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1. Styrets sammensetning i 2014 
 
Arbeidsutvalget – AU: 
Leder:    Ivar Barstad    
Nestleder:    Hege Stangeland Sørensen    
Kasserer:    Anne Wiik Sørnmo   
Styremedlem 1:  Jakob Hatle     
Styremedlem 2:  Jon Inge Stensrud   
Styremedlem 3:  Gry Ramskeid  
Varamedlem:      
 
Gruppeledere som også er medlemmer Hovedstyret 
Leder Fotballgruppa:   Elling Enger    
Leder Ski/Friidrettsgruppa:  Erik Frogner    
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 7 ordinære møter i perioden.   I tillegg har det vært avholdt 5 møter i 
Arbeidsutvalget. Det er en utstrakt grad av kommunikasjon på epost og telefon mellom 
medlemmene i AU mellom møtene.  
 
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 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 ble fra 01.08.14 ansatt som leder av idrettsskolen for barn i 100 % stilling. Tidligere 
hadde hun en 40 % stilling som hun delte med en 60 % stilling i skoleverket. Kommunen innskrenket 
mulighetene til deltidsstillinger i fjor sommer. Det gjorde det nødvendig for Jutul å gi Malin en 100 % 
stilling for å holde henne i klubben som leder av ISFB. Dette gav oss en stor økonomisk utfordring. 
Inntektene fra ISFB dekker bare ca. 60 % av hennes stilling. Vi har søkt å redusere utgiftene til ISFB så 
mye som mulig. Fra 01.10.14 overtok Malin det ansvaret som Rickie Poulsson har hatt med tilsyn, 
vask og utleie av Jutulstua og Klubbhuset. På sikt skal det da bidra til at hun har fylt ca. 80 % av 
stillingen relatert mot økonomi. Det jobbes med å fylle den siste delen av stillingen med oppgaver 
som gir inntekter til klubben 
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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 2014 og en våt høst, var inntektene lavere enn vanlig. Vi må vurdere å utvide 
tiden vi billetterer slik at den er i samsvar med Jardar som vi deler oppgaven med. Det vil gi oss større 
inntekter. 
 
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. 
 
Jutulstua og Klubbhuset  
Arbeidsutvalget har ansvar for drift og utleie av Jutulstua og klubbhuset. Utleie og daglig tilsyn har 
vært håndtert av innleid hjelp Rickie Poulsen fram til 01.10.14. Rickie avsluttet da sitt engasjement 
etter 10 års prikkfri innsats. Dette håndteres nå videre av Malin som en del av hennes 100 % stilling.  
 
Det er inngått en langsiktig avtale om utleie av Klubbhuset til Yogavirksomhet.  
Hovedstyret har inngått avtale med Tore Hansen om tilsyn og vask samt forefallende vedlikehold av 
Jutulstua og Idrettsdelen der kostnadene fordeles mellom gruppene. 
 
Politiattest 
De pålagte rutinene relatert til Politiattest for trenere og ledere administreres av Styret. Adm. leder 
Aimee Tverli har hatt ansvar for denne funksjonen 
 
Medlemsbladet Jutulen 
1 utgave av medlemsbladet Jutulen har vært utgitt i 2014. Redaktør har vært Gry Ramskeid. 
Anne Wiik Sørnmo har hatt ansvaret for annonser og økonomi. 
Årets utgave var kombinert med et jubileumsnummer i anledning 25 års jubileet til ISFB. Jørgen 
Jacobsen hadde forfattet det historiske bidraget. Svein Ola Hope hadde artikler om «idrettskolens 
mor» Kjellaug Jacobsen og dagens leder Malin Simensen. 
 
Representasjon 
Jutul deltok på årsmøte i BIR og på årsmøtet i Akershus Idrettskrets.   
Ett medlem og admin.leder deltok på BIR sin årlige høstkonferanse i 2014. 
Gruppene er representert på de respektive forbund og kretsers årsmøter som det fremgår av de 
respektive gruppenes årsmeldinger 
 
AS Bærum Ishall 
IL Jutul er største aksjonær i AS Bærum Ishall og eier 6 av totalt 9 aksjer. Jutul er representert i 
selskapets styre med 5 av 8 styremedlemmer og 5 av 8 varamedlemmer. Dag E. Strømme er 
styreleder i selskapet. Jonas Claussen er medlem i selskapet styre og representerer klubbens aksjer 
på selskapets generalforsamling. 
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Kort oversikt over noen aktiviteter og hendelser i regi av Styret i 2014: 
 
Januar 
 

• Vi jobber med å få avtale med Eiendom i kommunen om bruk av underetasjen på 
plass i samarbeid med Natur og idrett. 

• Planlegger jubileumsfeiring for ISFB 
Februar 
 

• Arbeidet med klubbutvikling oppsummeres. 
• Medarbeidersamtaler med ansatte gjennomføres. 
• W. Pedersens’ legat fordeler 45 000 kr til gruppene. 
• Deltar i samarbeidsmøter med naboklubber. 

Mars • Årsmøte 20.03 
• Deltar i BIR sitt årsmøte. 

April • Jutul må momsregistrere seg for inntekter av sponsorer. Føre eget momsregnskap.  
• Starter med innføring av WebOrg 2.0. Utvikling sammen med Webtotal. 

Webløsninger og medlemsregister. 
Mai • Kurs for tillitsvalgte i regi AIK 

• Deltar i årsmøtet for Bærum Ishall. 
• Møter med Bueskytterklubben vedr kjøp av Klubbhuset, og flytting av bane fra 

Skuisletta til gressbanen ved Klubbhuset. 
• Møte med Jardar vedr samarbeid for idrettskolene. 
• Får innvilget dispensasjon for å arrangere Opp Kantebakk av Fylkesmannen. 

Juni • Kjøper nytt mobilt høgtaleranlegg. 
• Planlegging av oppussing Jutulstua starter. 
• Anbudsinnhenting for utvidelse av lysløype på Jordbru. 3 tilbydere. 
• Befaring på Skuisletta med Natur og Idrett vedr manglende drenasje på 

grøntområdet. 
August • Utvidelse av lysløype på Jordbru. Arbeidet med byggesøknad til kommune og 

fylkesmann og søknad om tippemidler er avsluttet. Knut Bolstad starter arbeidene. 
• Forhåndskonferanse med BK for opprusting av lysløype fase 1. 
• Malin får 100 % stilling som Leder av ISFB. 

September • Vi utarbeider gruppevis kvartalsregnskaper som Kontrollutvalget ser gjennom.  
• Siv. Ing. Martin Stensaker får oppdraget med å administrere utbyggingsprosjektene 

i handlingsplanen 2015-2018. Lysløype fase 1 og 2, kunstgress 7’er på grusbanen. 
• Vi avslår salg av Klubbhuset til Bueskytterklubben. 
• Vi fikk tillatelse til rivning av hoppbakken. Miniskui. 
• Bytter tak på Klubbhuset og pipe rehabiliteres. 

Oktober • Nye hjemmesider er på plass. WebOrg 2.0 er i bruk. Informasjon ut i gruppene. 
• Mottar Idrettsfunksjonell godkjenning for fase 1 lysløype. 

November • Nytt nr. av Jutulen kommer ut  
• Vi deltar på BIR høstseminar. 
• Vi mottar endelig kontrakten for langtidsleie av underetasjen fra Eiendom BK. 
• Lysløyperunde på Jordbru er ferdig til skisesongen. 

Desember • Oppussingen av Jutulstua starter uken før jul. 
• Vestmarkkalenderen kommer i salg 
• Vi får innvilget 50 000 kr til isolering av loft på Klubbhuset og installering av 

varmepumpe. 
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4. Vurdering av aktivitet i forhold til mål 2014 
 
Årsmøtet 2014 vedtok følgende mål for styret : 
 
Målsetting Resultat 

 
• Organisere anleggsprosjektene som klubben 

står foran i kommende år. 
 

• Sluttføre prosessen med å utvikle bedre 
hjemmeside og intern 
kommunikasjonsstrategi. 

 
• Inngå avtale med Bærum kommune om leie 

av lokalene i kjelleretasjen, og utvikle 
bruken av kjellerlokalene. 

 
• Inngå en bruksavtale for Skui Idrettspark 

med Bærum Kommune. 
 

Anleggssaker. 
• Reparere klubbhustaket. 

 
• Fjerne hoppbakken. 

 
• Utvide lysløype på Jordbru. 

 
• Forberede utbedring av lysløype fra Skui til 

Jordbru. Handlingsplan 2015. 
 

 
ISFB. 

• Utvikle en aktiv ressursgruppe 
• 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. 
 
WebOrg er i ny utgave. Forbedret hjemmeside. 
Informasjon/opplæring gitt i gruppemøter. Må fortsette videre 
med opplæring. 
 
Leieavtale inngått på slutten av 2014. 
Kontorer innredes for bruk. 
Noe lager benyttes p.t. 
 
Etter revisjonsrunder er avtale inngått. 
 
 
 
Klubbhustaket er byttet. Pipe reparert. 
 
Tillatelser for nedriving mottatt. Tas når forholdene er ok 
 
Lysløype ble ferdig til skisesongen.  
 
Tippemiddelsøknad for fase 1 er sendt. Søknader til kommune og 
Fylkesmann er utarbeidet. Anbudsdokumenter sendes ut på 
våren. Planlegger oppstart juni 2015. 
 
 
Ressursgruppe etablert. 
Tett dialog mellom AU sin representant og leder ISFB. 
 
 
Det har ikke vært spesielle tiltak på dette gjennom året i regi av 
HS. 
 
 
 
 

 
Administrative rutiner 

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

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

 

 
 
Det er jobbet tett med administrator i WebOrg for å utvikle systemet 
gjennom 2014. Vi har nå en forbedret utgave til bruk som vi mener er 
mer brukervennlig, og som vil lette administrasjonen. 
 
 
Aimee har jobbet med dette. 
Påmelding og betaling via nett er forenklet. 
 

 
Administrasjon. 

Holde høg servicegrad til medlemmene. Vurdere 
kontortid på ettermiddagstid i de nye 
kjellerlokalene. 

 

 
 
Aimee svarer på henvendelser så bra som mulig, men vi ser på løsning 
med noe fast kontortid i lokalene i underetg. Postboksen er sagt opp, og 
posten sendes direkte til Skuiløkka fra mars 2015. 
 
 

Opplæring av tillitsvalgte og ledere 
 

Dette er gjennomført med et eget kurs våren 2014 i regi av AIK. 
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5. Medlemstall 
 
 
Oppdatert pr 31.12.2014 1 
 
Tabell 1: Sum aktive medlemmer 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Deltakere i aktiviteter som ikke krever medlemskap 
Idrettskolen: 210 barn fordelt på Kveldspartier (126) og SFO Skui Skole (84) På hockeyskolen som 
arrangeres av Hockeygruppa deltok ca. 80 barn i alderen 4-8 år 

1 Medlemstall for 2014 er beregnet ut fra antall som har betalt medlemskontingent.  

..12 år 13-19 20-25 26 år.. 2014 2013 2012
275 81 17 79 452 471 398
111 28 13 50 202 176 172
92 15 1 153 261 275 212
2 9 0 3 14 31 16

480 133 31 285 929 953 798

15 25 19 174 233 316 261
495 158 50 459 1162 1269 1059

Fotball 

Oversikten omfatter medlemmer som er registrert som aktive i flere grupper (58 stk). Totalt 
antall unike medlemmer var dermed 1104.

Ikke aktive i grupper

Totalt aktive og støttemedlem

Sum aktive

Idrettsskolen, trenere og ledere

Ski/ friidrett

Hockey
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Hockey

Ski/ friidrett

Medlemmer i gruppene fordelt på alder 
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6. Styrets økonomiske beretning for 2014 

 
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 2014 viser samlede inntekter på kr. 2.137.561 som er 327.561 kr høyere enn 
budsjettert.  
 
De største forskjellene i forhold til budsjett er knyttet til sponsorinntekter (+336’). Dugnadsinntekter fra 
Vestmarkparkering og Vestmarkkalender er noe mindre enn antatt, som skyldes en dårlig vinter 2013/14 og vår 
høst 2014 (VMP). Vedr. Vestmarkskalenderen er beløpet ca. 50’ mindre, noe som kun skyldes at gruppene har 
fått sin del av inntekten direkte inn på sine konti i år og at disse ikke er fordelt fra HS som tidligere år. Altså 
ingen inntektssvikt totalt. Jutulen er omtrent som budsjettert og i samme størrelse som i 2014. Leie inntektene 
er noe lavere som skyldes stenging av Jutulstua for oppussing. 
 
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 2.449.279 som er kr 769.279 høyere enn budsjett. Resultatet ble dermed – 281.920 
kr som er 446.920 dårligere enn budsjett. Det var budsjettert med et positivt resultat for året 2014. 
Årsaken er i hovedsak prosjekt lysløype på Jordbru der stønad og momskompensasjon kommer i 2015. I årets 
regnskap er alle utgiftene og støtten fra Bærum kommune. En utvidelse av Malin sin stillingsbrøk var det ikke 
tatt høyde for i budsjettet. Eiendeler disponert av Hovedstyret utgjør kr. 1.468.070. Kontanter, bankinnskudd 
og fordringer utgjør kr 1.468.070. 
 
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld utgjør kr 264.957. 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 2014 på kr. 6.796.161. Dette er en liten nedgang på kr. 54.297 i forhold til 
2013. 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 18. Mars 2015 
 

Ivar Barstad 
Leder 

 
 

 

 Anne Wiik Sørnmo 
Kasserer 
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7. Resultat og balanse – Hovedstyret 2014 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ivar Barstad 
Leder 

 Anne Wiik Sørnmo 
Kasserer 

2014 2014 2014 2013
Note Regnskap Budsjett Avvik Regnskap

Medlemskontingenter 325 105 325 000 105 318 158

Tilskudd/legatmidler 1 399 552 400 000 -448 275 224

Grasrot andel 158 232 140 000 18 232 119 893

MVA-Komp 367 388 300 000 67 388 272 398

Inntekt Vestmark-kalender 2 51 064 110 000 -58 936 113 024

Inntekt Vestmarkparkering 99 717 150 000 -50 283 151 481

Annonse og sponsorinntekter 3 536 500 200 000 336 500 198 000

Leieinntekter 163 902 185 000 -21 098 181 200

Øvrige inntekter og innt. Undergr. 36 101 0 36 101 24 188

Sum driftsinntekter 2 137 561 1 810 000 -327 561 1 653 566

Lønnskostnader 4 649 458 590 000 59 458 563 597

Bidrag til gruppene fra hovedstyret 5 646 702 610 000 36 702 755 373

Utdannings- og kursutgifter, møter 13 989 15 000 -1 011 14 819

Administrasjonsutgifter 6 270 932 171 500 99 432 220 456

Inventar 52 097 75 000 -22 903 13 815

Reiseutgifter 7 812 5 000 2 812 4 024

Gaver & Premier 10 297 5 000 5 297 3 073

Andre driftskostnader 7 45 722 25 000 20 722 33 987

Vedlikehold bygg/anlegg/vask 8 701 812 143 500 558 312 90 728

Utg. til innt. bringende tiltak 50 458 40 000 10 458 83 922

Sum driftskostnader 2 449 279 1 680 000 769 279 1 783 794

Driftsresultat -311 718 130 000 441 718 -130 228

Finansinntekter 29 911 35 000 5 089 37 710

Finanskostnader 113 -113 0

RESULTAT -281 920 165 000 446 920 -92 518

IL Jutul - Resultat og balanse 2014
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Note 2014 2013 Endring
Anleggsmidler 9 3 3 0

Lån Hockey 10 0 100 000 -100 000

Sum anleggsmidler 3 100 003 -100 000
Kundefordringer 30 934 65 246 -34 313

Kortsiktige fordringer 15 560 0 15 560

Bank 11 1 400 277 1 877 720 -477 443

Kasse 11 21 300 500 20 800

Sum omløpsmidler 1 468 070 1 943 466 -475 396
Sum eiendeler 1 468 073 2 043 469 -575 396
Egenkapital 12 1 485 036 1 632 244 -147 208

Årets resultat -281 919 -92 517 -189 402
Sum Egenkapital 1 203 116 1 539 727 -336 611
Leverandørgjeld 16 050 17 637 -1 587

Kortsiktig gjeld 248 907 486 106 -237 199

Sum gjeld 264 957 503 743 -238 786
Sum gjeld/ egenkapital 1 468 073 2 043 470 -575 397

Balanse pr 31.12.2014
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NOTER TIL IL JUTUL'S REGNSKAP OG BALANSE 2014: 

    
Note 1 Tilskudd 

   
Bærum Kommune 

 
                 84 112  

 
LAM midler 2012 

 
               120 440 

 
Lions til kjøp av gensere 

 
                 20 000 

 
Tilskudd kommunalt ny lysløype Jordbru                125 000 

 
Tilskudd tak klubbhuset                  50 000  

Sum:                  399 552 
 

    
Note 2 Vestmarkskalender    
Differansen mellom fjorårets inntekt og årets, skyldes at kalender inntekter tidligere år ble satt inn på HS´ konto 
og fordelt på gruppene. I år ble beløpene satt direkte inn på gruppenes konto. Se konsolidert regnskap kap 10  
for totalen 

    

Note 3 Sponsor og annonseinntekter 
Beløpet er mye høyere enn budsjettert. Dette skyldes at alle sponsorinntektene til fotball og fellessponsorer går 
igjennom HS sin konto før det fordeles på gruppene. Se note 5 for fordeling. 

    

Note 4 Lønnskostnader til Adm. Leder, utleievirksomhet og bonus sportslig leder fotball 

Lønn 
 

              458 253  

Påløpte feriepenger 
 

               77 935  

Arb. Giv. Avg. 
 

               90 924  

Pensjon 
 

               22 346  

Lønnskostnader                649 458  

    

                                    
 
 

Note 5 Bidrag til gruppene  
 

 
Fotball Ski/Friidrett Hockey Idr. Skolen 

LAM midler og 
kom.midler 70 314 22 019 29 196 49 110 

MVA komp* 0 0 0 
               

15 989 

Sponsor 328 750 16 250 37 750 0 

Vestmark parkering 8 805 15 492 7 052 7 052 

Vestmark-kalender 0 23 725 0 16 800 

Kurs 0 0  23 300 0 

Materialer til bod 
                   

4000 0 0 0 
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Note 6 Administrasjonskostnader 
  

Revisorhonorarer 
 

20 250        

Fremmede tjenester (prosjekt) 23 600  

Data/Web/Internett/Programvare 74 451         

Elektronisk bet. løsning (Elavon/DIBS) 55 724       

Trykksaker bl.a. Jutulen 50 458  

Internett, mobil, porto 21 416  

Forsikring innbo og snøscooter 17 403  

Kontorrekvisita/driftsmaterialer 25 031       

Sum Administrasjonskostnader 270 930       

    
Note 7 Andre Driftskostnader 

  
Elektrisitet klubbhus 

 
       40 341  

Annet 
 

       5 381  

Totale ADK          45 722  

     
Note 8 anlegg    
 
Hoveddelen av kostnaden gjelder ny lysløype på Jordbru, rest er bl.a. klubbhustak, små prosjekt og vask 
idrettsdel. 

Det ble i 2014 anlagt ny lysløype på Jordbru. Kostnader ifbm. med prosjektet er som følger; 

Entreprisekostnader  525 000  

Byggesak Bærum kommune  10 000  

Total kostnad 
 

535 000  

   
Tilskudd fra Bærum kommune (125 000 kr) ble utbetalt i desember 2014, spillemidler (199 000 kr) vil komme i løpet av våren 
2015. Det er søkt BIR om å få dekket de 10 000 kr for byggesak og i mars søker Jutul om å få tilbakebetalt momsen for 
prosjektet beløp.   

Klubbhustak   

Pris for nytt tak og arbeide 143 750  

Bærum Kommune tilskudd 50 000  

Kostnad for Jutul totalt 93 750 
 
 

  

9 
 



 

 

IL Jutul 
Årsmelding 2014 

 

Note 9 Anleggsmidler Anskaffelseskost Bokført verdi 
 

Skui Idrettspark 853 597 1 Avskrevet i 1995 

Klubbhuset 90 000 1 Avskrevet i 1995 

Aksjer i Bærum Ishall 50 000 0 Avskrevet i 1992 

Aksjer i Bærum Ishall 12 500 0 Anskaffet/avskrevet i 2003 

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

Sum 1 256 097 3 
 

    
Disse aktiva er satt til kr. 1 i balansen i henhold til regelverket i NIF. 

Beløp som er oppført her er det de sto oppført med i balansen før de ble nedskrevet til kr. 1 

     
Note 10 Lån hockey    
 
Kr 100 000 i lån som ble gitt til hockey i 2012 ble vedtatt ettergitt på HS møte i januar 2015. 

    
 
Note 11 Bank    

Innestående på kapitalkonto per 31.12.2014   871 844  

Totalt innestående på bank 31.12.2014   476 917  

Kassebeholdningen pr 31.12.2014     21 300  

   

Note 12 Egenkapital 
   

EK 01.01.2014 
 

            
1.485.036 

 
Årets overskudd 

 

             
(281.919) 

 
EK 31.12.2014           1.203.116 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

Ivar Barstad 
Leder 

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

 
 

Hovedstyret Idr.skole
Ski/ friidrett inkl. 

hornigj og Jutulkara Ishockey
Fotball inkl 
jutultreffen Eliminering Sum

Slagsinntekter 0 41 344 197 960 438 194 511 846 1 189 344

Medlemskontingenter 325 105 0 0 0 0 325 105

Treningsavgifter 0 236 325 114 050 1 056 976 551 505 1 958 856

Tilskudd/legatmidler 399 552 85 099 24 582 132 496 87 814 -192 164 537 379

Dugnadsinntekter 0 0 22 100 195 384 164 921 382 405

Grasrot andel 158 232 0 0 0 0 158 232

MVA-Komp 367 388 0 0 0 0 367 388

Inntekt Vestmark-kalender 51 064 20 300 28 638 11 000 33 800 0 144 802

Inntekt Vestmarkparkering 99 717 7 052 7 052 7 052 9 005 -29 961 99 917

Annonse og sponsorinntekter 536 500 0 62 135 136 250 328 750 -401 277 662 358

Leieinntekter 163 902 0 0 12 900 0 176 802

Øvrige inntekter og innt. Undergr. 36 101 21 790 146 554 214 253 374 874 793 572

Sum driftsinntekter 2 137 561 411 910 603 072 2 204 505 2 062 515 -623 402 6 796 161

Lønnskostnader 649 458 278 074 18 542 69 601 576 649 1 592 324

Aktiviteter og tilstelninger lag 0 30 239 217 459 1 073 710 276 095 1 597 504

Trening og instruksjonsutgifter 0 92 089 0 263 005 1 500 356 594

Bidrag til gruppene fra hovedstyret 646 702 0 0 0 0 -623 402 23 300

Utdannings- og kursutgifter, møter 13 989 5 360 10 879 14 350 26 797 71 374

Administrasjonsutgifter 270 932 15 199 33 073 39 503 191 628 550 335

Utstyr 0 0 65 803 111 268 127 276 304 347

Inventar 52 097 43 096 16 351 1 291 45 188 158 023

Reiseutgifter 7 812 6 787 32 069 145 962 51 715 244 345

Gaver & Premier 10 297 18 599 62 306 5 710 64 798 161 711

Andre driftskostnader 45 722 769 9 115 32 541 99 950 188 097

Salgsutgifter 1 579 14 881 203 644 232 155 452 260

Vedlikehold bygg/anlegg/vask 701 812 0 31 047 2 249 49 002 784 110

Utg. til innt. bringende tiltak 50 458 994 20 179 148 142 219 773

Sum driftskostnader 2 449 279 491 791 512 520 1 983 013 1 890 896 -623 402 6 704 095

Driftsresultat -311 718 -79 880 90 552 221 493 171 619 0 92 066

Finansinntekter 29 911 5 460 7 503 380 1 260 44 514

Finanskostnader 113 0 254 0 0 367

RESULTAT -281 920 -74 420 97 801 221 873 172 879 136 213

Hovedstyret Idr.skole Ski/ fri Ishockey Fotball Eliminering Sum

Anleggsmidler 3 1 0 0 0 4

Lån Hockey 0 0 0 0 0 0

Sum anleggsmidler 3 1 0 0 0 0 4
Varer 0 0 23 450 0 0

Kundefordringer 30933,5 19300 21 500 3000 38950 113 684

Kortsiktige fordringer 15 560 0 24 829 0 0 40 389

Bank 1 400 277 309728 750 769 461 843 1 395 041 4 317 657

Kasse 21 300 3915 150 2 000 1 766 29131

Sum omløpsmidler 1 468 070 332 943 820 698 466 843 1 435 757 0 4 524 311
Sum eiendeler 1 468 073 332 944 820 698 466 843 1 435 757 0 4 524 315
Egenkapital 1 485 036 412932,5 614 186 273 154 1 301 923 4 087 230

Årets resultat -281 919 -74420 97 800 221 873 172 879 136 213

Sum Egenkapital 1 203 116 338 513 711 986 495 027 1 474 802 0 4 223 443

Leverandørgjeld 16 050 3079,86 37 835 6 516 0 63 481

Kortsiktig gjeld 248 907 23334 50 877 -34 700 -39 045 249 373

Avsetninger 0 0 20 000 0 0 20 000

Sum gjeld 264 957 26 414 108 712 -28 184 -39 045 0 332 854
Sum gjeld/ egenkapital 1 468 073 364 926 820 698 466 843 1 435 757 0 4 556 297

IL Jutul - Regnskap konsolidert 2014

IL Jutul - Balanse konsolidert 2014
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11. Planer og mål for 2015 

 
Følgende planer og mål settes opp for Hovedstyrets arbeid for 2015: 
 

• Organisere og styre anleggsprosjektene som klubben står foran i kommende år. Utbedring av 
lysløype fra Skui til Jordbru i 2015, fra Jordbru til Vestmarksetra 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 medlemmene. 
 

Anleggssaker utførelse. 
• Fjerne Miniskui. Må gjøres når underlagt er tørt. 
• Utføre fase 1 fra Skui til Jordbru sommeren 2015. 

 
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. 

 
Administrative rutiner 

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

• Opplæring i WebOrg 2.0 
 

Administrasjon. 
• Holde høg 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 
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Beskrivelse Budsjett 2015
Salgsinntekter, avgiftsfrie 0,00
Sponsor 500000
Momskompensasjon 340000
Tilskudd fra idr. org 205000
Tilskudd øremerkede 2111000
Leieinntekter fast eiendom 180000
Medlemskontigenter 350000
Grasrotandel 160000
Vestmarkkalenderen 52000
Vestmarkparkeringen 150000
Diverse inntekter 40000
sum inntekter 4088000,00

Lønnsutgifter 630000,00
Utgifter Vestmarkparkering 30000
Leie lokaler 0
Renovasjon, vann, avløp mv. 1000
Lys, varme 40000
Renhold 13500
Leie postboks 0
Inventar 159000
Driftsmaterialer 4000
Reparasjoner og vedlikehold bygninger 368840
Reparasjoner og vedlikehold utstyr 5000
Vedlikehold anlegg 2165000
Revisjons- og regnskapshonorar 16000
Honorar for økonomisk & juridisk bistand 2000
Bistand/ fremmede tjenester 20000
Kontorrekvisita 6000
Div. utgifter 32000
Data kost/ drift medl reg 60000
Trykksaker 40000
Møter, kurs, oppdatering mv. 12000
Internett 9600
Mobil 9000
Porto 7000
Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 6000
Reisekostnader, ikke oppgavepliktig 500
Gaver/ premier 5000
Tilskudd Hockey 100000
Tilskudd idrettsskolen 72000
Tilskudd fotball 400000
Tilskudd Ski/ friidrett 65000
Forsikringspremier 20000
Gebyrer bank/ dibs/ elavon 20000
Sum utg 4318440
Renteinntekter, skattefrie 3000
Purregebyr. leverandør 0
Underskudd -227440,00

Budsjett HS 2015
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Forutsetninger 
 
1) Medlemskontingent 

Det foreslås en moderat økning i medlemskontingenten, dette blir da gjeldene for 2016.  
 

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 2014 basert på tildelinger av kommunale midler og LAM tilskudd samt 
fordeling av dugnadsinntekter. MVA kompensasjon regner vi blir på samme nivå som i 2014  
(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 kommer 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 2015. Gruppene oppfordres til 
å søke om å få dekket deler av kurs og utdanning til sine tillitsvalgte og trenere. 
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Konsolidert budsjett – Styret og gruppene 
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Resultatbudjsett 2015 Hovedstyre Idr.skole Hockey Fotball Ski/ fri inkl 
horni og kara

Salgsinntekter, avgiftsfrie 0 45 000 450 000 205 000 0
Arrangementer 0 0 0 615 000 205 500
Bilettsalg 0 0 5 000 0 0
Sponsor 500 000 0 125 000 375 000 50 000
Dugnadsinntekter 0 0 170 000 520 000 33 000
Momskompensasjon 340 000 0 0 0 0
Tilskudd fra idr. org 205 000 70 000 100 000 70 000 35 000
Tilskudd øremerkede 2 111 000 0 0 0 0
Leieinntekter fast eiendom 180 000 0 10 000 0 0
Treningsavgifter 0 290 000 1 167 000 0 130 500
Egenandeler 0 0 100 000 0 3 000
Medlemskontigenter 350 000 0 0 0 0
Grasrotandel 160 000 0 0 0 0
Vestmarkkalenderen 52 000 20 000 26 000 0 25 000
Vestmarkparkeringen 150 000 15 000 10 000 0 0
Diverse inntekter 40 000 10 000 0 45 000 1 000
sum inntekter 4 088 000 450 000 2 163 000 1 830 000 483 000
Lønnsutgifter 630 000 367 500 360 000 600 000 66 500
Utg. Vestmarkpar/ kalender 30 000 10 000 13 000 0 9 000
Varekjøp 0 0 225 000 0 0
Innkjøp utstyr 0 0 110 000 260 000 63 000
Aktiviteter 0 10 000 331 500 425 000 208 150
Premier 0 3 000 4 000 50 000 0
Dommerutgifter 0 0 135 000 75 000 0
Leie lokaler/ bane 0 0 720 000 120 000 0
Renovasjon, vann, avløp mv. 1 000 0 0 0 0
Lys, varme 40 000 0 0 0 0
Renhold 13 500 0 0 29 000 31 800
Leie postboks/ bet terminal 0 0 10 000 0 0
Inventar 159 000 5 000 5 000 5 000 0
Driftsmaterialer 4 000 500 2 366 0 0
Rekvistia 0 3 500 0 0 9 500
Reparasjoner og vedlikehold bygninge 368 840 0 0 0 0
Reparasjoner og vedlikehold utstyr 5 000 0 10 000 35 000 0
Vedlikehold anlegg 2 165 000 0 0 35 000 0
Revisjons- og regnskapshonorar 16 000 0 0 0 0
Honorar for økonomisk & juridisk bist 2 000 0 0 0 0
Bistand/ fremmede tjenester 20 000 0 0 0 0
Kontorrekvisita 6 000 500 0 11 000 0
Div. utgifter 32 000 1 000 508 60 000 4 100
Data kost/ drift medl reg 60 000 0 0 10 000 0
Trykksaker 40 000 0 5 000 0
Annonse/ reklamekostnader 0 1 000 7 000 1 000
Møter, kurs, oppdatering mv. 12 000 10 000 7 500 37 500 14 000
Internett 9 600 0 7 500 0 0
Mobil 9 000 0 0 10 000 0
Porto 7 000 50 0 500 0
Tilstelninger 0 35 450 0 25 000 60 000
Bilgodtgjørelse 6 000 0 0 0
Reisekostnader 500 7 000 150 000 0
Gaver/ premier 5 000 200 1 000 1 000 15 500
Tilskudd Hockey 100 000 0 0 0 0
Tilskudd idrettsskolen 72 000 0 0 0 0
Tilskudd fotball 400 000 0 0 0 0
Tilskudd Ski/ friidrett 65 000 0 0 0 0
Forsikringspremier 20 000 0 0 0 4 000
Gebyrer bank/ dibs/ elavon 20 000 300 0 1 000 0
Sum utg 4 318 440 455 000 2 104 374 1 790 000 486 550
Renteinntekter, skattefrie 3000 5000 151 0 5100
Purregebyr. leverandør 0 0 30 0 50
Resultat -227 440 0 58 747 40 000 1 500

IL Jutul - Budsjett HS og Grupper 2015
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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. Kan realiseres i 2015. Vi søkte spillemidler innen 15. 
september 2014. Vi har startet planlegging, avklaring med grunneiere osv. Kostnadskalkylen er på 
2 165 000 kr inkl. mva. Skal finansieres av tilskudd fra kommune 500’, tippemidler 1 165’ og 
momskompensasjon. 
 
2. Lysløype videre til Kattås. Fase 2. Realiseres i 2016. Søker spillemidler innen 15. september 
2015. Skal prosjekteres sommeren 15. Grovt kostnadsoverslag ca. 2 mill. kr. Skal finansieres av 
tilskudd fra kommune 400’, tippemidler 1 000’ og momskompensasjon. 
 
3. Etablere 7er bane på grusbanen. Kommunalt tilskudd på kr 500 000 gis i 2018. Vi kan 
realisere tidligere ved og mellomfinansiere selv. Ca. 1 150 000 kr i tippemidler. Noe forberedende 
prosjektering er utført. 
 
4. Rehabilitering av eksist. kunstgress. Kommunalt tilskudd på kr 800 000 gis i 2018. 
Tippemidler kr 1 000 000. 
 
BIR uttalte i høst at tiltak 1 og 2 skulle kommunen mer eller mindre helfinansiere.  
Jutul sitt bidrag skulle være organisering av tiltakene.  
 
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 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 2014 jobbet både med lysløype fase 1 og fotballbanen. Lysløypen er i rute for 
oppstart arbeider i 2015. Vi avventer nå tillatelse fra Fylkesmannen for arbeidene som er innenfor 
markagrensen. Langsiktige avtaler med alle grunneiere er på plass. Tippemiddelsøknad er levert. 
Arbeidet med tilbudsdokumenter utføres så snart tillatelse for arbeidene kommer fra Fylkesmannen. 
 
Til sommeren vil fase 2 gjennomføres på samme måte som utført for fase 1 med hensikt utførelse i 
2016. 
 
Planleggingen av kunstgressbane ble stanset for at Fotball skulle gjøre diverse interne vurderinger. 
Tilskuddet for dette prosjektet vil ikke komme før i 2018.  
Kommunen har meddelt at det er kun er 7’er bane som er aktuell å etablere, da det på området også 
skal kunne legges en isflate for leik og moro på utsiden av kunstgresset. 
 
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 søker kommunen om at de dekker kostnaden med rivetillatelsen. 
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Klubbhustaket. 
Utført høsten 2014. Nytt tak og rehabilitert pipe. Mottok kr 50 000 fra kommunen. Resterende 
dekket av egne midler. Se note 12 i regnskap.  
 
Ny lysløype på Jordbru. 
Dette prosjektet ble realisert høsten 14. Totalkostnad 430 000 kr eks mva. Vi har mottatt kr 125 000 
fra kommunen og kr 199 000 fra tippemidler (utbetales 2015). Resterende er pt dekket av 
egenkapital. Vi har søkt kommunen å få dekket kostnader for byggetillatelse kr 10 000. 
Vi søker om momskompensasjon. Kommunen har sagt at vi får dekket 100 %. 
Vi har en intensjon om at resterende beløp 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 taket for å hindre at varmen i lokalet forsvinner. 
2. Etablere varmepumpe luft/luft i lokalet. 

Vi må dekke 10 % av kostnaden selv. 
 
Kjellerlokalene. 
Jutul vil leie lokalene gratis, men må betale strøm og vedlikehold.  
Vi har mottatt div kontormøbler som gave.  
Vi må ordne IT til kontorene. 
 
Oppussing av Jutulstua. 
Det var på siste årsmøte enighet om at Jutulstua trengte en oppussing. Nærmere 30 års bruk gjorde 
dette nødvendig. Med basis i vedtaket har vi gjennom året planlagt og utført en stor oppgradering. 
 
1. Bytte av gulv på Jutulstua, kjøkken, toaletter og gang. 
Vår sponsor Megaflis gav oss alle materialer til gulvet i gave – dvs. alt av fliser, lim, fugemasse og 
avretningsmasse. Muremester Rune Kristiansen utførte arbeidet. Gamle fliser ble fjernet, underlaget 
slipt og avrettet før nye fliser ble lagt. 
 
2. Male stua, vegger og tak, vindu og peis. 
Veggene bærer preg av 30 år bruk. Veggene var mørkegrå av skitt og alle overflatene var sterkt 
gulnet. Ønsket var å få et lysere og mer moderne rom – også med tanke på utleie. 
Marcel Printz utførte arbeidet. Det ligger mye grunnarbeider i kostnaden. Enkelte vegger måtte 
pusses ned før vask. Vegger og tak er sparklet over 2 ganger. Totalt 4 lag med grunning og maling. 
Kjøkkenet er også malt og med nye fliser over benk. Dør til gang er malt. 
 
3. Ny kjøkken innredning 
Jutul vant IKEAs Nabofond høsten 2013 på kr 25.000,-. Pengene måtte benyttes innen 1 år. Deler av 
gamle overskap ble beholdt. Alle underskap, samt benkeplate er byttet. Vi får 2 nye stekeovner i høy 
skap og ny platetopp.  
Nabofondet dekket ikke alt vi trengte – derav summen på 10.000,- i kostnadsoppsettet. 
 
4. Snekker kjøkken og diverse. 
Espen Claussen utførte snekkerarbeidet på kjøkkenet. Da han rev ut det gamle ble det avdekket 
fuktskader og råte etter lekkasjer i rør og oppvaskmaskin. Jobben ble dermed mer omfattende enn 
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tiltenkt. Vi ønsket å ha dette skikkelig og fjernet alt som var skadet og bygde det opp på nytt. 
Rørlegger la opp nytt rørsystem og elektriker nye el føringer. Mega Flis spanderte nye fliser på vegg. 
Tidligere påpekte mangler fra El-tilsynet ble utbedret. 
Espen har også skiftet diverse listverk og annet skadet treverk i lokalet. 
 
Elektriker har sjekket eksisterende anlegg og gjort nødvendige utbedringer. 
 
5. Rørlegger 
Arnfinn Otterstad har lagt nytt røranlegg med koblingsskap. Ny varmtvannstank er montert. 
Ny vaskearmatur. 
 
6. Ny oppvaskmaskin 
Gammel maskin var lekk. William Pedersens legat dekker kr 15 000 til ny oppvaskmaskin.  
 
7. Diverse kjøkken 
Søppel sortering system fra Ikea, nye håndtak alle kjøkken dører, maling til gamle skapdører. Atle 
Bjørklund spraymalte kjøkkendørene gratis. 
 
8. Nye stoler 
De gamle stolene var i stor grad utslitt og måtte byttes. Det er kjøpt inn 60 stoler. Via gode kontakter 
fikk vi et meget godt tilbud på kvalitetsstoler fra HovDokka til kr 88.513,-  
 
9. Maling Bord 
De gamle bordene beholdes, men er fornyet. 10 Lionsmedlemmer, med Knut Woxman i spissen, 
pusset ned bordene for oss. 15 Jutulmammaer har på dugnad malt understellet og satt inn 
bordplatene med voks og olje. Summen på 3500,- dekker maling og voks. 
 
10. Interiør. 
Det jobbes mot A Møbler på Vøyenenga for av sponsing til nye lamper, persienner/gardiner og evt. 
ny sofa. 
 
11. TAKK. 
Vi takker alle utførende for flott innsats. 
Takk til interiør konsulent Siv Aina Austgulen for godt samarbeid. 
Stor takk til Mega Flis for rause gaver. 
Takk til Jutulkara, Hornidamer, dugnadsgjenger og alle som har bidratt til en positiv prosess. 
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Skui 18. Mars 2015 
 
 
 
 

 
Ivar Barstad 

Leder 
Hege Sørensen 

Nestleder 
Anne Wiik Sørnmo 

Kasserer 
 
 
 

Jon Inge Stensrud 
Styremedlem 

   Gry Anita Ramskeid  
Styremedlem 

Jacob Hatle 
Styremedlem 

 
 

Elling Enger 
Styreleder fotball 

   Eirik Helgesen  
Styreleder hockey 

Erik Frogner 
Styreleder ski/ friidrett 

 
 
 
 
 

Tekst Beløp Kommentar
Bytte gulv 93750 faktura

Male vegger 188503 faktura

Ny kjøkken innr.Ikea 4578 faktura

Snekker kjøkken 45000 budsjettall

Rørlegger kjøkken 15138 faktura

Ny oppvaskmaskin 5256 Utover WP Legat

Div. kjøkken 5000 male gamle dører + +

Nye Stoler 88513 faktura

Maling bord 4501 faktura

Diverse 10000 budsjett

TOTALT 460239

Budsjett Jutulstua oppussing.
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Årsmelding Grupper 2014 
 

 

Innhold 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gruppe/ Avdeling Årsmelding Protokoll årsmøte

Fotball Ja 04.03.2015

Hockey Ja 02.03.2015

Ski/ friidrett Ja 09.02.2015

Idrettsskolen Ja -

Representantskapet Ja -

William Pedersens Legat Ja 30.01.2015
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www.jutul.net      Jutul fotball  

ÅRSMØTE I FOTBALLGRUPPEN 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4. mars 2015 
 
 
Agenda 
 
1. Årsmelding 2014 
2. Regnskap 2014 
3. Deltakeravgift 2015, forslag 
4. Budsjett 2015, forslag 
5. Behandle innkomne forslag 
6. Valg av styret 
7. Valg av valgkomité 
 
FOTBALLSTYRETS ÅRSBERETNING FOR SESONGEN 2014 
 



Jutul fotball 
Side 2 

 

 

Fotballsesongen 2014 er historie, og styret i fotballgruppen vil med denne 
årsberetningen oppsummere sesongen for årsmøte og andre med interesse for fotball i 
I.L. Jutul. 
 
Sesongen kan kort oppsummeres slik; 
 
 Jutulfotballen hadde 37 lag i seriespill i 2014, hvorav 4 lag i ungdomsfotball på 

guttesiden. 
 Jevnt over gode resultater, fin innsats, godt miljø, og en økonomi under kontroll 
 «NJU» avsluttes og «RødTråd» er implementert 
 Arbeidet med å etablere ungdomsfotball på gutte- og jentesiden gir fortsatt 

resultater  
 «Hjemme-garderobe» for ungdomsfotballen er etablert 
 Jutul Fotball kvalifiserte seg for NFFs satsing «Kvalitetsklubb», og er i gang med 

arbeidet 
 Bendit Jutultreffen øker stadig, og i år passerte vi 300 påmeldte lag og 900 kamper!  
 Megaflis fotballakademi og Tine fotballskole ble gjennomført med stor suksess 
 Jutul Fotball har kontinuerlig dialog og et tett samarbeid med naboklubben BVH  
 Klubbsamarbeid og muligheter med naboklubbene utredes fortløpende 
 

..12 år 13-19 20-25 26 år.. 2014 2013 2012

275 81 17 79 452 471 398

111 28 13 50 202 176 172

92 15 1 153 261 275 212

2 9 0 3 14 31 16

480 133 31 285 929 953 798

15 25 19 174 233 316 261

495 158 50 459 1162 1269 1059

Fotball 

Oversikten omfatter medlemmer som er registrert som aktive i flere grupper (58 stk). Totalt 

antall unike medlemmer var dermed 1104.

Ikke aktive i grupper

Totalt aktive og støttemedlemmer

Sum aktive

Idrettsskolen, trenere og ledere

Ski/ friidrett

Hockey

 
 
Idrettslaget vokser jevnt og trutt, og det gjør ungdomsfotballen også 

 
Fotballgruppens styre i 2014 har vært: 
Elling Enger     Leder 
Kjell Hallberg     Økonomi 
Lill Iren Andersen   Medlem, dugnadsansvarlig 
Bjørn Wildhagen    Medlem, materialforvalter og baneansvarlig  
Kjetil Hansen     Medlem, representant A-lag menn 
Roar Dignæs     Medlem 
 
Ansatt i 100-stilling: 
Espen Løken Petersen  Sportslig leder og trener for bl.a. A-lag menn og G-98 
 
En heltidsansatt sportslig leder, som også fungerer som koordinator og trener, har gitt 
Jutul fotball bedre innsikt i klubbhverdagen og hva som kreves for å utvikle klubben i en 
positiv retning. 
 
I 2014 vært avholdt 6 styremøter, og 4 trener-/lagledermøter. 
 

Kvalitetsklubb 
Vi kan se tilbake på et begivenhetsrikt år i en klubb som stadig bedre. 
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Vi har bedre kvalitet, mer aktivitet og flere gjøremål enn noen gang.  
I den forbindelse er det veldig gledelig å få være en av de første klubbene i landet som 
har kvalifisert seg til NFFs nye konsept «Kvalitetsklubb» og vi har tatt fatt i dette 
arbeidet. Vi har fått på plass gode styringsverktøy og er godt på vei allerede. 
 

Sport 
Vi har solid rekruttering i barnefotballen og ungdomsfotballen er tilbake hos oss.  
Det er ett stykke igjen for å fylle opp kullene på jentesiden, men på guttesiden nærmer 
vi oss fort. Det gledelige er at vårt eldste guttelag, G16, har vært i klubben i 11 år, og er 
klare for junior-klassen. Dette laget har brøytet vei og er et produkt av langsiktig tenking 
og sunn spillerutvikling.  Vi sa det skulle gå og bli god uavhengig av klubbnavn og 
geografi, og laget avsluttet med 4. plass i 1 divisjon. Meget respektabelt av et 
«klasselag» fra Skuidalen!  
I kullene bak kommer det lag og spillere som viser at å satse på unge og lovende 
trenere er en suksess, og med resultatene fra lagene her må vi si at fremtiden er 
spennende. 
 

Samtidig må vi erkjenne at det er vanskelig å opprettholde kontinuiteten i ungdoms- og 
seniorfotball.  I 2013 klarte A-lag herrer å berge plassen i 5. divisjon med et nødskrik, 
men i 2014 bel det nedrykk til 6. divisjon. Varierende treningsoppmøte og mangel på 
kontinuitet skapte mange utfordringer og, til tross for et skippertak på høsten. Det 
gledelige er at fem 16 åringer etablerte seg i A-lagstroppen, og samtlige fikk spilletid og 
tøffe utfordringer.  
 

Aktiviteter 
I tillegg til rekordstor oppslutning i seriespill og antall kamper, ble Jutultreffen nok en 
gang en kjempesuksess. Med over 300 påmeldte lag, og omlag befester 900 avviklede 
kamper vi vår posisjon som en av landets største turneringer med barnefotball. 
Jutultreffen ble gjennomført første gang i 1984. 
 
Det ligger mye planlegging og forberedelser bak arrangementet, og i tillegg til aktiv 
rekruttering av deltakere og mer enn 2000 dugnadstimer, stiller våre 
samarbeidspartnere og sponsorer villig opp. Så å si hele nærmiljøet vårt er involvert de 
disse to helgene på sensommeren, og dette er fortsatt klubbens varemerke og viktigste 
arrangement. 
 

Jutul Fotball gjennomførte det åttende Megaflis-akademiet høsten 2014, og også denne 
gangen var akademiet tredelt: Gutter, jenter og keepere. 
 
Fotballakademiet er 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. 
 

I samarbeid med Vøyenenga ungdomsskole har vi utvidet treningstilbudet, 
TrenDegGlad. 
Alle aktive på ungdomskolen, og nå også 7-ende klassinger er velkomne til å delta. 
Uansett idrett og interesse. Her skal vi, gjennom treningsglede og variasjon, aktivisere 
ungdom og styrke kjernemuskulatur, forebygge skader og bygge relasjoner. 
 
For andre året på rad arrangerte vi også Tine-fotballskole i samarbeid med Hauger FK, 
og med 180 deltakere hadde vi rekordstor deltagelse, og en kjempesuksess vi gjentar i 
2015.  
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Sponsorer 
Uten våre sponsorer og samarbeidspartnere hadde vi ikke klart å løfte oss som vi har 
gjort de siste årene. Som en takk til våre sponsorer inviterte klubben til fotballcup og 
grillmat på Skuisletta, fredagen før andre helg av Jutultreffen. Sponsorcupen ble 
arrangert for første gang, og klubben gjennomførte i ordentlig «grasrotstil» med 
utendørs langbord, grillmat, pappkrus og premie til alle lagene. 
 
Syv bedrifter stilte med spillere og supportere som koste seg med morsom og 
underholdende 5-er fotball, og samtidig knyttet bånd på tvers av bransjer. 
 

Utvikling og økonomi 
Prosjektet og klubbløftet «NJU» (2011-2015) er over, og klubben har hatt en flott 
utvikling. Omsetningen er tredoblet og vi går i overskudd. 
  
Vi har hatt en fulltidsansatt sportslig leder i 3 år, men likefullt er Jutul Fotball fortsatt en 
dugnadsklubb, hvor vi er avhengig av hverandre og frivillig innsats for å holde 
kostnadene nede. Mange gjør en utmerket innsats, men vi må også ta innover oss at vi 
er sårbare. Bortsett fra Jutultreffen (og Vestmarkkalenderen) er det vanskelig med 
gjennomføring av klubbdugnader. Det sitter også langt inne å ta på seg verv i klubben 
og nøkkelroller rundt lagene, i flere kull. Ansettelse av trenere er en kontinuerlig 
prosess. 
 
Det at vi stadig blir flere lag medfører også stor pågang på baner og større krav til 
fasiliteter og gjennomføring.  Vi jobber iherdig for å få på plass et bedre tilbud til våre 
aktive, da vi trenger et helårstilbud til fotballspillere på Skuisletta. 
 
Jutul fotball står nok veiskille i 2015, hvor valgene står mellom å være en god klubb 
med gode anlegg, spiller- og trenerutvikling og administrative rutiner på plass eller en 
dugnadsklubb med slitte anlegg og hvor det meste blir opp til hvert enkelt lag. Det blir 
spennende og se hvor reisen går videre. 
 
Årsmøtet i 2014 ble forelagt følgende planer for 2014 
 Ny 7’er kunstgressbane ferdig utredet  
 Ballnett rundt det sørøstre hjørnet på kunstgressbanen på plass (ned mot 
pumpehuset) 
 Sittebenk langs kunstgressbanens østre langside på plass (mot Jutulstua) 
 

Vi er i gang med utredning og forberedelsene til søknad vedr en kunstgressbane 7-er. 
Dette arbeidet er ressurskrevende og utfordrende, og styret valgte å utsette 
investeringene til avklaringer og økonomi/ budsjett rundt vinteråpent/ bygging av ny 
bane er ferdig. 
 
Vedtatte planer for 2015 
 Kvalitetsklubb – 1 stjerne 
 Organisere ungdomsfotballen slik at det blir grunnlag for utvikling og sportslig 
satsing  
 Ny 7’er kunstgressbane ferdig utredet/ søknad sendt 
 Planlegge og bygge gode vintertreningsfasiliteter på Skuisletta 
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Styret vil benytte denne anledningen til å takke alle spillere, trenere, lagledere, 
dommere, foresatte, tilskuere, og andre som har bidratt til at sesongen 2014 ble 
gjennomført på en fin måte. 
 

 

 

Lykke til med sesongen 2015! 
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 for å sikre kontinuitet i klubbens sportslige utvikling og utbygging av 
baner og anlegg. 
 
Fotballgruppen ønsker å innføre en treningsavgift pr. år for alle. 
(Ikke som i dag; vinter og sommer, for ungdom og senior). 
 
 

Dagens satser: 
  

Veteran Kr 750,- 

A-/B-lag herrer Kr 3.000,- 

Damer 7’er Kr 1.250,- 

Ungdomsfotball Kr 2.500,- 

7’er-fotball år 2 Kr 1.750,- 

7’er-fotball år 1 Kr 1.500,- 

5’er-fotball Kr 1.000,- 

Årets kull - uten serie Kr 500,- 

 

Forslag: 
Veteran Kr 1 250,- 

 

  - 

750,- 

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,- 

 

 

 
Sak 4 – Budsjett, forslag 
Se vedlegg 
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STYRET OG ADMINISTRASJONEN 
Sittende styre ble gjenvalgt på årsmøtet 26. februar 2014.  
Tone Smestad trer ut av styret etter årsmøte 2015, og nytt styremedlem ønskes. 
 
Følgende har vært medlemmer av styret i 2014: 

Navn Verv 

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

 
IL Jutuls administrative leder Aimee Tverli har fungert som kasserer og ført regnskapet for gruppa, 
med god hjelp og oppfølging fra Tone Smestad.  
 
Styrets oppgaver 
Det er blitt avholdt 9 styremøter.  Flere av møtene har vært både for styremedlemmer og lagledere 
med tanke på enda bedre kommunikasjon innad i klubben. Styret føler dette har vært vellykket, og 
ønsker å videreføre denne praksis i 2015.  
Styreleder stiller også på IL Jutul sine hovedstyremøter. Styret har brukt mye tid på å få kontroll over 
økonomi, og de aktiviteter som allerede eksisterer i klubb hverdagen. Nesten hele det sittende styret 
stiller til gjenvalg, men understreker her at fokuset fremover vil være på det som gjøres i dag, samt 
fortsatt kontroll på økonomi.  
 
Styrets prioriteringer 
Styret har det siste året hatt fokus på følgende: 

 Kontroll på økonomien 

 Økt sportslig aktivitet, flere spillere 

 Trivsel og glede i Bærum ishall  
 
Sportslig strategi 
I 2014 ble sportslig plan publisert av sportslig leder Tore Bjørndal (i samarbeid med sportslig utvalg 
og trenere i klubben). Formålet med sportsplanen er å skape retningslinjer for den aktivitet 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. 
 
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. 
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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 
 

Sportslig utvalg 
Tore Bjørndal- sportslig leder 
Johan Peter Hougen- spillerutvikler 
Eirik Helgesen- medlem 
Andrew Proskurnicki- medlem 
 
Styrets prosjekter: 
nedenfor ser dere en liste over styrets viktigste prosjekter: 

 Felles hockeyskating hver mandag for U9 til U14 

 Felles målvaktstrening søndag 

 Hockeyskole hver lørdag for barn 4-8 år 

 Nystartet prosjekt med 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 U14 

 Åpen kafeteria alle dager i uken 

 Utvikling av sportslig plan 
 

 
Støtte og tilskudd 
Jutul hockey har i 2014 mottatt støtte fra Gjensidigestiftelsen for prosjekt utstyrsbod, William 
Pedersens legat og Akershus idrettskrets. I tillegg mottar vi støtte fra forbundet til drift av 
ishockeyskole.    
 
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 

Dommere 
Joakim Dimoski er dommeransvarlig i klubben, og har innehatt den posisjonen i halvannet år. Joakim 
er forbundsdommeraspirant, og dømmer til daglig til og med U18 Elite som hoveddommer, og er 
bosatt i Trondheim.   
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Jutul Hockey har i år totalt 21 utdannede klubbdommere, etter rekordstor interesse foran sesongens 
klubbdommerkurs. Dette antallet oppleves som optimalt, muligens for stort. Med mindre frafallet er 
stort, vurderes det ikke å ta opp flere dommere foran neste sesong. Mange av de eldre 
klubbdommerne ga seg foran årets sesong, slik at nesten samtlige av dagens klubbdommere spiller 
på lag i aldersgruppen U13-U16. Klubben har ellers ingen kretsdommere, en breddetoppdommer 
(Eirik Hansen) og en elitetoppdommer (Thomas Tysland). Antallet dommere og deres gitte nivå 
tilfredsstiller forbundets krav til klubben. 

Joakim ønsker gjerne mer hjelp til oppfølging av dommerne. Flere av de eldre dommerne assisterte 
han med dette arbeidet tidligere, men i år har det blitt en utfordring. Dersom noen i klubben, gjerne 
foreldre som er i hallen og ser på barna deres spille, ønsker å hjelpe til her, er det bare å ta kontakt. I 
en slik rolle ser Joakim for seg at vedkommende kan ta en kort prat med dommerne etter kampslutt, 
og gi litt tips om ting som ble løst bra og ting som kan forbedres. En kort kommentar kan også 
videreformidles til dommeransvarlig. Joakim tilbyr gjerne litt utfyllende informasjon om en 
klubbdommers oppgaver og forventninger dersom dette er ønskelig. En meget viktig forutsetning er 
at vedkommende evner å være nøytral, og at tilbakemeldingene ikke er farget av klubbtilhørighet og 
andre følelser knyttet til kampen. 

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 tilsynsvaktsordning for hallen, inntekt fra dette øremerkes lagene, og antall vakter de 
har gjennomført. Lill Merete Moritsgard har hatt ansvaret for den daglige drift av kiosken.  
 
ÅRSMELDING FRA LAGENE 

- Skrevet av laglederne 
 
A-lag 
A-laget 2014/15 består av totalt 21spillere, trener Johan Hougen og lagleder Lars Erik Lien. 
Laget har noen ivrige foreldre som har hjulpet til med å ta jobben i sekretariatet, en stor takk til 
disse.  
A-laget sliter med etterslep av tidligere underskudd, noe som gjør at gutta har jobbet mye dugnad for 
å sikre økonomien i laget. De deltar på hockey skolen og hockeyskating, p-vakt Vestmarka, cafe vakt 
og div dugnad i ishallen samt malerjobb hos HIV Norge. 
Sesongen 2014/15 har A-laget hatt tre lang turer, Narvik, Trondheim og Bergen. Kostnadene for disse 
turene har ligget på ca.kr.120.000 minus egenandel gutta må betale selv. På Narvik turen var det 
kr.750.-Trondheim 1000.- og Bergen ble på 750.- Total egenandel for sesongen er ca.kr. 49.000.- 
Til årets sesong fikk A-laget 7 nye spillere og målet var å bygge opp et nytt lag som ville prøve å 
komme på 4-5.plass i serien. Sesongen har vel ikke gått helt som vi håpet på men stemningen i laget 
er god. 
Neste sesong begynner vi nå å planlegge og verving av spillere er på gang. To nye spillere vil begynne 
å trene med laget etter siste seriekamp 25.feb. 
 
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 2 dager i uken. Old boys stiller 2 lag i seriesystemet. Vinner av 1 divisjon sesongen 
2012/2013 og 2013/2014.  
 
U14-2001 
U14 avsluttet 2013/14 sesongen med helge cup i Sverige. Vi mistet også en spiller i løpet av 
sesongen. Sesongen 2014/15 startet med ny målvakt og med 4 nye utespillere. I tillegg har det 
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kommet til ytterligere 3 helt ferske spillere i løpet av sesongen Laget er nå 19 utespillere og 1 
målvakt. U14 med hjelp av U13 stiller til kamper med minimum 15 utespillere og 2 målvakter. U 14 
har deltatt på Furuset cup og romjuls cup på Skedsmo. Hovedtrener Morten Eriksen. 
 
U 13 – 2002 
U13 hadde 16 spillere ved utgangen av forrige sesong etter at en spiller kom fra Ringerike. Ved 
inngangen av denne sesongen fikk vi to spillere fra Holmen, som ikke lenger har noe lag på vårt 
alderstrinn. Den ene av disse er jente, slik at vi nå har to jenter født i 2001 i spillergruppen vår. 
Resten av våre totalt 18 spillere er gutter født i 2002. Vi har 1 keeper, og vi har ikke hatt avgang på 
spillere.  
  
I år har vi spilt i A-serien. Ryktene sier at det er svært lenge siden (eller aldri?) at et Jutul-lag tidligere 
har spilt i denne serien. Her har vi møtt tøff konkurranse. Men til tross for tap i de fleste kamper, er 
moralen, samholdet og motivasjonen i gruppen veldig god. Noen uavgjorte og seirer har det også 
blitt. Vi har i tillegg deltatt i Oslo Hockey Games, og er i skrivende stund på vei til Trollhättan Hockey 
Trophy i Sverige. 
 
Generelt godt oppmøte på alle lagets treninger, samt på Jutul/Swetec sine camper. Vi har videre en 
meget positiv og sammensveiset foreldregruppe. 
 
Trenerteamet består av hovedtrener Tore Bjørndal og trener Tom Riseth. 
Lagleder er Tom Kr. Foosnæs. 
 
U12-2003 
Jutul Ishockey 2003 hadde 10 spillere ved inngangen av 2014. I løpet av året mistet vi to spiller og en 
trener, men har også fått en ny spiller og hadde ved utgangen av året 9 spillere. Ettersom vi nå kun er 
ni spillere, har vi fått god hjelp fra U11 laget som stort sett stiller med 5-7 spiller. Vi har derfor kunnet 
stille med 3 angrepsrekker og 2 eller 3 backpar på kampene. U12 har trent sammen med U11 i 
2014/2015 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. 
 
Med 9-10 spillere har U12 hatt med ett lag i serien, men har ikke hatt mulighet til å delta på noen 
cuper ettersom man er avhengig av å ha med U11 spillere for å kunne stille lag. Vi har hatt en 
overnattingstur i forbindelse med bortekamp mot Tønsberg og også en filmkveld for å styrke 
samholdet i spillergruppen. Alle spillerne ser ut til å trives godt, både sportslig og sosialt. Det har 
vært en god sportslig utvikling og etter en litt vanskelig start på sesongen har de gode treningsøktene 
og samspill mellom U11 og U12 også gitt seg utslag i form av gode sportslige resultater. Det gode 
samarbeidet med 2004 årgangen og deres trenere håper vi å kunne bygge videre på i kommende 
sesong for å fortsette den gode sportslige utviklingen som 2003 årgangen har hatt i 2014/2015 
sesongen. 
 
U11 – 2004 
U11 startet årets sesong med med 14 spillere og alle har vært med oss hele sesongen, i tillegg har vi 
fått to nye spillere på våren.  Det er stort engasjement i spillergruppen og høy deltagelse på 
seriespillet. Laget har ett stabilt og engasjert støtteapparat, Hovedtrener er Per Kristian Vellan, 
hjelpetrenere Dag Arnesen, Wesley Caple og Ola Sæverås, lagleder er Ståle Pedersen. 

Årets sesong startet med stor deltagelse på sommercamp. Dette var første år på stor is og sesongen 
ble innviet med big ice i Hamar. Annenhver helg fra midten av November har det vært seriespill og 
det er gledelig å se en flott fremgang og positiv innstilling fra alle gutta. Treningene har vært 
gjennomført sammen med U12 og samholdet i hele gruppen er bra. Sesongen avsluttes med 



Årsmelding 2014 – Jutul Hockey 
For behandling av årsmøtet i Jutul Hockey 2. mars 2015 
 

6 
 

turnering i Sverige, Praktiska Cupen i Kungsbacka. Vi gleder oss til å se alle spillerne igjen neste 
sesong.  
 
U10 - 2005 
Jutul U10 har blitt en stor spillerstall og har stadig nye forespørsler fra barn som vil prøve seg. Laget 
består nå av 33 gutter, og denne sesongen har 8 nye spillere startet. 
 
Hovedtrener er Eirik Helgesen, og hjelpetrener Morten Eriksen. Som en følge av at vi har blitt såpass 
mange deltar også flere av foreldrene som hjelpetrenere.  
  
U10 har påmeldt to lag i serieturneringen, og er delt inn i Jutul grønn og Jutul hvit.  
Vi spilte 2 turneringer før jul, i tillegg til noen treningskamper. I februar stilte vi med to lag til Dragons 
cup i Hamar, som går over en hel helg. U10 har hatt stor oppslutning om alle camper som har vært 
arrangert så langt med Swetec. Laget deltar i stor grad på powerskating på mandager. Enkelte av 
spillerne er til tider med på trening og kamper med U11.  
 
U9 - 2006 
U9 gjengen er godt i gang med første serie-sesongen, og det er gledelig at vi har hatt tilskudd av 
spillere underveis i år. Gruppen er nå oppe i 14 spillere pr. skrivende stund, og vi håper å få inn enda 
et par spillere på slutten av sesongen. 2 av de 14 spillerne er jenter, og vi ønsker oss gjerne flere 
jenter til laget. 
 
Vi har nå gjennomført første miniputt turnering hjemme i Bærum ishall med stor suksess.  
Takket være en fantastisk foreldregjeng, er intet umulig i denne gruppen!  
 
I høst var vi med på Kiwanis cup, og det var veldig gøy. Nå på våren har vi ikke noen cup-aktivitet, 
men tar det igjen til høsten 2015. 2006 gruppen har to fantastiske, unge trenere som går på store og 
små oppgaver med rak rygg, hevet hode masse positivitet! Ungene elsker LK og Eero, og vi føler oss 
privilegerte som får lov å ha disse to gutta med som lagbyggere hos oss - måtte de bli hos oss i 
laaaang tid. 
 
Hovedtrener er Tore Bjørndal og lagleder Synne Jeppsson 
 
U8-2007 
Spillere: U8 startet opp med en relativt bra gjeng allerede fra starten av sesongen, og det har vært en 
jevn økning gjennom hele sesongen. I år har det også vært åpnet for at barn født 2008 har fått være 
med i forlengelsen av deltakelse på hockeyskolen. Per 20. februar er det derfor nå 31 spillere på U8, 
hvorav 7 av disse er 2008 årgang. Det er nå bare gutter på U8laget. Det er fremdeles et meget 
varierende nivå på spillerne, og treningene deles derfor inn i tre grupper fordelt på nivå. Dette 
fungerer godt, men det er trangt på halv is med så mange spillere. 
  
Kamper: U8 har hatt et par treningskamper mot Lørenskog og Jar, og vi vil prøve å få til flere av disse 
før sesongen avsluttes. U8 deltok med et lag på Pepperkakecupen hos Gruner, og har meldt på to lag 
til Dragons cup i Hamar i mars. Vi kommer også til å melde på et eller to lag til Påskeharecup hos 
Furuset. Når det gjelder treningskamper har vi som regel to lag, og vi trenger derfor hel is for å kunne 
invitere andre U8lag til dette. Vi må samarbeide med U9 og finne evt annen ledig istid.  
  
Utstyr: U8 manglet lenge drakter, og fikk ikke disse før i slutten av januar. Det er motiverende for 
barna å ha en ordentlig drakt, og de gamle U8draktene bør ikke måtte benyttes lenger. Vi trener 
alltid med to keepere, og har nå på grunn av privat donasjon to tilnærmet fulle og ok keepersett. 
Dette bør også kompletteres av klubben. Vi har også fått tak i førstehjelpsskrin og 
drikkeflaskeholdere, delvis ved eget initiativ. 
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Trenere og støtteapparat: U8 har Gary Vanderhill som hovedtrener, samt Ketil Søyland som neste år 
sannsynligvis kan ta over neste års U8lag med sin sønn som 2008årgang. Vi er avhengige av en del 
voksne på isen med så mange barn, tre grupper og til dels nybegynnerbarn som trenger litt ekstra 
oppfølging. Flere foreldre hjelper til på treningene på fast og/eller ad hoc basis. Lagleder er Ianneke 
B. Karlsen. 
  
Sosialt: Vi vil ha en sosial samling mot slutten av sesongen, pluss en foreldrekamp. Vi oppfordrer 
foreldre til å la barna skifte i garderoben slik at de blir kjent. 
  
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 14/15 er Hilde Aamodt koordinator. På isen har Ketil Søyland, Gary Vanderhill og Andrew 
Proskurnicki hatt hovedansvaret, godt hjulpet av 2 A-lagsspillere hver gang, samt foreldre og andre 
hjelpere.  

 
Camper, vinter, sommer og høst 
I skolens vinter, sommer og høstferie arrangeres det Hockey camp for spillere fra 8 til 14 år. Disse 
arrangeres med instruktører fra den svenske spillerutvikleren Dag Wenstrøm og hans firma 
Swetechockey.  Disse campene er meget populære og har ca. 60 deltagere, pluss egen målvakts 
gruppe. Johan Hougen er primus motor, og med seg har han en gruppe med 5-6 A-lagsspillere som er 
gruppeledere. I tillegg er trenere i yngre avdeling også med å hjelpe til på isen. Utenfor isen har vi 
også et godt støtteapparat. 
 
Samarbeid med de øvrige hockeyklubbene i Asker og Bærum.   
Jutul hockey har god dialog med de øvrige klubben i Asker og Bærum. Vi synes det er veldig 
spennende å følge utviklingen i Jar, og det er positivt for hockey i Bærum at det nå rekrutteres enda 
flere ishockeyspillere. 
 
Jutul valgte i år å trekke seg fra Norway supercup samarbeidet, som er Norges største 
hockeyturnering.  
 
ØKONOMI 
Det sittende styret har nå fungert i 2 år, og vi er stolte over å presentere overskudd for 2 året på 
rad. For 2014 ble overskuddet 221.000,- mot 151.176,- i 2013. Dette står i kontrast til 2012, da 
hockeygruppa gikk med et underskudd på 51.358 kr. I tillegg har vi i 2014 nedbetalt et kortsiktig 
lån til hovedstyret på 100.000,-, slik at hockeygruppa nå er gjeldfri. 
 
Nedenfor er styrets kommentarer til de enkelte avdelinger. Vi har god kontroll på økonomien og 
fører avdelings regnskap ned på lagnivå, nettopp for å holde kontroll på inntekter og utgifter.  

Prosjekter i regi av styret 
For sunn økonomisk drift og et godt sportslig og sosialt tilbud er det viktig at styret har kontroll over 
økonomien. Det er viktig at vi setter føringer for aktivitetsnivå og kostnader for disse. Sportslig plan 
skal regulere aktivitetsnivå i samarbeid med lagledere og trenere. Her følger en oversikt over 
økonomien i styrets viktigste prosjekter, som dere ser er kafeteria og camper viktige inntektskilder 
som er med på å realisere fellesprosjekter som hockeyskating, målvakstrening, løkkehockey, 
nødvendig fellesutstyr osv. 
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Barnehagebesøk 6 991 

Frihockey/ powerskøyting 73 528 

Norway Supercup 17 010 

Hockeyskole -45 214 

Høstcamp -13 454 

Sommercamp -22 349 

Vintercamp -16 990 

Kafeteria -219 242 

Utstyrspool 63 209 

 
 

Old boys: 
Old boys er selvgående, har mange medlemmer og driftes ved hjelp av treningsavgifter. 

A-lag:  
A-laget har en årrekke drevet med betydelig underskudd, godt over 100.000,- årlig. Styret sitt mål og 
forventning er at A-laget skal finansiere seg selv. Vi er derfor svært fornøyde med at A-laget i 2014 
bare har et underskudd på 24.817,-. De har inntekter på 336.000,- og utgifter på 361.000,-. De 
største inntektene er: Treningsavgifter 113.000,-, dugnader 163.000,- og sponsorer 38.000,-. De 
største utgiftene er 116.000,- i istidsleie (3 treninger per uke), dommerutgifter 42.000,- og 
reiseutgifter på 145.000,-. 

Yngres avdeling: 
Lagene U8-U14 er yngres avdeling, og det føres regnskap for hvert av disse lagene. I 2014 har disse 
lagene til sammen 488 000,- i inntekster og utgifter på det samme. Det innebærer at de yngre lagene 
finansierer seg selv gjennom treningsavgifter og dugnads inntekter (kafeteria/tilsynsvakter). Styrets 
mål er hele tiden økt aktivitet i yngres avdeling.  

 
Resultatregnskap 2014 
Regnskapet er revidert av Jutuls revisor Kjell Nakstad. Jutuls regnskaper er i 2014 ført og revidert 
samlet for Hovedstyret, Idrettsskolen og Hockeygruppa.  

Driftsresultat Hockeygruppa 2014: 

Kontonr. Kontonavn Regnskap Regnskap avvik 

Salgs- og driftsinntekter 2013 2014 
 3200 Salgsinntekter/kaferteriaen 363 254,58 426 829,00 63 574 

3210 Billettsalg ishallen 36 329,00 10 165,00 -26 164 

3220 Sponsorinntekter 173 350,00 136 250,00 -37 100 

3230 Dugnadsinntekter 162 493,50 195 384,25 32 891 

3250 Salg utstyrspool 0,00 1 200,00 1 200 

3400 Offentlige tilskudd 220 334,91 132 496,00 -87 839 

3600 Leieinntekter 12 900,00 12 900,00 0 

3950 Treningsavgifter, inntekter camper 983 862,00 1 056 976,31 73 114 

3951 Egenandeler 50 950,00 48 180,00 -2 770 

3971 Vestmarkskalenderen 26 050,00 11 000,00 -15 050 

3972 Vestmarkparkering 15 491,00 7 052,00 -8 439 

3999 Div. inntekter 12 625,00 166 072,56 153 448 

  Sum Salgs- og driftsinntekt 2 057 639,99 2 204 505,12 146 865 
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     Lag/Varekostnad 
   4100 Bodleie ishall 10 480,00 12 080,00 1 600 

4115 Overgangsgebyrer spillere 7 000,00 8 000,00 1 000 

4210 Istid Bærum Ishall 602 200,00 644 856,75 42 657 

4211 Istid eksternt 21 450,00 17 550,00 -3 900 

4215 Basisrom treningstid 105 750,00 86 250,00 -19 500 

4230 Dommerutgifter 123 279,12 114 269,88 -9 009 

4233 Omberammingsgebyr 0,00 500,00 500 

4234 Kontingent krets & Forbund 8 500,00 5 000,00 -3 500 

4240 Trenerutgifter, inkl camper 219 369,22 263 004,71 43 635 

4241 spillerutvikling/ sonesamling 0,00 2 400,00 2 400 

4255 Lag - serieavgift 52 900,00 55 400,00 2 500 

4256 Avgift cup 35 392,50 83 349,49 47 957 

4257 Bespisning, bl.a camper 63 682,73 56 634,09 -7 049 

4300 Varekjøp for videresalg 183 871,24 203 644,44 19 773 

4310 Innkjøp hockeyutstyr 119 806,23 111 267,87 -8 538 

4325 Premier 500,00 3 670,00 3 170 

  Sum varekostnader 1 554 181,04 1 667 877,23 113 696 

   

  
 Lønnskostnad     
 5900 Total lønn 81 877,00 69 601,00 -12 276 

  Sum lønnskostnad 81 877,00 69 601,00 -12 276 

     Andre driftskostnader 
    - kostnad lokaler 
 

  
 6450 Leie betalingsterminal 9 893,75 9 847,50 -46 

6540 Inventar 5 757,20 1 291,00 -4 466 

6550 Driftsmaterialer/rekvisita 2 365,52 0,00 -2 366 

6600 Reparasjoner og vedlikehold bygninger 0,00 2 249,00 2 249 

6620 Reparasjoner og vedlikehold utstyr 6 085,00 22 041,00 15 956 

6800 Kontorrekvisita 0,00 219,00 219 

6809 Div. utgifter 2 620,00 10 000,00 7 380 

6815 Vestmarkskalenderen 6 500,00 10 000,00 3 500 

6820 Trykksaker 7 479,00 12 563,00 5 084 

6860 Møter, kurs, oppdatering 6 740,00 13 350,00 6 610 

6861 Dommerkurs 0,00 1 000,00 1 000 

6910 Internett i Bærum Ishall 7 563,00 7 109,53 -453 

6940 Porto 13,00 150,00 137 

7140 Reisekostnader 176 092,47 145 961,74 -30 131 

7301 Tilstelninger lag 5 603,10 0,00 -5 603 

7320 Reklamekostnader 8 099,25 7 615,50 -484 

7420 Gaver 755,00 2 040,00 1 285 

7700 Styremøter 0,00 0,00 0 

7770 Gegyrer bank/innløser etc. 77 508,35 97,00 -77 411 

7790 Annen kostnad 664,40 0,00 -664 

  Annen Driftskostnad 268 735,57 245 534,27 -23 201 

   
  

 

 

Driftsresultat 152 846,38 221 492,62 68 646 

     Finansinntekt og -kostnad 
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8040 Annen renteinntekt 151,40 380,09 229 

8060 Purregebyr kunder 0,00 0,00 0 

8140 Rentekostnad 0,00 0,00 0 

8160 Purregebyr Leverandør 30,00 0,00 -30 

8800 Årsresultat 0,00 0,00 0 

8990 Udekket tap 0,00 0,00 0 

  Sum finansinntekt og -kostnad 181,40 380,09 199 

   

  
 Sum salgs- og driftsinntekter 2 057 639,99 2 204 505,12 146 865 

Sum totale driftskostnader 1 904 793,61 1 983 012,50 78 219 

Sum finansinntekt og -kostnader 181,40 380,09 199 

Årsresultat 153 027,78 221 872,71 68 845 

 

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

Balanse 

Jutul Hockey 2014 2013 2012 

Anleggsmidler      

Langsiktige fordringer      

Utstyr      

Sum anleggsmidler    0 

       

Utstyr/drakter/materiell      

Andre fordringer 3 000            53 000  26 958 

Post      

Bank 461 842          242 467  98 454 

Kasse 2 000   2 816 

Sum omløpsmidler 466 842          295 467  128 228 

       

SUM EIENDELER 466 842          295 467  128 228 

       

Egenkapital 01.01.2015 273 153            21 978  73 338 

Årets resultat 221 872          151 176  -51 358 

Sum egenkapital 495 026          173 154  21 980 

       

Leverandørgjeld - 6 516            22 313  6 248 

Annen gjeld 0          100 000  100 000 

Kortsiktig gjeld 34 700     

Avsetninger      

Sum gjeld 28 184          122 313  106 248 

       

SUM GJELD/EGENKAPITAL 466 842          295 467  128 228 

 
Budsjett 2015 
Budsjettet for 2015 er satt opp med bakgrunn i regnskapet fra 2014, og justert ihht de endringer vi 
vet vil komme i 2015. Vårt mål er å fortsette sunn økonomisk drift, og vi budsjetterer derfor med et 
overskudd på 58 000,- 
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Lag

Treningsavgift 

2014/2015

Treningsavgift 

2015/2016

Hockeyskole 1400 1400

U8 2000 2200

U9 2500 2800

U10 2500 2800

U11 3200 3400

U12 4000 4000

U13 4800 4800

U14 5500 5800

U15 5500 5800

A-lag 7000 7000

Old boys 6000 6000

Høstcamp 1950 2000

Vintercamp 1950 2000

Sommercamp 3600 3750

 
Budsjettet må sees som et styringsverktøy for styrets løpende drift og oppfølging. 
 

 Vi får neste år ett U15 lag. I praksis økt istidsleie og økte inntekter fra treningsavgifter 
 Vi budsjetterer kun med helt sikre sponsorinntekter 
 I lys av det positive resultatet i 2014 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, samt økt istid 

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

gruppa 

 Yngres 

avdeling  A-laget  OB  Styret 

Konto Beskrivelse Totalt
3200 Salgsinntekter/kaferteriaen 450 000        -            450 000        

3210 Billettsalg ishallen 5 000            5 000        

3220 Sponsorinntekter 125 000        -            25 000      100 000        

3230 Dugnadsinntekter (tilsynsvakt) 170 000        120 000    50 000      

3400 Offentlige tilskudd 100 000        -            100 000        

Salgsinntekter 850 000        120 000    80 000      -            650 000        

3600 Leieinntekter 10 000           10 000      

3950 Treningsavgifter, inntekter camper+hockeyskole 1 167 000     400 000    132 000    160 000    475 000        

3951 Egenandeler 100 000        60 000      40 000      

3971 Vestmarkskalenderen 26 000          26 000      

3972 Vestmarkparkering 10 000          10 000      

3998 Gjennomgangskonto/fordeling overskudd -                70 000      -70 000         

3999 Div. inntekter -                

Annen driftsinntekt 1 313 000     486 000    252 000    170 000    405 000        

Driftsinntekter 2 163 000 606 000 332 000 170 000 1 055 000 
4100 Bodleie ishall 10 000          10 000          

4115 Overgangsgebyrer spillere 10 000          7 000        3 000        

4210 Istid Bærum Ishall 710 000        320 000    115 000    115 000    160 000        

4211 Istid eksternt -                

4215 Basisrom treningstid 80 000          80 000          

4230 Dommerutgifter 135 000        50 000      50 000      10 000      25 000          

4234 Kontingent krets & Forbund 8 500            1 000        7 500            

4240 Trenerutgifter, inkl camper 260 000        260 000        

4255 Lag - serieavgift 83 000          45 000      15 000      23 000       

4256 Avgift cup 85 000          85 000      -                

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

4300 Varekjøp for videresalg 225 000        225 000        

4310 Innkjøp hockeyutstyr 110 000        30 000      10 000      70 000          

4325 Premier 4 000            2 000        2 000            

Varekostand 1 785 500     572 000    187 000    162 000    864 500        

5900 Total lønn 100 000        20 000      -            80 000          

Lønnskostand 100 000        20 000      -            -            80 000          

6450 Leie betalingsterminal 10 000                10 000                

6540 Inventar 5 000                  5 000                  

6550 Driftsmaterialer/rekvisita 2 366                  2 366                  

6620 Reparasjoner og vedlikehold utstyr 10 000                10 000                

6809 Div. utgifter -                      

6815 Vestmarkskalenderen 13 000                13 000           

6820 Trykksaker 5 000                  5 000                  

6860 Møter, kurs, oppdatering 5 000                  5 000                  

6910 Internett i Bærum Ishall 7 500                  7 500                  

6940 Porto -                      -                      

7140 Reisekostnader 150 000               145 000         5 000                  

7301 Tilstelninger lag -                      -                 

7320 Reklamekostnader 7 000                  7 000            

7420 Gaver 1 000                  -            1 000            

7700 Styremøter 2 500                  2 500            

7770 Gegyrer bank/innløser etc. -                      -            

7790 Annen kostnad 508                      508               

Annen driftskostand, inkl reisekostnader 218 874        13 000      145 000    -            60 874          

Driftskostander 2 104 374 605 000 332 000 162 000 1 005 374 
8040 Renteinntekter 151               151               

Annen renteinntekt 151               -            -            -            151               

8060 Purregebyr 30                 30                 

Annen finansinntekt 30                 -            -            -            30                 

Årsoverskudd 58 807       1 000      -          8 000      49 807       

BUDSJETT HOCEYGRUPPA 2015
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Styret i Jutul Hockey vil takke alle spillere, trenere og ledere for innsatsen i 2014. 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 2015 
Styret i Jutul Hockey 

 

 



” GJENNOM TRIVSEL OG GLEDE SKAPES RESULTATER! ” 

I.L. JUTUL, SKI-/FRIIDRETTSGRUPPA, ÅRSMELDING 2014 
 

Styrets sammensetning: 
 
Leder:    Erik Frogner  
Nestleder:   Bengt Lyng 
Kasserer:    Tor Hernæs 
Styremedlemmer:  Frank Aas  
    Are Kristiansen 

Hege Torrissen 
Jørn Ivar Hamre 

Sportslig leder:  Bjørn Meinicke 
Repr. for Hornigjengen: Anne-Lise Alaerts  
Repr. for Jutulkara:  Kjetil Kristiansen 
Valgkomitè:   André Sørensen og Lars Laukeland 
 
Trenere: 
Bjørn Meinicke, Are Kristiansen, Stina Meinicke, Cecilia Kristiansen, Andrè Sørensen, Frode 
Kavli, Lars Laukeland, Frank Aas, Thor Olav Sørnmo, Thomas Meinicke, Vetle Sverdrup, 
David Støre, Espen Claussen, Terje Omfjord.  
 
Møtevirksomhet: 
Det har vært avholdt fire styremøter, to trenermøter, et foreldremøte samt ”arbeidsmøter” og 
trenermøter per telefon og mail. I tillegg er det gjennomført planleggingsmøter ifm de ulike 
arrangementene.  
 
Undergrupper: 
Se egne årsberetninger fra Hornigjengen og Jutulkara, som viser høy og stabil aktivitet. 
 
Oversikt over aktive medlemmer: 
Aktive barn/unge  drøyt 90 stk + 14 trenere 
Hornigjengen   drøyt 70 stk 
Jutulkara   drøyt 70 stk  
 
Totalt ca 230 medlemmer, omtrent som i 2013. 
 
Sportslige aktiviteter: 

• De ”unge aktive” teller nå ca 90 deltagere i alderen 7 – 16 år med faste treninger 1 – 2 
ganger per uke høst og vinter. De eldste har deltatt i treningssamarbeid Langrenn 
Asker og Bærum, BVH og Jardar.  

• Rulleskitrening for de ivrigste (over 11 år) har vært populær og hatt grei oppslutning. 
• Barmarkssamling på Løvlia: Sykkel fra Lommedalen, overnatting, løpetur til 

Gyrihaugen og sykkel tilbake til Lommedalen. 
• Deltagelse i Opp Kantebakk og øvrige interne arrangement. 



• Flere deltok i Ungdomsbirken og SkiSports Sommerskiskole eller Odd-Bjørn 
Hjelmeset Bendit Sommerskiskole med betydelig subsidiering fra klubben.  

• Fin sesongstart med Gomobu-tur hvor det var rekorddeltagelse på drøyt 90 stk. 
• Noen av de yngre løperne har deltatt i regionale individuelle renn og stafetter. De 

eldste har også deltatt i cuper, KM og landsrenn. Både i individuelle renn og stafetter 
er det oppnådd pene resultater, som løpende blir lagt ut på hjemmesidene 
www.jutul.net. Som et eksempel nevnes at Jutul i januar 15 har fått kretsmester samt 4 
øvrige medaljer i KM! En prestasjon som er verdt å nevne er sølv i KM under 
Fossumstafetten i J134/14, Jutul stilte for øvrig med 14 lag. 

 
Egne arrangementer: 

• Vårt årlige skirenn ”Jutulcrossen”, ble arrangert for fjerde gang som langrennscross 
under flotte forhold i Skui Idrettspark. Rekorddeltagelse med ca 800. Rennet ble 
avviklet på tross av manglende snø på grunn av ekstraordinær innsats bl.a. av Frank & 
Knut. 

• Klubbmesterskap i turrenn – Vestmarkrunden, enkelte fra Hornigjengen/Jutulkara 
deltok. 

• Klubbmesterskap, kort løype på Jordbru, skøyting for de yngre og klassisk stil for de 
eldste, høy deltakelse med ca 100 startende i alderen 5-76 år. 

• Premieutdeling for klubbmesterskapet ble kombinert med sesongavslutning, vi fylte 
storsalen i Grendehuset. 

• Klubbmesterskap i terrengløp på Kalvøya, ca 20 deltagere. Grunnet lav deltagelse 
legges dette arrangementet på is. 

• Sportsmaster Opp Kantebakk ble i 2014 arrangert som kveldsarrangement igjen med 
hornmusikk og god stemning, ca 180 deltagere, dekning på NRK-Puls. Vi ønsker ennå 
flere deltagere og satser friskt med neste Opp Kantebakk tirsdag 09.06.15. 

• Avfetningsrennet, 2. juledag, ca 75 deltagere, arrangert for 35. gang. Ny 
lysløypesløyfe rundt Jordbrujordet ble innviet i år. 

• Den årlige ”sesongavslutningen” for foreldre/trenere/bidragsytere ble vellykket 
gjennomført i april. 

 
Anlegg: 
Bolstad ferdigstilte som avtalt før sesongstart en lyssatt rundløype i ytterkant av 
Jordbrujordet, som en fin avlastning spesielt for de yngste.  
 
Det er jobbet videre bl.a. via innleid konsulent med søknadsprosesser og prosjektering av 
oppgradering av lysløypa fra Skui til Jordbru (fase 1). Vi planlegger også tilsvarende for 
runden på Jordbru og videre til Kattås (fase 2). Tiltaket inkluderer drenering, 
dekkeoppgradering og breddeutvidelse ved behov. Vi satser på midler til fase 1 fra Skui i 15 
og siste fase i 16. 
 
De mindre hoppbakkene ved Skui idrettspark er besluttet revet, Jutul administrerer/utfører 
dette for kommunale midler. Dette muliggjør utvidelse og fornying av skileikområdet, 
skigruppa bør bidra aktivt i denne utviklingsprosessen.  
 
Dugnader: 

• Tusen takk til Hornigjengen og Jutulkara som også i 2014 velvillig har påtatt seg 
vakter på parkeringsplassen ved Vestmarksetra.  En del av inntektene fra denne 
dugnadsinnsatsen går direkte tilbake til ski-/friidrettsgruppa. 

http://www.jutul.net/


• Vi gjennomførte vår og høst søppelplukkedugnaden for Bærum kommune. 
• Flere av skigruppas unge og eldre medlemmer har gjort en stor innsats med salg av 

Vestmarkkalendere. Bidrag fra kalendersalget er en viktig inntektskilde for gruppa.  
• Det har vært gjennomført rydde-dugnad i lysløypa fra Skui til Jordbru, litt lav 

deltagelse iår. 
• Skigruppa kjører opp løyper i nærområdet med klubbens egen snøscooter og 

sporsetter. 
 
Økonomi: 
Skigruppa har en solid økonomi, og regnskapet for 2014 viser et overskudd på ca kr 80.000,-.  
 
Mål og handlingsplaner 2015: 
Styrearbeid/fornying: 
Det skjer en viss utskifting i styret hvor bl.a. leder runder av. Styret vil ha fokus på fordeling 
av oppgaver og sørge for videreføring/kontinuitet i kombinasjon med fornying. 
 
Treningssamarbeid 
Det skal fortsatt fokuseres på treningssamarbeid med naboklubber for å sikre 
større miljø og redusere risiko for frafall, BVH er hovedsamarbeidspartner. Nytt i 2015 blir at 
vi får to juniorer, og det opprettes et samarbeid med Team Vestmarka. 
 
Skirenn 
Det vil fortsatt jobbes aktivt med å øke deltagelsen på renn i de ulike gruppene, spesielt de 
utvalgte «grønne» rennene. 
Det vil i 2015 arrangeres et nytt rennkonsept Tour de Bærum fra Skui idrettspark i samarbeid 
med Haslum og Jardar hvor også Jutulcrossen inngår. Dette evalueres grundig, og ved suksess 
blir dette sannsynlig et årlig arrangement. 
 
Internsamarbeid/kommunikasjon 
Det skal fokuseres på å øke samarbeidet med Hornigjengen, Jutulkara og Idrettsskolen 
(IFBU). Dette gjøres bl.a. gjennom større deltagelse i hverandres arrangementer, og gjensidig 
rekruttering. 
Koordinering mot Fotballgruppa mtp å unngå/redusere kræsj av treningstider bør bli enda 
bedre. 
Kommunikasjon med foreldre skjer en del på mail, men det skal tilstrebes mere aktiv bruk av 
hjemmesiden, samt at Facebook-grupper/sider også vil benyttes i økt grad. 
Det skal utarbeides kommunikasjonsplan etter mal/retningslinjer gitt fra AU. 
 
Anlegg 
Skigruppa disponerer fine anleggsfasiliteter, og de pågående utviklingsprosjektene følges tett 
opp. Det forventes ytterligere avklaring av organisering og grensesnittet mellom gruppa og 
hovedlaget/AU i planlegging og gjennomføring av prosjektene i 2015. 
 
Dugnad og foreldredeltagelse 
Det kommuniseres ennå tydeligere klubbens forventninger til deltagelse. Tillegg i 
treningsavgift ved dugnadsfravær vurderes. 
 
Rekruttering 
Kullet med 07 var markant lavere enn 06. Det jobbes aktivt for å rekruttere inn et stort 08-kull 
(og gjerne påfyll i 07). 



 
 

AÅ rsberetning for Jutulkara 2014 
Styret: Tore Hansen, leder 

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

Antall medlemmer: 72 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: Svartvannslekene m/utdeling av Kolls cup vandrepremie. 
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 2014: Sportslig og sosialt godt miljø. 

Mål for 2015: Markedsføring/salg av Jutultøy (overtrekk, fleecejakker). 
Opprettholde et høyt aktivitetsnivå idrettslig og sosialt. 
Nyrekruttering (få med ungdommen).  

For Jutulkara: Tore Hansen 

”Gjennom trivsel og glede skapes resultater” 

 



Årsmelding 2014 Hornigjengen             
Styret: 
Ellen Bø Kippersund, leder 
Nina Claussen, kasserer 
Pernille Claussen Bjørkelund, styremedlem 
Linda Roswall, web-ansvarlig/styremedlem 
Randi H Mathismoen, styremedlem 
 
Antall medlemmer: 65 + 2 passive medlemmer 
 
Møtevirksomhet: 
Antall styremøter: 4 
Årsmøte: 29.01.14 
Temamøter:  
15.01.14: Skiteknikk med Endre Nakstad 
23.04.14: Vårens trender og farger/Tove Hasle 
14.05.14: Sykkelteknikk/Bjørn Meinicke 
06.11.14: Klatrekurs/Holmen klatresenter 
 
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/ Elin Bolstad 
Styrketreningsrommet disponeres av oss mandager 19.30 – 20.30 og onsdager 19.00 – 20.00 
 
Sosiale arrangementer: 
Kaffekos etter trening: 2 ganger 
Sommerfest, tur til gapahuken: 05.06.14 
Høsttur med Jutulkara: 11.10.14 
Julebord på Jutulstua: 06.12.14 
 
Sportslige arrangementer: 
Avfetningsrenn, Klubbmesterskap ski, Klubbmesterskap løp på Kalvøya, Kantebakk opp. Diverse renn, 
ritt og løp 
Idrettsmerkeprøver 
Holmenkollstafetten 
 
Dugnader: 
Parkeringsvakt på Vestmarksetra 2 helger i februar. 
 
Fjøla: 
Fjøler i omløp: 42 
Antall napp i 2014: 12 
 
Hederspris:  
Forslag til ny statutt for Hedersprisen: (Det som er nytt er skrevet med rødt) 
Hedersprisen er et gravert tinnfat som deles ut på årsmøtet til et aktivt medlem i Hornigjengen som har 
utmerket seg eller hatt framgang på ski, løp eller sykling.  
 
Hedersprisen for 2014 tildeles Anne Grete Meinicke. 
 
 
Økonomi: 
Regnskapet for 2014 er i balanse og Hornigjengen har en sunn økonomi. 
 



Ansvarlige for diverse oppgaver: 
Treningsansvarlig Jorunn Sønstehagen 
Fjøla Nanna Bente Langdal 
Holmenkollstafetten May Ullnæss 
Festkomite Toril Gylterud, Anne Berit Klevberg, Berit 

Skjerve, Anne Turid Nordli 
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:  
Nina Claussen går ut av styret. Resten av styret stiller til gjenvalg. 
 
Karin Nord og Toril Woxman er positive til å stille til valg i styret. Vi har i år vært 5 i styret. Det har 
fungert greit, men siden både Karin og Toril er positive til å stille, foreslår vi at vi går tilbake til å være 
6 i styret.  
 
 
Eventuelt 
-Informasjon fra Jubileumskomiteen 2016 
-Forslag om at alle medlemmer i Hornigjengen betaler samme treningsavgift, kr 500.  
-Høsttur 2015. Vi avtaler dato og lager en komite 
- Fjøla: Klubbmesterskap på Kalvøya blir ikke lenger arrangert i Jutuls regi. Se på alternativer. 
 



Jutul Idrettsskole  
 

Årsmelding 2014  

ORGANISERING OG INSTRUKTØRER 

Ledelse 

Etter årsmøtet 2012 er ISFB direkte underlagt og forvaltes av Hovedstyret (HS). Forvaltningen 
ivaretas av Arbeidsutvalget (AU), og styremedlem Jon Inge Stensrud har sammen med klubbens 
administrative leder ivaretatt den praktiske oppfølging og bistand til den ansatte leder. 

Den 1. august 2014 tiltrådte Malin Simensen i 100 % stilling i Jutul, med ansvar for ISFB og utleie av 
Jutuls områder og lokaler.  

Instruktører høstsesongen 2014 

Følgende har vært engasjert som instruktører sammen med Malin: Johan August Bertnes (tidligere 
deltager fra Adrenalingruppa), Victor Gagnås, Ingrid Brandsæther, Marie Rønneberg, Andrè 
Hellmann, Kjellaug Jacobsen, Hammad Amin, Adam Stoffel og Hedda Johansen.  

Ressursgruppe (foresatte) 

Ettersom ISFB ikke har et styre, har det blitt etablert en ressursgruppe med foreldre som bistår ved 
arrangementer og dugnader. Følgende har deltatt i ressursgruppen: Henning Sørensen, Jostein 
Tandberg, Yngve Vethe Ludvigsen, Christine Svela og Anne Slaaen.  

Møter 

Alle instruktørene startet sesongen med et fellesmøte, for å bli bedre kjent med klubben, ISFB og 
hverandre.  

Mellom leder av ISFB og styremedlem har det vært jevnlige møter. Det har vært gjennomført møter 
med ressursgruppa om planlegging og gjennomføring av arrangementer. Det ble også gjennomført et 
informasjonsmøte/foreldremøte om ISFB i midten av september 

Kurs 

Alle nyansatte har vært på Aktivitetslederkurs i regi av Akershus Idrettskrets 

Politiattest 

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

 

MEDLEMSSKAP – AKTIVE DELTAGERE 

Medlemskap 

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

 

 

 

«Gjennom trivsel og glede skapes resultater» 
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Deltageroversikt 

Totalt har 210 barn deltatt ved ISFB sine aktiviteter denne sesongen. Det er 4 grupper på 
ettermiddagen for Skolefritidsordningen (SFO) ved Skui skole og 5 kveldsgrupper. Alle gruppene er 
fylt opp, med unntak av 9-11 årsgruppen, men den er større enn de seneste år.  

Adrenalingruppe. Ikke organisert pga lav deltakelse.  

Gruppevis fordeling for høsten 2014.  

 

 

ØKONOMI 

Økonomien i gruppen har vært preget av å holde utgiftssider nede, for å tilpasse seg ansettelse av leder 
i 100 % stilling.  

Årets underskudd var forventet, som følge av utdeling av fondsmidler utbetalt i 2013, og på grunn av 
omorganiseringen.   
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ANLEGG OG SAMARBEIDSPARTNERE 

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

Følgende anlegg er benyttet i 2014:  

Skui Idrettspark med Skileik, skøytebanen og sletta, samt gymsalen ved Skui skole, er de viktigste 
arenaene for aktivitetene. I tillegg benyttes nære områder av Vestmarka til ski og fotturer og 
sykkelturer. I tillegg er det samarbeid med eksterne aktører og deres anlegg: Luftgeværskyting med 
Sollihøgda salongskytterlag, klatring ved Holmen klatresenter, frisbee med Bærum Frisbeeklubb. 

ARRANGEMENT 

Følgende arrangement er gjennomført i sesongen 2014: 

Aktiviteter 

Sommeravslutning ble avholdt tirsdag 27 mai på Skuisletta, med forskjellige tauaktiviteter i Skileiken, 
naturløype med oppgaver underveis og idrettsaktiviteter på Sletta 

Skisportens dag i 2014 ble avholdt søndag 16 mars på Sollihøgda, grunnet snømangel på Skuisletta. 
Dette ga utslag i lav deltagelse, høy dugnadsinnsats og nødvendigvis en liten økonomisk gevinst. Til 
tross for dette valgte IFSB å arrangere for å sørge for kontinuitet på arrangementet og skiglede for de 
som tok turen. 

Juleavslutning ble avholdt ved Gapahukområdet tirsdag 25og torsdag 27 november, med servering, 
loddsalg og refleksløype.  

På senhøsten ble det arrangert hyggestund med alle de forskjellige gruppene, med en fottur og hygge 
rundt bålet.  

 

25 års jubileum 

I 2014 feiret ISFB 25 år. Dette har blitt markert gjennom året på arrangementene  

Ved sommeravslutningen mai 2014 fikk alle barna en flott 25 årsmedalje, og det ble feiret med en 
jubileumskake. På skisportens dag i 2014, som ble arrangert på Sollihøgda, kom representanter fra 
Norges skiforbund og lagde en film og Skisportens dag og langrennscross 
(link: https://www.youtube.com/watch?v=-90HQIRdakk).  Ved juleavslutningene ble det markert med 
fyrverkeri, noe barna satt stor pris på. 

I tillegg til markeringene ved våres arrangementer, ble det laget et flott Jubileumsnummer, som kom 
sammen med Jutulen i desember 2014, hvor Jørgen Jacobsen og Svein Ola Hope skrev om historien til 
ISFB.  

MÅLOPPNÅELSE 

Intensjonene for 2014 var å opprettholde kvaliteten og variasjonen i tilbud og aktiviteter, pluss å holde 
på antall deltagere. Dette mener vi å ha oppnådd da 4 av 5 kveldsgrupper er fulltegnet, og at den femte 
gruppen (9-11årsgruppen) er større enn tidligere år. Vi har sikret en god instruktørgjeng. Gjennom 
sesongen har våre instruktører vist en stor fremgang og iver, og vi har klart å hindre frafall blant 
instruktører i løpet av sesongen. Ved sykdom har noen av de andre instruktørene steppet inn.  

Adrenalingruppa klart vi ikke å få til (høsten 2014) grunnet lav deltakelse.  

«Gjennom trivsel og glede skapes resultater» 
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Når det gjelder målet om tettere samarbeid med de andre gruppene, så har vi ikke helt klart å få til 
dette, men prøver videre.  

MÅL OG PLANER FOR 2015 

• Opprettholde den gode kvalitet og variasjon i tilbud og aktiviteter 
• Opprettholde antall deltagere 
• Arrangere kurs/camper i løpet av året 

 Skikurs/sommerkurs/høstkurs 
 Sommercamp 

• Instruktører 
o Øke kunnskap  
o Opprettholde en jevn og god instruktørgruppe 

 
 

 

AVSLUTNING 

En spennende og morsom sesong avsluttes, med fin stil.  

Med en leder som arbeider 100 %  i Jutul, har kommunikasjon med foreldre gått bra, via mail, nettside 
og facebook, og kvaliteten på ISFB har blitt opprettholdt. Det at 5 av 6 grupper er fulltegnet er veldig 
morsomt, og givende for oss som jobber med dette. Men vi skal se fremover og sørge for at kvaliteten 
på Idrettsskolen opprettholdes, og at det kommer nye prosjekter i regi av ISFB de neste årene.  

Selv om ISFB har en ansatt, så hadde det ikke gått rundt uten andre støttespillere. En stor takk til 
Aimee, klubbens administrative! Vi takker også Skui skole ved rektor Vera Perminow og leder av 
SFO Stine Heggerudstad for godt samarbeid. Harald Bøysen i Bærum kommune og hans gode 
preppemannskap, som sørger for gode forhold i Skileiken og i løypenettet. Takk for økonomisk støtte 
fra klubbens sponsorer og til andre bidragsytere med gaver til utlodninger og små gaver til barna.  

Videre en stor takk til enkeltmedlemmer og engasjerte personer som velvillig stiller opp når det er 
behov for ekstra hjelp, og ikke minst til de som stiller opp på dugnad. 

Og den største takken går til alle hovedpersonene; over 200 barn som er med på Idrettsskolen og våre 
kurs! Dere er grunnen til at vi holder på, og det er en glede å se deres iver og engasjement på 
treningene! 
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