2015/2016 
sesongen.  Hovedtrener er Per Kristian Vellan, som har med seg et meget kompetent støtteapparat i 
form av hjelpetrenere Dag Arnesen, Atle Bjørklund, Wesley Caple og Ola Sæverås. Lagleder er Nils 
Christian Flaaten. 
 
U13 er med i seriespill, og har også deltatt i Romjulscup på Skedsmo, hvor vi stilte lag sammen med 
Grüner U13. Alle spillerne ser ut til å trives godt sammen både på trening og i kamper. Den sportslige 
utviklingen i spillergruppen er nok litt sammensatt, men det at fire av spillerne har fått mulighet til å 
spille opp med 2002 (U14) denne sesongen tyder på en positiv sportslig utvikling sammenlignet med 
foregående sesonger. Resultatene fra seriekampene har vært noe blandet, men det har stort sett 
vært jevnspilte kamper.  
 
Det gode samarbeidet med 2004 årgangen og deres trenere håper vi å kunne bygge videre på også i 
kommende sesong, men vi må være realistiske med tanke på at vi kun er 10 spillere og vurdere mulig 
samarbeid med andre klubber i nærområdet neste sesong dersom noen av spillerne ikke velger å 
fortsette. 
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U12 – 2004 
U12 har hatt ett stabilt antall spillere, 14 i tallet. I løpet av 2015 mistet vi en spiller og fikk en ny. Det 
er fremdeles stort engasjement i spillergruppen og blant foreldrene. Høy deltagelse på turneringer og 
i seriespill. 
 
Laget har ett stabilt og engasjert støtteapparat, Hovedtrener er Per Kristian Vellan, hjelpetrenere Dag 
Arnesen, Wesley Caple og Ola Sæverås, lagleder er Ståle Pedersen. Ellers er Tom Johansen 
materialforvalter og Lill Mortisgaard passer på kafeen og stiller opp med frukt til kamper. Alle andre 
deler oppgaver som sekretariat og sosialkomitee. 
 
Vi avsluttet fjorårssesongen med turnering i Sverige, Praktiska Cupen i Kungsback. En tøff men 
morsom turnering, alle gutta synes det var gøy å møte god motstand.  
 
Årets sesong startet med stor deltagelse på sommercamp, og to turneringer i Norge før serien 
startet. Treningene har også i år vært gjennomført sammen med U13 gjengen og samholdet i hele 
gruppa blir bedre og bedre. I serien spiller vi i U12 avdeling Kings dette er en meget jevn og god serie 
med bare tøffe matcher. Her lærer man å vinne og tape tette matcher og at innsats skal til for å 
vinne. Gutta har i år som i fjor vokst utover i sesongen og spiller bedre og bedre. Vi gleder oss til 
fortsettelsen og neste år. 
 
U11-2005 
U11 har i løpet av sesongen bestått av 28 spillere. Det har vært godt oppmøte på treninger og 
kamper, og dette er en kjempefin gjeng med treningsvillige gutter. Laget består av spillere på alle 
nivåer. Treningen blir lagt opp slik at alle skal få muligheten til å utvikle seg innenfor det nivået de 
ligger på.  
 
Jutul hockeyskating og Camper arrangert av Jutul har hatt god deltakelse fra U11. 
 
Det er Eirik Helgesen og Morten Eriksen som er trenere for laget, de har fått god hjelp av Albert 
Hagne som spiller på A-laget. Albert har også deltatt på kamper og han har deltatt på en engasjert og 
fin måte. Ved behov har flere foreldre vært på isen og bistått dette store kullet vi har. Lagleder er 
Christian Reiertsen. 
 
Siden vi er mange spillere har det også vært viktig å ha et system som ivaretar keeperposisjonen. Vi 
har rullert mellom 4-5 keepere og har et håp om de nå er på et slikt nivå at vi har god dekning på 
denne plassen i fremtiden. 
 
Vi har stilt 2 lag i seriespill denne sesongen. Jutul Rød og Jutul Grønn har til nå gjennomført en fin 
sesong med både seire og tap. Vi har deltatt i 3 cuper så langt, vi stilte lag i Dragons Cup, på Furuset 
og Skedsmo Juleturnering. Ved alle disse turneringene har vi vist mye bra spill og en stigning i 
prestasjonen. 
 
Som avslutning på sesongen har U11 meldt på 2 lag til Wermlandscup i Karlstad, Sverige. Dette er 
noe hele gruppa ser frem til og vi regner med at dette blir en fin avslutning på sesongen. U11 består 
av en fin gjeng med gutter og en rimelig engasjert foreldregruppe. Dette gir grobunn for optimisme 
med tanke på fremtiden for 2005- kullet i Jutul. 
 
U10 – 2006: 
Laget er nå godt rutinerte på liten bane, og modne for å få noe større plass i neste års sesong. 
Vi har i år igjen hatt litt tilskudd på laget, og er i skrivende stund 15 spillere registrert i 2006-
årgangen. Spillerne kommer fra flere forskjellige skolekretser i området, og vi har i år tre jenter på 
laget.  
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I spillerstallen har vi mange ivrige keeper-spirer, og de kommende år ser lovende ut i forhold til 
utvikling av et godt og komplett lag, med mulighet til god rullering av spillerposisjoner. 
 
Vi har i denne sesongen vært med på Warriors cup i Sarpsborg, Kiwanis cup i regi av Hasle-Løren og 
deltar med lag i Dragons cup på Hamar. Dessuten kommer vi til å ha et par treningskamper på full is 
etter serie-sesongen er avsluttet medio februar. Vi rigger for fullt til masse flott spill til neste år. 
 
Foreldregruppen støtter opp om laget, og har stor glede av å oppleve så mange entusiastiske foreldre 
på sidelinjen og i støttefunksjoner for laget. 
 
Trenere for 2006 er LK Osa Jensen og Tore Bjørndal.  
Laglederer Synne C. Lindgren Jeppsson 
 
U9-2007 
Spillere: U9 startet opp med ca 20 spillere og har økt jevnt til 28 spillere per 1. februar. Det er to 
jenter på laget. U9 deler istid med U10 og U8. Treningene deles inn i 5-8 stasjoner med trenere på 
hver stasjon, noe som fungerer meget bra.  
Serie og cuper: U9 har to lag i miniputtserien, Jutul Red Wings og Jutul Blackhawks. Som regel har vi 
med ekstra spillere fra U8/jentene fra U10. Dette er vinn-vinn for alle, og det er en hel del av 
U8spillere som på denne måten får anledning til å spille opp. Vi taper endel og vinner noe men 
moralen og spillegleden er høy, og utviklingen på barna er imponerende.  
I løpet av sesongen har U9 deltatt på treningscup hos Holmen og med to lag på Kiwaniscup. Vi har 
også to lag påmeldt til Dragons cup i Hamar i mars.  
Utstyr: U9 har levert ut til låns de nye Jutuldraktene til barna slik at de har faste numre, og vi har 
bestilt navnelapper for å sy på. Vi regner med å beholde draktene også neste år. Vi har to fulle 
keepersett, men deler bod med U8. Vi er det (nest) største laget i klubben, og tilsammen er det over 
45 spillere som deler en bod. Klubben bør ha en felles policy på adgang til å ha eget utstyr i bod. I U9 
er dette ikke mulig nå. Vi har også kjøpt inn endel matter etc som kan brukes til gjennomføring av 
turneringer hjemme.  
 
Trenere og støtteapparat: U9 har Gary Vanderhill som hovedtrener, med Eivind Rasmussen 
(hovedtrener Jutul Blackhawks), Martin Herheim, Magnus Risan og Kim Löwer som hjelpetrenere, i 
tillegg til flere som deltar i støtteapparat til serien og på isen når det trengs. Lagleder er Ianneke B. 
Karlsen, materiellforvalter er Per M Kristiansen.  
 
Sosialt: Barna begynner bli bedre kjent, og det er en fin tone i laget. Det er allikevel en stor gjeng og 
inndeling i to lag til serien som gjør at det blir noe delt. Dragons cup blir et av årets høydepunkt som 
vanlig, og det er fokus på fellesskap og god sportsånd både på og av isen, og både mot egne, 
motspillere, dommere og publikum. Vi satser på en avslutning med både foreldre og barn på slutten 
av sesongen. 
 
U8 – 2008 
Spillere: U8 startet opp med 7-8 spillere ved oppstarten av sesongen, og det har vært en jevn økning 
gjennom hele sesongen. Vi har lyktes godt med å rekruttere klassekamerater til barna vi startet med, 
og foreldrene har også vært gode ambassadører for å fremme Jutul ishockey i nabolaget. I dag teller 
vi ca 20-22 barn. Vi både ønsker oss og har plass til flere barn på laget. Treningsiveren blant gutta er 
veldig god. Mange har løftet seg usedvanlig raskt i løpet av vinteren og opplever mye hockeyglede. 
Det er fremdeles et meget varierende nivå på spillerne, og treningene deles derfor inn i tre grupper 
fordelt på nivå. Dette fungerer godt! 
Med god oppfølging av trenere og en ivrig foreldregruppe brukes isen på utebanen aktivt. Dette er 
med på å bidra til at barna har en meget positiv utviklingskurve.  
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Kamper: 
U8 har vært heldige og fått spilt mange kamper denne sesongen. Barna har spilt Pepperkakecup i 
2015, og miniputtserien har bidratt til at barna har fått relativt god kamptrening. Vi har en siste 
seriecup igjen, og Dragons Cup hvor på sistnevnte har vi meldt på to lag. Her får vi med oss 4-6 U7 
spillere som vil delta. Spillerne viser en skikkelig innsats på isen. Det gjør at det er moro å være på 
kamper, hvor Jutul U8 har gått fra å ligge litt etter, til å spille jevnt og vinne kamper. 
Utstyr: U8 har kanskje de eldste draktene i klubben, og har behov for nye drakter snarest. Vi har 16-
17 drakter mot ca 20-21 barn som spiller i U8.  Det er motiverende for barna å ha en ordentlig drakt, 
og de gamle U8draktene bør pensjoneres. Videre har vi nærmest 2 faste keepere på laget og utstyr 
for 2:) 
 
Trenere og støtteapparat: U8 har Ketil Søyland som hovedtrener, og Lars Andreas Eriksson som 
hjelpetrener. Utover disse gutta får vi litt hjelp av foreldrene ute på isen ved behov. Lagleder er 
Shiraz Rafiqi 
 
 
 
U7-2009 
17 fine førsteklassinger utgjør Jutuls u7 lag. Vi er på isen sammen med U8 laget rett etter 
ishockeyskolen hver lørdag. Vi har det gøy på isen og alle får utfordringer tilpasset sitt nivå når de 
lærer seg grunnleggende skøyteferdigheter, bruker puck og spiller kamp. 
 
Vi har allerede hatt en treningskamp med Jar 3 og U7 laget vil også spille en miniturnering på Holmen 
og Jar 5. og 6. mars. Det er stor stas når våre små unge spillerne får ta på seg sin Jutuldrakt og 
konkurrere vennskapelig med våre naboklubber.  
 
På vårt lag er det hyggelig å være, og for hver uke ser vi hvordan nye vennskap inngås og etableres, 
både blant barn og foreldre. Vi har en aktiv og støttende foreldregruppe og vår lagleder Jon Bencsik-
Fagernes har en viktig rolle i utviklingen av vårt lag.  Vår engasjerte og dyktige trener er Andrew 
Proskurnicki. 
 
Vi ønsker alle nye 2009 barn velkommen til vårt lag for å oppleve hvor morsom og fin lagsport 
ishockey er. 
  
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. 
 
Sesongen 15/16 er Hilde Aamodt koordinator. På isen har Ketil Søyland, Gary Vanderhill og Andrew 
Proskurnicki hatt hovedansvaret, godt hjulpet av foreldre og andre hjelpere.  

 
Camper, vinter, sommer og høst 
Det er også i år arrangert hockeycamp i skolens vinter, sommer og høstferie. Disse arrangeres med 
instruktører fra den svenske spillerutvikleren Dag Wenstrøm og hans firma Swetechockey.  Campene 
er svært populære og har ca. 60 deltagere, pluss egen målvakts gruppe. Johan Hougen er primus 
motor, og med seg har han en gruppe med 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.   
Jutul hockey har god dialog med de øvrige klubben i Asker og Bærum. Styreledere møtes med jevne 
mellomrom, oftest i forbindelse med møter i regi av krets og forbund.  
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ØKONOMI 
 
Klubben vokser, og både inntekter og utgifter øker, I 2015 ble det et lite underskudd på 8 763 kroner, 
mot et overskudd i 2014 på 221 873 og et overskudd i 2013 på 153 028. 

Nedenfor er forklaring til de største avvikene fra foregående år: 

I 2015 har vi oppnådd målet om at A-laget ikke går med underskudd. Nøkkelen for å oppnå dette har 
vært en stor spillergruppe (22 spillere) som betaler treningsavgift (7000 kroner). Lagleder har hatt 
god kontroll på reiseutgifter, og gutta betaler egenandel for reisene. I tillegg har gutta hatt ansvaret 
for vestmarksparkeringen, sommerdugnad i Bærum ishall, kafeteria i jula og andre smådugnader. 

U15 og U14 har gått med underskudd fordi de har hatt mye istid alene (169 000). Treningsavgiften 
alene dekker ikke inn beløpet for denne istiden. U15 har i tillegg spilt i nasjonal serie med flere reiser, 
den er finansiert av dugnadsarbeid. 

Old boys laget har gått med overskudd på 20 000 som i hovedsak skyldes penger spart på våris i 
Bærum ishall i stedet for Jar ishall, samt at old boys denne sesongen har mistet 30 minutter i ukentlig 
treningstid. 

Vi har i 2015 mistet 2 sponsorer, nedgang på 50 000 i inntekter fra 2014.  

Istid kostnadene har økt fra kr 644 857,- i 2014 til kr 801 667,- i 2015. Dette skyldes i hovedsak våris 
som vi betalte kr 97 700 for. Vi fikk i 2015 mulighet å trene fra påske til midten av juni, og benyttet 
oss av den. Vi valgte en enkel finansieringsløsning der lag fikk tildelt tid og det kostet 500 kroner å 
delta i denne perioden. Det dekket ikke inn utgiften og våris prosjektet gikk 72 000 i underskudd. Vi 
vil videreføre dette i 2016, men lagene må ta ansvaret for utgiften ved innbetaling av egenandel 
basert på antall påmeldte. De resterende 70 000 i økning skyldes økt aktivitetsnivå, vi har både U7 
lag og U15 lag i 2015, noe vi ikke hadde i 2014. 

Egenandeler og dugnadsinntekter øker med til sammen kr 178 125,- Mer reisevirksomhet for U15 og 
høyere aktivitetsnivå cuper for yngre lag er forklaringen på denne økningen.  Av samme grunn har 
reisekostnader og bespisning (pålagt matkort turneringer) økt fra kr 243 564,- til kr 336 006,-. 

Styret arbeider med en ny rutine for lagkasser som skal gjøre det enklere å kontrollere inntekter og 
utgifter knyttet til reiser og utstyr lagene har, som ikke dekkes av treningsavgift.  

Norway supercup samarbeidet ble formelt avsluttet i 2015. Felleskontoen mellom Holmen, Frisk og 
Jutul er gjort opp, og vi fikk 62 827 kroner. Dette er ført under diverse inntekter. 

Vinter, sommer og høstcamp er fortsatt et populært tiltak fra styret, og er nesten alltid fulltegnet. I 
2015 ga campene et overskudd på 65 332, med en total omsetning på 399 650. Alt av lønnsutgifter 
(46 439,-) og trenerutgifter (271 252,-) er knyttet til drift av campene våre, hhv kompensasjon 
ungdomsledere og betaling Swetec. 

Resultatregnskap 2015 
Regnskapet er revidert av Jutuls revisor Kjell Nakstad. Jutuls regnskaper er i 2015 ført og revidert 
samlet for Hovedstyret, Idrettsskolen og Hockeygruppa.  

Driftsresultat Hockeygruppa 2015: 

Kontonr. Kontonavn Regnskap Regnskap Regnskap 

Salgs- og driftsinntekter 2013 2014 2015 
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3200 Salgsinntekter/kafeteriaen 363 255 426 829 404 154 

3210 Billettsalg ishallen 36 329 10 165 0 

3220 Sponsorinntekter 173 350 136 250 76 300 

3230 Dugnadsinntekter 162 494 195 384 227 969 

3250 Salg utstyrspool 0 1 200 0 

3400 Offentlige tilskudd 220 335 132 496 94 363 

3600 Leieinntekter 12 900 12 900 18 000 

3950 
Treningsavgifter, inntekter 
camper 

983 862 1 056 976 1 168 053 

3951 Egenandeler 50 950 48 180 193 720 

3971 Vestmarkskalenderen 26 050 11 000 25 825 

3972 Vestmarkparkering 15 491 7 052 8 653 

3999 Div. inntekter 12 625 166 073 138 384 

  
Sum Salgs- og 
driftsinntekt 

2 057 640 2 204 505 2 355 421 

     

     

    

    

    

Lag/Varekostnad    

4100 Bodleie ishall 10 480 12 080 12 880 

4115+4116 
Overgangsgebyrer 
spillere+ITC 

7 000 8 000 14 000 

4210 Istid Bærum Ishall 602 200 644 857 801 667 

4211 Istid eksternt 21 450 17 550 0 

4215 Basisrom treningstid 105 750 86 250 76 440 

4230 Dommerutgifter 123 279 114 270 108 814 

4233 Omberammingsgebyr 0 500 0 

4234 
Kontingent krets & 
Forbund 

8 500 5 000 5 000 

4240 
Trenerutgifter, inkl 
camper 

219 369 263 005 271 252 

4241 
spillerutvikling/ 
sonesamling 

0 2 400 12 400 

4255 Lag - serieavgift 52 900 55 400 48 300 

4256 Avgift cup 35 393 83 349 119 334 

4257 Bespisning, bl.a camper 63 683 56 634 113 219 

4300 Varekjøp for videresalg 183 871 203 644 223 982 

4310+4236 
Innkjøp 
hockeyutstyr+utstyrspool 

119 806 111 268 160 284 

4325 Premier 500 3 670 1 580 

  Sum varekostnader 1 554 181 1 667 877 1 969 152 

       

Lønnskostnad       

5900 Total lønn 81 877 69 601 46 439 

  Sum lønnskostnad 81 877 69 601 46 439 

     

Andre driftskostnader    

 - kostnad lokaler      

6450 Leie betalingsterminal 9 894 9 848 9 885 

6540 Inventar 5 757 1 291 3 820 

6550 Driftsmaterialer/rekvisita 2 366 0 6 228 

6600 
Reparasjoner og 
vedlikehold bygninger 

0 2 249 0 
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6620 
Reparasjoner og 
vedlikehold utstyr 

6 085 22 041 17 709 

6800 Kontorrekvisita 0 219 0 

6809 Div. utgifter 2 620 10 000 0 

6815 Vestmarkskalenderen 6 500 10 000 13 000 

6820 Trykksaker 7 479 12 563 2 109 

6860 Møter, kurs, oppdatering 6 740 13 350 11 100 

6861 Dommerkurs 0 1 000 0 

6910 Internett i Bærum Ishall 7 563 7 110 5 243 

6940 Porto 13 150 0 

7140 Reisekostnader 176 092 145 962 222 787 

7301 Tilstelninger lag 5 603 0 0 

7320 Reklamekostnader 8 099 7 616 0 

7420 Gaver 755 2 040 7 300 

7700 Styremøter 0 0 0 

7770 
Gebyrer bank/innløser 
etc. 

77 508 97 0 

7790 Annen kostnad 664 0 49 821 

  Annen Driftskostnad 268 736 245 534 349 002 

       

 Driftsresultat 152 846 221 493 -9 172 

     

Finansinntekt og -kostnad    

8040 Annen renteinntekt 151 380 474 

8060 Purregebyr kunder 0 0 0 

8140 Rentekostnad 0 0 0 

8160 Purregebyr Leverandør 30 0 65 

8800 Årsresultat 0 0 0 

8990 Udekket tap 0 0 0 

  
Sum finansinntekt og -
kostnad 

181 380 409 

       

Sum salgs- og driftsinntekter 2057640 2204505 2355421 

Sum totale driftskostnader 1904794 1983013 2364593 

Sum finansinntekt og -kostnader 181 380 409 

Årsresultat 153028 221873 -8763 

 

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

Balanse 

Jutul Hockey 
 

2015 2014 2013 

Anleggsmidler      
Langsiktige fordringer     
Utstyr     

Sum anleggsmidler     

      
Utstyr/drakter/materiell     
Andre fordringer 22 935 3 000            53 000  
Post     
Bank 413 731 461 842          242 467  
Kasse  2 000   

Sum omløpsmidler 436 666 466 842          295 467  

      

SUM EIENDELER 436 666 466 842          295 467  
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Egenkapital 01.01.2016 495 026 273 153            21 978  

Årets resultat 
     8 
763 221 872          151 176  

Sum egenkapital 486 263 495 026          173 154  

      
Leverandørgjeld - 13 833 - 6 516            22 313  
Annen gjeld 63 429 0          100 000  

Kortsiktig gjeld 
                49 
596 34 700   

Avsetninger     

Sum gjeld 49 596 28 184          122 313  

      

SUM GJELD/EGENKAPITAL 436 666 466 842          295 467  

 
 
Budsjett 2016 
Budsjettet for 2016 er satt opp med bakgrunn i regnskapet fra 2015, og justert ihht de endringer vi 
vet vil komme i 2015. Vårt mål er å fortsette sunn økonomisk drift, men grunnet svikt i 
sponsorinntekter og økte utgifter på istider budsjetter vi kun med et lite overskudd på 5 000 kroner. 
 
 
Budsjettet må sees som et styringsverktøy for styrets løpende drift og oppfølging. 
 

 Vi får neste år ett U15 og et U16 lag. Vi budsjetter med at dette blir en treningsgruppe som 
deler is, som en konsekvens av at treningsavgifter ikke dekker samme kostnad for is som i 
2015 

 Vi setter fokus på sponsorarbeidet, men budsjetterer ikke med en økning i inntekter fra nye 
sponsorer. Styret setterfokus på dette arbeidet, både internt og i samarbeid med HS 

 I lys av det positive resultatet i 2015 for A-laget mener vi det nå er realistisk å budsjettere 
uten underskudd for A-laget 

 Vi ønsker ytterligere fokus på rekruttering og utvikling av trenere, øker derfor 
trenerkostnader i budsjett.  

 Istid økes fortsatt, fordi sesongen for årets våris kun blir frem til 17 mai 
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Konto Beskrivelse Regnskap 31.12.15 Budsjett 2016

3200 Salgsinntekter/kaferteriaen 404 154                     445 000            

3210 Billettsalg ishallen -                             -                     

3220 Sponsorinntekter 76 300                       75 000              

3230 Dugnadsinntekter (tilsynsvakt) 227 969                     225 000            

3400 Offentlige tilskudd 94 363                       95 000              

Salgsinntekter 802 786                    840 000           

3600 Leieinntekter 18 000                       18 000              

3950 Treningsavgifter, inntekter camper+hockeyskole 1 168 053                 1 295 000         

3951 Egenandeler 193 720                     195 000            

3971 Vestmarkskalenderen 25 825                       30 000              

3972 Vestmarkparkering 8 653                         10 000              

3999 Div. inntekter 138 384                     30 000              

Annen driftsinntekt 1 552 635                 1 578 000        

Driftsinntekter 2 355 421                 2 418 000         

4100 Bodleie ishall 12 880                       12 000              

4115 Overgangsgebyrer spillere 4 000                         10 000              

4116 ITC 10 000                       -                     

4210 Istid Bærum Ishall 801 667                     790 000            

4211 Istid eksternt -                             -                     

4215 Basisrom treningstid 76 440                       75 000              

4230 Dommerutgifter 108 814                     130 000            

4234 Kontingent krets & Forbund 5 000                         5 000                 

4236 Utstyrspol 20 000                       20 000              

4240 Trenerutgifter, inkl camper 271 252                     285 000            

4241 Spillerutvikling 12 400                       15 000              

4255 Lag - serieavgift 48 300                       50 000              

4256 Avgift cup 119 334                     120 000            

4257 Bespisning, bl.a camper 113 219                     115 000            

4300 Varekjøp for videresalg 223 982                     225 000            

4310 Innkjøp hockeyutstyr 140 284                     140 000            

4325 Premier 1 580                         1 600                 

Varekostnad 1 969 153                 1 993 600        

5900 Total lønn 46 439                       100 000            

Lønnskostand 46 439                      100 000           

6450 Leie betalingsterminal 9 885                         10 000              

6540 Inventar 3 820                         5 000                 

6550 Driftsmaterialer/rekvisita 6 228                         5 000                 

6620 Reparasjoner og vedlikehold utstyr 17 709                       10 000              

6800 Kontorrekvisita -                             -                     

6815 Vestmarkskalenderen 13 000                       15 000              

6820 Trykksaker 2 109                         2 400                 

6860 Møter, kurs, oppdatering 11 100                       10 000              

6910 Internett i Bærum Ishall 5 243                         -                     

6940 Porto -                             -                     

7140 Reisekostnader 222 787                     250 000            

7301 Tilstelninger lag -                             -                     

7320 Reklamekostnader -                             5 000                 

7420 Gaver 7 300                         5 000                 

7700 Styremøter -                             2 000                 

7770 Gegyrer bank/innløser etc. -                             -                     

7790 Annen kostnad 49 821                       -                     

Annen driftskostand, inkl reisekostnader 349 001                    319 400           

Driftskostander 2 364 593                 2 413 000         

Årsoverskudd/ undeskudd -9 173                        5 000                 

Budsjett hockeygruppa 2016
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Justere treningsavgifter: 
Som følge av økte utgifter er det viktig å sikre inntektene. Treningsavgifter er vår viktigste 
inntektskilde, og styret ber om følgende justeringer i treningsavgifter for sesongen 2015/2016: 
 

 
 
 
 
Styret i Jutul Hockey vil takke alle spillere, trenere og ledere for innsatsen i 2015. 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 2. mars 2016 
Styret i Jutul Hockey 

Lag

Treningsavgift 

2015/2016

Treningsavgift 

2016/2017

Hockeyskole 1400 1000

U7 1400 1000

U8 2200 2400

U9 2800 3000

U10 2800 3000

U11 3400 3600

U12 4000 4400

U13 4800 5200

U14 5800 6000

U15 5800 6000

U16 5800 6000

A-lag 7000 7400

Old boys 6000 6200

Total

Høstcamp 2000 2200

Vintercamp 2000 2200

Sommercamp 3750 3950

Hockeyskating/målvakt/løkkehockey gratis gratis



 
 

 

 

 

Årsmelding 

Jutul Ski/friidrett 
  

2015 
 

”Gjennom trivsel og glede skapes resultater” 

 

 Årsmøtet i Jutul Ski/friidrett 15. februar 2016 

  



 
 

Styret og administrasjonen 

 
Følgende har vært medlemmer av styret i 2015 

Navn Verv 

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

 
IL Jutuls administrative leder Aimee Tverli har fungert som kasserer. Aimee har også hatt ansvar for 
medlemsregister og innbetaling av medlemskontingent.  
 
Hege Torrisen trer ut av styret i 2016, og nytt styremedlem ønskes. 
 
Styret 
Det er blitt avholdt 10 styremøter i 2015.  Trenere har deltatt på flere av styremøtene.   
Styreleder møter på IL Jutul sine hovedstyremøter.  
 
Trenere 
Skigruppen har høsten fått inn 4 nye trenere for de yngste gruppene. Skigruppen har nå god 
trenerkapasitet på alle nivåer og en meget velfungerende trenergruppe.  
 
Trenere 2015-2016 
 

Gruppe Rolle Navn 

2001-2002 Trener (sportslig leder) Bjørn Meinicke 

 
Trener Frank Aas 

2003-2005 Trener André Sørensen 

 
Ungdomstrener  Stina Meinicke 

 
Ungdomstrener Kristin Lindahl 

 
Trener David Støre 

 
Trener Vetle Sverdrup 

2006-2007 Trener Lars Laukeland 

 Trener Frode Kavli 

2008-2009 Trener Øystein Blakseth 

 
Trener Endre Nakstad 

 
Ungdomstrener Anna Løvdal Haugen 
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Sportslig utvikling 
 
De aktive teller om lag 70 deltagere i alderen 7 – 16 år med faste treninger 1 – 2 ganger per uke. Det 
har vært noen forsinkelser ifm innmelding av medlemskap i ski pga overgang til ny løsning for 
registrering, samt at noen aktive først blir med når snøen kommer i januar. Skigruppen har utvidet 
tilbudet til også å gjelde 6-åringer. Det er uansett en nedgang i antall aktive fra 2014.  
 
Skigruppen har fire treningsgrupper for utøvere fra 6 år (2009) og opp til 13 år (2003). Våre 14- og 
15-åringer trener sammen med BVHIF. De eldste utøverne (juniorer) inngår fra 2015 i 
treningssamarbeidet Team Vestmarka.  
 
Treningssamarbeid 

Bærums Verk og Hauger IF 
 
For løpere i klassen 13-16 år har vi i veldig mange år hatt et samarbeid med Bærums Verk og Hauger 
IF (BVHIF). Dette er et treningssamarbeid hvor våre utøvere har sin faste trening sammen med sin års 
gruppe i BVHIF som er enten er 13-14 års gruppa eller 15-16 års gruppa (HL gruppa). Jutul stiller med 
trenere avhengig av hvor mange løpere vi har med i de forskjellige gruppene. Det er litt varierende 
fra år til år hvor tidlig våre løpere er med i dette samarbeidet. Det er noen felles samlinger i tillegg til 
klubbens egne samlinger hvor alle våre utøvere er med. 
 
Team Vestmarka 
 
Team Vestmarka er et samarbeid mellom 6 klubber i vestre Bærum; IL Jardar, Bærums Skiklubb, 
Bærums Verk og Hauger IF, IL Jutul, Lommedalens IL og Haslum IL for junior utøvere (17, 18 og 19/20 
årsklassene).  
Hensikten med teamet er: 

1. Å få frem flere toppidrettsutøvere innen langrenn i Bærum  
2. Å tilby et trenings og konkurransemiljø som er ledende i landet  
3. At flere er aktive minst ut videregående skole 

 
I teamet for denne sesongen (2015/2016) er det ca 50 utøvere der litt under 30 satser for fullt med 
Norgescup og Junior NM. Klubben har med 2 utøvere i M17 klassen denne sesongen. Mange av de 
som ikke går Norgescup hadde nok sluttet med langrenn uten dette fine treningstilbudet. 
 

Sportslige aktiviteter 
Skigruppen har i 2015 hatt fokus både på rekruttering og å skape gode treningsmiljøer og godt 
samhold blant de aktive. Sesongens første samling var en helgetur i oktober til nyåpnede Gøteborg 
Skidome for utøvere fra og med 11 år.  Dette var et svært vellykket arrangement, både sportslig og 
ikke minst sosialt med felles middag og besøk på Liseberg på lørdag kveld.  

Den tradisjonsrike familiesamlingen på Gomobu gikk av stabelen helgen 4-6. desember, og vi kunne 
notere ny rekord med 102 deltakere! Med to treninger lørdag og langtur søndag fikk både barn,  
unge og voksne en god start på sesongen.  

Skigruppen har som en målsetning at flere utøvere skal gå renn, gjerne fra ung alder. Samtidig skal 
ingen tvinges til å gå renn. Å være på renn sammen med gruppen sin er en fin ramme for sosialt 
samvær. Selve rennet er over på noen minutter, men voksne og barn er sammen både før og etter 
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rennet, og vi har tro på at sosiale bånd og «limet» mellom utøverne i gruppa blir sterkere hvis man er 
med på renn. Dette igjen vil kunne bidra til å holde utøverne lengre i idretten. 
 
I 2015 kunne man se Jutuls rød/grønne skidress i 43 ulike renn og løp. Om vi ser bort fra Jutulcrossen, 
klubbmesterskap og 6-løperen deltok i alt 55 ulike utøvere på ett eller flere renn. De mest ivrige 
passerte 20 renn, mens mange bare gikk ett renn. 21 utøvere gikk 1 eller 2 renn, mens 15 utøvere 
gikk mellom 3 og 5 renn. 13 utøvere gikk mellom 6 og 10 renn og 6 utøvere gikk mer enn 10 renn. 
 
I UngdomsBirken 2015 hadde vi med 6 utøvere som hadde flere veldig gode plasseringer. Dette er en 
fin fellestur til Lillehammer der vi bor sammen fra lørdag til søndag og har en felles middag lørdag 
ettermiddag. Vi har et smøreteam som følger løperne til start på Sjusjøen og foreldre som tar imot 
ved mål på Birkebeinerstadion. 
 
I friidrett har vi hatt med mange på forskjellige løp gjennom sommeren. I UngdomsBirken løp fikk vi 
både en andreplass (Julie Meinicke, jenter 13) og en tredjeplass (Thomas Meinicke, gutter 16). 
Thomas ble for øvrig nr 2 på landsstatistikken på 10 km for 2015 i sin årsklasse. 
 
Et sportslig høydepunkt i 2015 var tildeling av Jutuls bestemannspremie til Julie Meinicke, Julie Sofie 
Aas og Martine Herger Lindgren. Disse har alle vist gode resultater i 2015, blant annet med flere 
medaljer i KM.  De berømmes også for å være gode ambassadører for Jutul Ski.  
 

Våre arrangement 
 
Jutulcrossen og Tour de Bærum 
Jutul Ski inngikk i 2015 samarbeid med klubbene Jardar og Haslum om å arrangere Tour de Bærum 
helgen 28. feb – 1. mars. Touren var sammensatt av Haslumsprinten (klassisk) fredag, Jutulcrossen 
lørdag og Vestmarka rett ned søndag. Arrangementet var en suksess, Jutulcrossen hadde 
rekorddeltakelse med over 1000 løpere til start. For klassene 13-14 inngikk Crossen i Sparebank1 Cup 
for Akershus. Økonomisk var Crossen dette året svært vellykket. Klubbene har på bakgrunn av 
arrangementet i 2015 valgt å utvide samarbeidet og vil ha felles økonomi for Tour de Bærum i 2016. 
 
Klubbmesterskap ski 
Klubbmesterskapet i langrenn ble arrangert på Jordbru 7. mars med 87 deltakere fra 4 til 76 år. 
Premiering fant sted i et fullsatt Skui Grendehus den påfølgende mandagen.  
 
Sportsmaster opp kantebakk 
Med Espen Claussen som primus motor ble motbakkeløpet Sportsmaster opp Kantebakk arrangert 
for 11. gang. Etter iherdig rekrutteringsarbeid satte løpet deltakerrekord med ca 250 startende 
fordelt på konkurranseklasser for jenter og gutter samt en turklasse for alle som ønsker å delta uten 
tidtaking.  
 
Klubbmesterskap terrengløp 
Jutulkara har i en årrekke arrangert klubbmesterskap terrengløp for Jutul på Kalvøya.  De senere år 
har deltakelsen vært synkende, og arrangementet ble derfor besluttet avviklet. Styret ønsket å 
forsøke et nytt opplegg for denne konkurransen og la for første gang klubbmesterskap terrengløp til 
starten av sesongen. Mesterskapet ble holdt 19. oktober på Skuisletta og markerte i 2015 også den 
offisielle åpningen av den nyrenoverte lysløypen Skui – Jordbru. Arrangementet ble svært vellykket 
med 115 deltakere. 
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Det tradisjonsrike avfetningsrennet gikk av stabelen 2. juledag og ble arrangert av ildsjeler for 36. 
gang. Selv om årets renn var uten snø stilte om lag 70 Jutuler til start på Jordbru med staver i pent 
vær og med godt humør.   
 

Anlegg 
Lysløypene fra Skui til Jordbru er anlagt for om lag 30 år siden, i stor grad på dugnad. Slitasje og nye 
krav til bredde samt ønske om helårsbruk var bakgrunnen for en større oppgradering 
sommeren/høsten 2015. Anleggsmessig er vi nå ferdig med fase 1 som gjaldt strekningen Skui-
Jordbru. Tiltakene som er gjort er breddeutvidelse til min 5 m, oppretting av fall, utbedring av 
stikkrenner/drenering og etablering av steinpute med grusdekke i midtpartiet, dette spesielt for å 
tilrettelegge bedre for helårs bruk. Tiltaket er i hovedsak finansiert gjennom tippemidler og 
kommunale midler, men også med en viss egenfinansiering fra Jutul. 

Det planlegges tilsvarende tiltak for 3 km-runden på Jordbru i 2016. Denne vil bli utlyst på Doffin i 
mars, prosessen med Fylket og kommunen er i rute.  
 
Dugnad 
Skigruppen fikk også i 2015 tildelt oppdrag i den kommunale ryddedugnaden med søppelplukking i 
angitte områder. Denne dugnaden er delt i to – en runde i mai og en runde i september med en 
samlet inntekt til skigruppen på om lag 20 000. Salg av Vestmarkkalender ga en inntekt på nærmere 
38 000 og dugnadsinnsatsen for innkreving av parkeringsavgift på Vestmarka gav kr 8653.  Sistnevnte 
ble utført av Jutulkara og Hornigjengen – stor takk til dem for innsatsen!  
 

Mål og handlingsplan 2016 
 

Styrets arbeid 

Styret har etablert et årshjul for bedre planlegging av aktiviteter og begivenheter gjennom året. 
Denne har både en administrativ og en sportslig del. Styret vil jobbe videre med oppgavefordeling og 
roller for styrets medlemmer.  

Skigruppen har tre hovedmål for 2016: 

 Øke rekrutteringen fra det som er klubbens geografiske nedslagsfelt 

 Skape et trenings- og sosialt miljø som bidrar til de unge og deres foreldre ønsker å fortsette 
med langrenn  

 Øke deltakelsen i renn 
 

Rekruttere og beholde 

Tilgang på nye medlemmer høsten 2015 var lavere enn tidligere år. Utviklingen ved inngangen til 
2016 har imidlertid vært positiv. Rekorddeltakelse på familiesamlingen på Gomobu er også et positivt 
tegn. Rekruttering og det å redusere frafall er uansett et prioritert område for Skigruppen. For 
rekrutteringen vil vi fortsette å jobbe aktivt mot skoler i nærområdet, men også vurdere andre 
virkemidler for å øke tilstrømmingen. For å redusere frafall har vi hatt spesielt fokus på å skape gode 
relasjoner mellom aktive, f eks gjennom å arrangere sosiale treff etter renn, slik at de kjenner 
tilhørighet til et miljø og en gruppe. Dette arbeidet vil fortsette i 2016.  
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Sportslig utvikling og sosialt mijø 

Styret vil sammen med trenerne jobbe for å få til økt sportslig aktivitet i perioden fra skisesongen 
avsluttes til barmarkstrening starter i oktober. Dette har to formål – både å gi våre aktive et helårs 
tilbud og et bedre treningsgrunnlag inn mot skisesongen, og å skape et godt miljø og godt samhold 
blant aktive og foreldre. Å skape et godt treningsmiljø er en av hovedmålsetningene for 2016. Vi har 
tro på at gode sosiale relasjoner mellom utøvere, trenere og foreldre er en avgjørende faktor for at 
de aktive ønsker å bli værende i skigruppen. Styret ønsker også å bidra til utvikling av våre trenere, og 
tilbyr bl a trenerkurs.  

Treningssamarbeid 

Skigruppen ønsker å fortsette treningssamarbeidet som i dag, og BVHIF vil også i 2016 være 
hovedsamarbeidspartner.  Videre vil samarbeidet/deltakelsen i Team Vestmarka fortsette.  

Økt deltakelse på skirenn 

Det er en uttalt målsetting for skigruppen å øke deltagelsen på renn i de ulike gruppene. Det har vært 
en positiv utvikling siste sesong med deltakelse fra alle aldersgrupper på flere renn. Vi har tro på at vi 
ved å fortsette arbeidet med å skape gode treningsmiljøer med gode sosiale relasjoner kan bidra til å 
få flere til å ville delta på renn.  

Arrangement 

Skigruppen vil fortsette å jobbe for en utvikling av Jutulcrossen og Tour de Bærum. Det skal 
gjennomføres en evaluering av TdB i 2016 og vi vil da sammen med samarbeidsklubbene vurdere 
hvordan dette arrangementet kan utvikles videre. Klubbmesterskapet på ski blir arrangert på Jordbru 
14. mars og vi håper på rekorddeltakelse. Opp Kantebakk arrangeres 31. mai og vi håper å kunne øke 
deltakelsen ytterligere fra suksessåret 2015. Styret vil også arrangere klubbmesterskap i terrengløp 
høsten 2016 og vil jobbe for at enda flere i Jutul finner veien til denne uhøytidelige konkurransen. 
Klubbmesterskapet kan også bli den offisielle åpningen av oppgradert lysløype på Jordbru. 

Anlegg 

Det viktigste tiltaket i 2016 vil være utvidelsen av løypene rundt Jordbru. Oppdraget er nå i en 
forespørselsfase og arbeidene planlegges gjennomført i løpet av sommeren 2016.  I et lengre 
perspektiv vil styret jobbe med en utviklingsplan for Skui idrettspark hvor vi ønsker å se på 
muligheten for oppgradering og utvidelse av løypenettet i Skileik-området. Anlegget på Skui er ett av 
de beste i området, med nærhet til løypenett kombinert med gode fasiliteter som klubbhus, 
grendehus og stor parkeringskapasitet. 

Internsamarbeid/kommunikasjon 

Som del av kommunikasjonsarbeidet jobbes med å forbedre hjemmesidene for skigruppen. Konkret 
innebærer dette endringer i struktur på sidene og mer og bedre innhold slik at sidene blir mer 
relevante for våre aktive.  Styret har planer om å sette opp et web-kamera med temperaturmåler på 
Jordbru, dette vil kunne bidra til å gjøre sidene våre mer interessante. Vår Facebook-gruppe teller nå 
om lag 100 medlemmer og er en velfungerende tilleggskanal for informasjon til både løpere og 
foreldre. 
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ØKONOMI 
Regnskapet for skigruppen for 2015 viser et overskudd på kr 116.716. Dette har sin bakgrunn i 
suksessen med Jutulcrossen og Tour de Bærum. Økonomien i skigruppen er helt avhengig av at vi får 
gjennomført rennet og det er viktig at noe av de historiske resultatene holdes tilbake i gruppen som 
en buffer mot underskuddet som vil kunne oppstå ved en avlysning. 
 
I hovedsak stammer midlene skigruppen bruker i sin virksomhet fra fem kilder. 
 

Inntekter 2015 2014 

Sponsorinntekter 40.000 33.750 

Dugnadsinntekter* 61.548 93.130 

Kommunalstøtte og legatmidler 47.398 I/A 

Treningsavgifter 54.950 51.850 

Arrangementer (netto) 163.173 80.472 

Sum inntekter 367.069 259.202 

 *I dugnadsinntektene for 2015 er det trukket fra kr 7.000 til ferdigstillelse av løypedugnaden i 2014. 
Pga lite oppmøte på løypedugnaden ble ikke hele lysløypen vi har ansvar for ryddet og vi måtte leie 
inn ressurser for å ferdigstille arbeidet. 
 
Det er tilnærmet ingen ting av våre midler som går til administrasjon av virksomheten, men alt 
tilfaller utøverne på en eller annen måte. Nedenfor vises hvordan midlene er anvendt i 2015: 
 

Kostnader 2015 2014 

Klubbrenn mv 3.740 9.673 

Samlinger, turer 53.386 44.527 

Startkontingenter renn 34.525 25.880 

Ski- og treningsdresser (aktive og trenere) 21.151 27.670 

Treningsutgifter høst og vinter, inkl rekvisita 54.759 51.808 

Treningsutgifter rulleski (inkl innkjøp av ski) 35.791 I/A 

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

Ungdomsbirken og andre utøverrelaterte 16.929 11.281 

Andre poster -1.373 1.089 

Sum kostnader 250.353 171.928 
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Budsjett 2016  

 

 

 
 
 
Treningsavgifter 
Skigruppen har i en årrekke hatt god økonomi.  Styret foreslår derfor ingen endring i treningsavgifter 
for sesongen 2016/2017. 

 
 
Styret i Jutul Ski/Friidrett takker alle våre aktive, trenere og ledere for innsatsen i 2015. Vi håper 
foregående år har vært en god opplevelse og at dere alle blir med oss videre.  
 

 
 
 

Skui, 10. februar 2016 
Styret i Jutul Ski/friidrett 

AKTIVITET/OMRÅDE B 2016 R 2015 B 2015

Treningsavgifter 60 000 54 950 55 000

Vestmarkkalender 30 000 37 795 25 000

Renninntekter 113 000 248 761 200 000

Tilskudd fra hovedstyret 25 000 37 398 25 000

Legatmidler 0 10 000 10 000

Andre innt inkl dugnad 30 000 30 753 30 000

Sponsorinntekter 50 000 66 000 50 000

SUM INNTEKTER 308 000 485 657 395 000

Rennpåmelding 45 000 34 525 55 000

Trenings- og instruksjonsutgifter 79 000 80 132 50 000

Utg ifm klubbstevner 32 000 112 869 130 000

Samlinger/konkurransereiser/sosialt 116 000 68 010 60 000

Administrasjonsutgifter 5 000 2 823 7 000

Forsikringer 0 1 764 4 000

Kretskontigent ski- og friidrett 10 000 9 500 10 000

Treningsdresser 25 000 11 536 30 000

Annet utstyr 4 000 42 053 30 000

Vestmarkkalender 6 500 0 9 000

Vask 8 500 8 380 8 500

Andre kostnader 2 000 1 531 2 000

SUM DRIFTSUTGIFTER 333 000 373 122 395 500

DRIFTSRESULTAT -25 000 112 535 -500

Finansinntekter 3 000 4 242 5 000

Finansutgifter 500 65 0

Netto finans 2 500 4 177 5 000

RESULTAT -22 500 116 712 4 500



 
 

”Gjennom trivsel og glede skapes resultater” 

 

Arsberetning	for	Jutulkara	2015	
Styret:  Tore Hansen, leder 

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

Antall medlemmer:  74 aktive + 7 passive. 

Antall trenere:  2 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. 

  Sykling på torsdager i sommerhalvåret. 

Sosiale arrangementer:  Jubileumstur til Tirana, Albania. Bacalao. Svartvannslekene 
m/utdeling av Kolls cup vandrepremie. Tur til Rjukan. Tur til og 
lørdagstrening på Håøya. Løpetur over Kolsåsplatået til både Erik E. 
og Tore H. Setteknekken. Lørdagsavslutning i garderoben før jul. 
Feiring av 4 jubilanter. Utdeling av Jutulkaras hederspris. 

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 2015:  Sportslig og sosialt godt miljø. 

Mål for 2016:  Markedsføring/salg av Jutultøy (overtrekk, fleecejakker). 
Opprettholde et høyt aktivitetsnivå idrettslig og sosialt. 
Nyrekruttering (få med ungdommen).  

For Jutulkara: Tore Hansen 



Årsmelding 2015 Hornigjengen             

Styret: 
Ellen Bø Kippersund, leder 
Toril Woxman, kasserer 
Pernille Claussen Bjørkelund, styremedlem 
Linda Roswall, web-ansvarlig/styremedlem 
Randi H Mathismoen, styremedlem 
Karin Nord, styremedlem 
 
Antall medlemmer: 70 
 
Møtevirksomhet: 
Antall styremøter: 5 
Årsmøte: 04.02.15 
Temamøter:  
29.04.15: Kvinnehelse: «Eit skråblikk på kvinnehjerte» ved Einfrid Åm Holen 
28.10.15: Kristian Birkeland, den egentlige grunnleggeren av Norsk Hydro, ved Dag Morten Iversen 
 
Trening: 
Mandager: Rolig langtur for 2 grupper, med leder + egen gruppe for de som vil trene med hund. 
Onsdager: Intervalltrening for 2 grupper + gågruppe, med trener. 
Torsdag: Styrketrening «Ute sterk og glad», trening i all slags vær med Elin Bolstad. 
Styrketreningsrommet disponeres av oss mandag og onsdag kveld. 
 
Vintertrening: Når det er skiføre har vi teknikk/intervall på ski, med trener, pluss rolig tur en gang i uka. Det har 
også vært arrangert skiteknikk med ekstern trener 3 ganger (jan/febr) 
Løping uten trener for de som ønsker. 
 
Sosiale arrangementer: 
Kaffekos/badstu etter trening, sommerfest, høsttur til Fønhuskoia, høsttur med Jutulkara, «gjenbrukskveld» med 
kjøp og salg av brukte ting, julebord på Jutulstua. 
 
 

Sportslige arrangementer: 
Avfetningsrenn, Klubbmesterskap ski, Kantebakk opp, klubbmesterskap løp på Skui, diverse renn, ritt og løp, 
fellestur til Tromsø for å løpe Midnight Sun Maraton. 
Idrettsmerkeprøver, holmenkollstafetten 
 
Dugnader: 
Parkeringsvakt på Vestmarksetra 2 helger i januar, vask av Jutulstua etter oppussingen, bidrag til diverse 
klubbarrangementer. 
 
 
Økonomi: 
Regnskapet for 2015 er i balanse og Hornigjengen har en sunn økonomi. 
 
Hedersprisen: 
Hedersprisen 2015 tildeles Karin Nord for å ha blitt norgesmester i klassen sin på halvmaraton/Oslo maraton og 
for et godt resultat i Sentrumsløpet. 
 
Ansvarlige for diverse oppgaver: 

Treningsansvarlig Jorunn Sønsthagen 

Fjøla Nanna Bente Langdal 

Holmenkollstafetten May Ullnæss 

Festkomite  Anne Berit Klevberg, Berit Skjerve(ut), Anne Turid Nordli, 
Bente Jøndahl, Jorunn Røegh (ny) 

Vinlotteri Inger Espevik, Anne Turid Nordli 

Hornigjengens kontakt i skistyret Anne-Lise Alaerts 

Medlem i Representantskapet Anne Turid Nordli 

Legatstyret, William Pedersens legat Solveig Thrane 

 
Valg:  
Pernille Claussen Bjørkelund, Randi H Mathismoen og Ellen Bø Kippersund går ut av styret.  
Karin Krugerud, Solbjørg Sørensen og Ragnhild Bryn Henriksen er positive til å stille til valg i styret.   
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ÅRSMELDING IDRETTSSKOLEN 2015 

ORGANISERING OG INSTRUKTØRER 

Ledelse 

Idrettsskolen for barn (ISFB) er direkte underlagt og forvaltes av Hovedstyret 
(HS). Styremedlem Jon Inge Stensrud har sammen med leder av ISFB ivaretatt 
praktisk oppfølging og bistand.  

Instruktører høstsesong 2015 

Følgende har vært engasjert som instruktører sammen med Malin Simensen, 
som er hovedinstruktør: Morten Hertzenberg, Vincent Toutain, Marie 
Rønneberg, Hedda Krogh, Live Wold, Adrian Løvdal Haugen, Anne Torgersen og 
Sivancheni Thamotharampillai (Ancheni) 

Det er en flott instruktørgruppe som samarbeider godt, både med leder og de 
andre instruktørene. Alderen til instruktørene er mellom 14-19 år. De har tatt 
til seg kunnskap på en god måte, og vi håper denne gjengen blir med i flere år 
fremover.  

Ressursgruppe 

Ettersom ISFB ikke har eget styre, har ISFB en ressursgruppe hvor engasjerte 
foreldre er med og bidrar på arrangementer og dugnader. Etter sommeren 
2015 har det ikke vært nok foresatte til å fylle opp denne gruppen. 
Arrangementer har allikevel gått smertefritt på grunn av økt kunnskap og 
erfaring fra leder og detaljerte dugnadsbeskrivelser. Men det er et helt klart 
ønske om at ressursgruppen fylles med foreldre som vil gjøre en ekstra innsats 
hvert år. Idrettsskolen ser med bekymring på at det blir vanskeligere å få 
engasjerte foreldre til å gjøre en innsats da dette er nødvendig for driften. 

Møter 

Alle instruktører startet sesongen med et fellesmøte, for å bli kjent med klubben, 

ISFB og hverandre. 

Mellom leder og styremedlem har det vært jevnlig kontakt og møter.  

Politiattest 

Lovpålagt krav om politiattest for instruktører er ivaretatt, og fulgt opp av leder 

og klubbens administrative leder.  
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MEDLEMSSKAP – AKTIVE DELTAGERE 

Medlemsskap 

I samsvar med Norges Idrettsforbund og klubbens «lover og retningslinjer» er 
det ikke krav til medlemsskap i IL Jutul for å delta i aktivitetene til ISFB. 

Deltageroversikt 

Totalt har det deltatt 170 deltagere på Idrettsskolen denne sesongen (høsten 
2015). Det er 4 grupper på ettermiddagen for Skolefritidsordningen (SFO) på 
Skui skole, og 4 kveldsgrupper. Tidligere år har det vært 6-7 kveldsgrupper – 
antallet er redusert pga redusert antall deltagere. 

I 2015 sesongen (høsten) har det vært færre deltagendel barn på Idrettsskolen 
enn de siste årene. Hovedgrunnen til dette kan være to konkurrerende tilbud i 
aldersgruppen 6-8 år på Kolsåssiden. Det er denne aldersgruppen ISFB har hatt 
flest barn i de siste årene.  

På skikurset vinter 2015 var det 15 barn som deltok 

På Sommercamp i uke 26 på Skuisletta var det 15-18 deltagere.  

ØKONOMI 

Idrettsskolen har i sesongen 2015/16 budsjettert svært nøkternt. Det er ikke 
satt av midler til investeringer i utstyr og generelt er kostnadsnivå både på 
aktiviteter og materiell skrudd ned. Dette har vist seg å gi idrettsskolen isolert 
sett et resultat nesten i balanse, til tross for svikt i deltagerantall. 

Idrettsskolens budsjett er basert på å dekke 60% av leder for ISFB sin lønn, og 
resterende dekkes over Hovedstyrets budsjett, da oppgaven som faller inn 
under de resterende 40% av stillingen ikke direkte tilligger idrettsskolen. 

ANLEGG OG SAMARBEIDSPARTNERE 

Idrettsskolen for barn har oppfølgingsansvar for Skileiken i Skui Idrettspark, 
som ivaretas gjennom høstdugnad og vinterdugnad 

Følgende anlegg er benyttet i 2015: 
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Skui Idrettspark med Skileik, skøytebane og sletta, samt gymsalen på Skui skole, 
er de viktigste arenaene for aktiviteter. Nære områder av Vestmarka har blitt 
benyttet til ski-, og fot- og sykkelturer. I tillegg har det vært samarbeid med 
eksterne aktører og deres anlegg: Luftgeværskyting med Sollihøgda 
Salongskytterlag, klatring ved Klatring og Friluftsliv (Holmen Klatresenter) og 
frisbee med Bærum Frisbeeklubb.  

ARRANGEMENT 

Følgende arrangementer er gjennomført i 2015 

Skikurs ble avholdt i februar/mars 2015 for første gang, for 4-5 åringer. Det var 
fulltegnet med 15 ivrige, små barn som lekte og koste seg på ski, samtidig som 
de lærte seg å gå på ski 

Telttur for 9-11 årsgruppen ble arrangert 29-30 mai. Vi gikk fra Høymyr og ned 
til Niskinsvannet, hvor vi satt opp leir, og koste oss. Det ble også mange runder 
med Ally-kanoene, til stor glede for store og små. 

25. mai var det sommeravslutning på Skuisletta, med masse forskjellige 
aktiviteter, både på sletta, Skileiken og i skogen bak Gapahukene.  

Skisportens Dag ble avlyst på grunn av mangel på snø, og masse vann. Flytting 
til Sollihøgda som i 2014 ble vurdert for krevende og kostbart. 

I uke 26 ble det avholdt DnB Sommercamp. Det var 15 ivrige barn, som fikk en 
allsidig og morsom uke på Skuisletta på starten av sommerferien. 

Juleavslutning ble avholdt 1. og 3. desember i Gapahuken, hvor det var 
refleksløyper, oppgaveløype, og julekos rundt bålet med besøk av Julenissen. 

MÅLOPPNÅELSE 2015 

Intensjonene for 2105 var å opprettholde god kvalitet og variasjon i tilbud og 
aktiviteter, og det har mener vi å ha oppnådd. Et annet mål for 2015 var å 
opprettholde antall deltagere, og dette har vi ikke fått til i år, på grunn av økt 
konkurranse i nærområdet. Dette må vi fortsettes å jobbe med i 2016. Ellers 
har vi fått til å arrangere skikurs og Sommercamp.  

Leder for ISFB har gjennom de siste to årene etablert planer for både 
gjennomføring av det sportslige innholdet i idrettsskolen samt de nødvendige 
dugnader og arrangementer. Dette er et godt grunnlag for fremtiden 

MÅL OG PLANER FOR 2016 
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- Idrettsskolen har før årsmøtet etablert et strategidokument for å vurdere 
fremtiden for IL Jutuls idrettsskolen for barn. Konklusjonen etter 
behandling i Hovedstyret er å gå videre med et alternativ som innebærer 
å ha en leder for idrettsskolen i 50% stilling, med andre ord drive 
idrettsskolen isolert omtrent akkurat som nå, men ta bort andre 
oppgaver utover drift av idrettskolen for leder. 

- Idrettsskolen bør også, avhengig av interne ressurser, se på muligheter 
for å eventuelt slå seg sammen med andre idrettsskolen i nærområdet. 

- Det er en uttalt ambisjon å få flere deltagere 
o Se på muligheter for å arrangere idrettsskole på Emma Hjort, da 

dette er et område uten et allidrettstilbud i nærheten.  
o Bedre markedsføring 
o Vurdere å innføre tilbud til yngre barn 

AVSLUTNING 

En sesong er snart over, og vi må dessverre se tilbake på svikt i antall deltagere 
med reduksjon av antall partier som en konsekvens. Målsetningen fremover 
må være å gjøre IL Jutul sin idrettsskole for barn både mer synlig og kanskje 
utvide vårt geografiske område mot Emma Hjort, i den hensikt å få flere 
deltagere. Til tross for svikt i antall deltagere har idrettsskolen gått nesten i 
balanse økonomisk. 

 

 



 
 
 
 

 
 
REPRESENTANTSKAPET I IL JUTUL - ÅRSMELDING 
 
 
 
 
Representantskapet har hatt 2 møter i perioden. Representantskapets 
oppgaver er bl.a.: 
Overvåke at laget drives i beste Jutul-ånd, og er i samsvar med lagets lov, 
formål og vedtekter, innstille til hederstegn, ta opp og behandle saker det 
mener har betydning for laget.  
På årsmøtet ble det delt ut 7 hederstegn til medlemmer som har gjort en 
innsats for klubben utover det som normalt kan forventes. 
IL Jutuls leder Ivar Barstad har møtt på representantskapsmøtene og 
redegjort for de aktuelle saker som Arbeidsutvalget og Hovedstyret har 
hatt opp til behandling. Leder for Representantskapet har vært 
representert på Hovedstyrets møter.  
Representantskapet har 15 medlemmer og består i hovedsak av 
æresmedlemmer og tidligere ledere i IL Jutul. 
 
 
 
 
For Representantskapet i IL Jutul 
 
Kjell Nakstad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 

 

IL Jutul 
Skuiløkka 13 

1340 Skui  
Postadresse:  Skuiløkka 19, 1340 Skui 

Org nr. 984495358 
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