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1. Styrets sammensetning i 2017 

 
Arbeidsutvalget – AU: 
Leder:    Ivar Barstad    
Nestleder:    Andreas Orheim    
Kasserer:    Einar Soleng   
Styremedlem 1:  Elin Thrane    
Styremedlem 2:  Endre Nakstad   
Styremedlem 3:  Eva Stene  
Varamedlem:    Paul Torgersen  
 
Gruppeledere som også er medlemmer Hovedstyret 
Leder Fotballgruppa:   Elin Kristiansen    
Leder Ski/Friidrettsgruppa:  Bengt Lyng    
Leder ishockey:   Gary Vanderhill 
 
 
 

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 4 ordinære møter i perioden. I tillegg har det vært avholdt 8 møter i 
Arbeidsutvalget.  
 
Kjell Nakstad, leder i representantskapet, inviteres til møter i hovedstyret og mottar kopi av 
sakspapirer og referater. Deltar i HS-møtene så ofte som mulig. 
Kontrollkomitéen inviteres også til møter i HS og får tilsendt referater 
 
Fast ansatte 
Hovedstyret har arbeidsgiveransvaret for de ansatte i klubben. 

Aimee Tverli er ansatt i 100 % stilling som Daglig leder. 
 
Espen Løken Petersen har i perioden vært ansatt i 30 % fast stilling som Sportslig Leder fotball. Espen 
sa i desember 2017 opp sin stilling og arbeider ut januar 2018. 
 
Fra august -16 overtok Kristine Dyrnes ansvaret som daglig leder for ISFB i en 40% stilling. Hun sa opp 
sin stilling i juni 2017. Sigrid Nestgaard Rød begynte som leder i september 2017 og jobber på 
timesbasis i en ca. 30% stilling. Sigrid er også student. 
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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. 
Fra januar -17 har vi delt parkeringsansvaret med Jardar og BSK. Parkeringstiden er utvidet til kl 9 – 16. 
Ansvaret fordeles mellom gruppene. 
 
Vestmarkkalenderen  
I år ble det ikke laget kalender.  
 
Jutulstua og Klubbhuset  
Arbeidsutvalget har ansvar for drift og utleie av Jutulstua og Klubbhuset. Utleie og administrasjon har 
vært håndtert av daglig leder. Vask fordelt mellom 4 jenter som honoreres på timebasis. 
 
Det er inngått en langsiktig avtale om utleie av Klubbhuset med Yogaskolen.  
Det har ikke lyktes å leie ut lagerlokalene i kjeller Klubbhus. 
Hovedstyret har en avtale med Tore Hansen om tilsyn og vask samt forefallende vedlikehold av 
Idrettsdelen, der kostnadene fordeles mellom gruppene. 
 
Politiattest 
De pålagte rutiner relatert til Politiattest for trenere og ledere administreres av Styret. Daglig leder 
Aimee Tverli ivaretar denne oppgaven. Det er rutiner for innhenting av attesten der det er krav om 
dette, men det er fortsatt vanskelig å plukke opp alle som har tillitsverv på alle lag/ grupper. NIF har 
fra 2017 pålagt alle trenere og ledere å levere politiattest hvert tredje år. Jutul må følge loven og 
skjerper rutiner for innhenting og oppfølging. Det legges større ansvar på gruppene. Ingen 
ledere/trenere skal starte opp uten at politiattest er på plass. Nye rutiner skal utarbeides og 
godkjennes av Kontrollkomiteen. 
 
Medlemsbladet Jutulen 
En utgave av medlemsbladet Jutulen har vært utgitt i 2017. Redaktør har vært Elin Thrane i samarbeid 
med Gry Ramskeid. Elin Thrane har hatt ansvaret for annonser og økonomi. 
 
Representasjon 
Jutul deltok på årsmøte i BIR og på årsmøtet i Akershus Idrettskrets.   
Ett medlem deltok på BIR sin årlige høstkonferanse i 2017. 

• Gruppene er representert på de respektive forbund og kretsers årsmøter som det fremgår av 
de respektive gruppenes årsmeldinger. 

 
AS Bærum Ishall 
IL Jutul er største aksjonær i AS Bærum Ishall og eier 6 av totalt 9 aksjer. Jutul er representert i 
selskapets styre med 5 av 8 styremedlemmer og 5 av 8 varamedlemmer. Dag E. Strømme er daglig 
leder i selskapet. Jonas Claussen er medlem i selskapets styre og representerer klubbens aksjer på 
selskapets generalforsamling. 
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Kort oversikt over noen aktiviteter og hendelser i regi av Styret i 2017: 
 
 

Januar 
 

• Forbereder årsmøte. Møter med gruppeledere. 

Februar 
 

• W. Pedersens’ legat fordeler midler til gruppene. 

• Gruppemøter 

Mars • Årsmøte 22.03 

• Deltar i BIR sitt årsmøte. 

April • Oppstart etter årsmøte. 

Mai • Deltar i årsmøtet for Bærum Ishall. 

• Møter med Bærum Pistolklubb, BIR 

• Utvalgene har møter 

Juni • Gjennomgang halvårsregnskap og status i gruppene 

• Kurs med AIK. Beslutter fullmakts matrise. 

August • Sigrid ansettes som leder i ISFB 

September • Vi utarbeider gruppevis kvartalsregnskaper som Kontrollutvalget ser gjennom.  

• Markedsføring på Emma Hjorth skole 

Oktober • Jobber med markedsføring 

• Tippemiddelsøknader 

• Starter ISFB på Emma Hjorth skole for 2 kl på SFO 

November • Nytt nr. av Jutulen kommer ut  

• Vi deltar på BIR høstseminar. 

Desember • Søkes etter ny sportslig leder for fotball i 30% stilling 

• Kunstsnøanlegg.  

 
 
 
  



 

 

IL Jutul 
Årsmelding 2017 

 

4 
 

4. Vurdering av aktivitet i forhold til mål 2017 

 
Årsmøtet 2016 vedtok følgende mål for styret 2017: 
 

Målsetting Resultat 

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

• Økt satsing på markedsføring av 
klubbens tilbud, spesielt mot nye 
boligområder. 
 

Anleggssaker. 

• Forberede prosjekter i 2018. 

• Se på mulige nye prosjekter for ny 
kommunal handlingsplan fra 2019. 

 
ISFB. 

• Øke oppslutningen. Bedre 
markedsføring. 

• Sikre gode arbeidsrammer for 
Leder. Etablere støttefunksjoner 
 

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. 

• Jobbe aktivt med prosjekter som 
bidrar til å holde lagene i eldre 
klasser i klubben. Hindre avskalling 
og flytting av lag til naboklubber. 

 

 
Aktivt i bruk. 
 
Satsing mot Emma Hjorth skole.  
Deltatt på FAU arrangement. 
Plakater, bannere, sosiale media. 
 
 
Klargjort tippemiddelsøknader for 11’er og 9’er. 
Jobbet med kunstsnøanlegg. 
Meldt inn kunstsnøanlegg og oppgradering av 
sprintløype. 
 
Fortsatt stram økonomi. Behov for flere deltakere. 
Felles markedsføring med hele klubben. 
Ansatt ny leder i ca 30% stilling.  
Aktiv støtte fra DL og AU. 
 
 
 
Handlingsplaner satt fokus på i sammenheng med 
nye årsplaner og budsjettering. 
 
 
 
Åpnet for øket bruk av betalte trenere. 
 

Administrative rutiner 

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

• Opplæring i WebOrg 2.0 
 

 
Det er jobbet tett med administrator i WebOrg for å 
utvikle systemet gjennom 2017. 
Påmelding og betaling via nett er forenklet. 
Hjemmeside enklere å bruke. 

Administrasjon. 

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

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

 
 
 
 
 
Utført så langt som praktisk mulig. 
Kvartalsregnskap utarbeides. Skal danne grunnlag 
for å sammenligne regnskap fra år til år. Vi 
utarbeider ikke kvartalsvis budsjett foreløpig. 
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• Forbedre løpende oversikt over 
regnskap og økonomi. 

• Innarbeide ny organisasjonsplan. 
 

Jobbes med felles mal på budsjetter for alle 
grupper. Kvartalsvis oppfølging. 
Utvalgene har kommet i gang. 
 

Sportslig. 

• Følge opp gruppene slik at det 
jobbes mot vedtatte målsettinger. 
Bidra til å skape gode rammer for 
aktiviteter. 
 

 
Dialog. God kommunikasjon. 
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5. Medlemstall 

 
 
Oppdatert pr 31.12.2017 P0F

1 
 
Tabell 1: Sum medlemmer i IL Jutul  

 
 

 
Oversikten omfatter medlemmer som er aktive i flere grupper (82 stk.) 
 
Deltakere i aktiviteter som ikke krever medlemskap 
Idrettskolen: 166 barn fordelt på fire kveldspartier (40 barn) og SFO Skui og Emma hjort Skole, 6 partier 
(126 barn) 
På Hockeyskolen som arrangeres av Hockeygruppa deltok ca. 80 barn i alderen 4-8 år 
Fotballakademiet som startet høsten 2017 hadde 57 deltakere. 

                                                           
1 Medlemstall for 2016 og 2017 er beregnet ut fra antall som har betalt medlemskontingent.  
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6. Styrets økonomiske beretning for 2017 

Gruppene rapporterer inn sine regnskap via egne økonomiansvarlige og regnskapet føres av Daglig 
Leder som rapporterer til AU/Hovedstyret gjennom kasserer. 
 
Idrettslaget har pr 31.12.2017 totale driftsinntekter på kr 7 931 637 og totale driftsutgifter på kr  
6 591 601 som gir ett resultat (overskudd) på kr 1 353 261 mot ett overskudd på kr 194 216 pr 
31.12.2016. 
Det er budsjettert med en total omsetning på 7 017 157 og totale utgifter på kr 5 918 069 som gir et 
overskudd på 1 105 488 for 2017. Pr 31.12 er nesten inntekter 13% høyere og utgifter 11% høyere en 
budsjettet, samtidig som resultatet er 22% høyere enn budsjett. 
Balansen viser sum eiendeler på kr 5 575 836 mot 4 285 768 pr 31.12.2016, en økning på kr 1 290 248. 
Dette er vesentlig bedre enn normalt for årsperioden og balansen er sterk i forhold til tidligere år. 

 
Grafen viser balanse over tid, 1=01.01, 2= 30.04, 3=30.06, 4=30.09 
 
Idrettslaget: 
I balansen er det ført fordringer for 222 148, dette hovedsak grasrotandel på 59 202 som er 
inntektsført i 2017 (utbetales ikke før i 2018) annonseinntekter til Jutulen og div utestående blant 
medlemmer/ leietakere. Vi har pr i dag ingen ubetalte sponsorinntekter 
Idrettslaget har en sterk økonomi og 2017 tilfører nesten 1,3 millioner til egenkapitalen. 
For de enkelte grupper kan følgende kommenteres: 
Hovedstyre: 
Den lavere inntekten fra fjoråret kommer i stor grad fra lavere sponsorinntekter, lavere tilskudd, 
mindre medlemskontingenter og noe lavere dugnadsinntekter (Vestmarksparkering). De lavere 
utgiftene kommer fra redusert vedlikehold av anlegg. Status er overskudd på 967 709 mot et 
overskudd i fjor på 251 616. 
 
Revisorer har vært IHS Revisjon og Regnskap AS.  
 

Skui 14. Mars 2018 
 
 

Ivar Barstad 
Leder 

 

 
 
 

Einar Soleng 
Kasserer 
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7. Resultat og balanse – Hovedstyret 2017 

 
 

Noter Driftsbudsjett Driftsregnskap Budsjett 

lysløype

Lysløype 

regnskap

Totalt 

budsjett

Resultat

Sponsor 1 0 376 380 0 0 0 376 380

Sponsor -416 390 -416 390

Momskompensasjon 300 000 345 181 458 347 458 347 758 347 803 528

Tilskudd fra idr. org 250 000 608 409 0 0 250 000 608 409

Tilskudd fra idr. org 1 -359 809 -359 809

Tilskudd øremerkede 0 125 000 310 000 310 000 310 000 435 000

Leieinntekter fast eiendom 3 190 000 197 314 0 0 190 000 197 314

Medlemskontigenter 300 000 288 400 0 0 300 000 288 400

Grasrotandel 160 000 173 280 0 0 160 000 173 280

Vestmarkkalenderen 0 0 0 0 0 0

Vestmarkparkeringen 1 og 2 100 000 45 672 0 0 100 000 45 672

Vestmarkparkeringen -20 020 -20 020

Diverse inntekter 4 40 000 89 209 0 0 40 000 89 209

sum inntekter 1 340 000 1 452 626 768 347 768 347 2 108 347 2 220 973

Lønnsutgifter 710 000 702 866 0 0 710 000 702 866

Utg. Vestmarkpar/ kalender 2 45 000 0 0 0 45 000 0

Renovasjon, vann, avløp mv. 5 2 600 -750 0 0 2 600 -750

Lys, varme 25 000 24 117 0 0 25 000 24 117

Renhold 2 000 343 0 0 2 000 343

Inventar 15 000 13 299 0 0 15 000 13 299

Driftsmaterialer 15 000 7 059 0 0 15 000 7 059

Rep. og vedlikehold bygninger 6 150 000 85 123 0 0 150 000 85 123

Rep. og vedlikehold utstyr 7 10 000 550 0 0 10 000 550

Vedlikehold anlegg 8 7 800 145 124 0 0 7 800 145 124

Revisjons- og regnskapshonorar 16 300 16 875 0 0 16 300 16 875

Honorar for øk. & juridisk bistand 3 500 0 0 0 3 500 0

Bistand/ fremmede tjenester 9 0 17 675 0 0 0 17 675

Kontorrekvisita 6 000 7 225 0 0 6 000 7 225

Div. utgifter 10 10 000 100 0 0 10 000 100

Data kost/ drift medl reg 110 000 102 337 0 0 110 000 102 337

Trykksaker 30 000 31 351 0 0 30 000 31 351

Møter, kurs, oppdatering mv. 11 15 000 22 027 0 0 15 000 22 027

Internett 12 000 12 646 0 0 12 000 12 646

Mobil 12 000 11 801 0 0 12 000 11 801

Porto 2 500 2 557 0 0 2 500 2 557

Bilgodtgjørelse 2 000 1 183 0 0 2 000 1 183

Reisekostnader 11 500 2 960 0 0 500 2 960

Gaver/ premier 5 000 4 156 0 0 5 000 4 156

Forsikringspremier 36 959 36 956 0 0 36 959 36 956

Gebyrer bank/ dibs/ elavon 20 000 11 895 0 0 31 895 11 895

Sum utg 1 264 159 1 259 475 0 0 2 523 634 1 259 475

Renteinntekter, skattefrie 3 300 6 410 0 0 3 300 6 410

Rentekostnader 0 0 0 0 0 9

Purregebyr. leverandør 0 0 0 0 0 190

Resultat 79 141 199 561 768 347 768 347 1 047 049 967 709

HS regnskap med budsjett 2017
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Ivar Barstad 

Leder 
 Einar Soleng 

Kasserer 

 
 

Noter til IL Jutul HS´s regnskap og balanse 2017 

 
 
 

Note 1

Eliminering - info

VMP Sponsorer tilskudd VMK Totalt 

Hockey 5720 41500 71678 0 118898

Fotball 5720 339890 172362 517972

Ski 5720 35000 30969 0 71689

Idrskole 2860 0 84800 0 87660

Sum elemineres 20020 416390 359809 0

Note 2 VMP 2017

HS har negativ inntekt mot sponsorer pga innbetalinger som var fakturert i 2016

 Samarbeide med Jardar og BSK. Jardar fører regnskap med inntekter og utgifter. 

Jutul får kun overført overskudd etterskuddsvis. Gir noe etterslep

Noter 2017 2016 Endring

Anleggsmidler 3 3 0

Sum anleggsmidler 12 3 3 0

Varer 0 0 0

Kundefordringer 77 652 70 340 7 312

Kortsiktige fordringer 35 509 36 956 -1 447

Bank 1 791 145 1 018 319 772 826

Kasse 1 000 1 000 0

Sum omløpsmidler 13 1 905 306 1 126 615 778 691

Sum eiendeler 1 905 309 1 126 618 778 691

Egenkapital 770 960 870 957 -99 997

Årets resultat 967 709 -251 616 1 219 325

Sum Egenkapital 1 738 669 619 341 1 119 329

Leverandørgjeld 27 771 40 784 -13 013

Kortsiktig gjeld 138 869 466 493 -327 624

Sum gjeld 14 166 640 507 277 -340 637

Sum gjeld/ egenkapital 1 905 309 1 126 618 778 692

Balanse hovedstyret 2017
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Ivar Barstad 
Leder 

 Einar Soleng 
Kasserer 

Note 3 Leieinntekter

Jutulstua 113301

Klubbhuset 23600

Yoga (klubbhuset) 60414

197314

Note 4

Note 5

Note 6

Note 7

Note 8

Note 9

Note 10

Note 11

Note 12 Anleggsmidler

Skui idrettpark 1

Aksjer i Bærum ishall 1

Klubbhuset, ringeriksveien 284 1

3

Note 13 Omløpsmidler

Kapitalkonto pr 31.12.17 1 265 891

Brukskontoer pr 31.12.17 525 254

Kasse/ kontant pr 31.12.17 1 000

Kundefordringer 77 652

Kortsiktige fordringer 35 509

1 905 306

Note 14 Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 27 771

Skatt/ feriep etc 107 159

MVA 2017 årstermin 94 095

Interne overføringer -62 385

166 640

Her ligger inntekter for vask etter utleie - utgifter til vask ligger i lønnsutbetaling til våre vaskere

I tillegg ligger det fakturert strøm til yogaskolen Asker og Bærum

Mindre uspesifiserte utgifter enn forventet

Skyldes en del uforutsette utgifter med samlinger og møter AIK for daglig leder

Bistand/ fremmede tjenester

Div. utg.

Møter/ kurs/ reise

Div inntekter

Rennovasjon, vann og avløp

Sykkelparkering som i utgangslunktet ikke var budsjettert i 2017 kr 12 500 kr - Lions tilkudd 5000

Ikke med i budsjett 2017, tilhører 11 er bane, planlegging av rennovering

Jutul ble fakturert for mye av BK i 2016, det ble tilbakebetalt i 2017

Påløper i 2018

Posten er lavere enn forventet, da det ikke ble satt i gang oppgradering av kjøkken på klubbhuset

Ikke nødvendig med store utbedringer på utstyr i 2017 (bl.a. treningsrom) posten videreføres

Skyldes riving av Miniskui (dekket av ekstra tilskudd øremerket) kr 125 000

Rep og vedlikehold bygninger

Rep og vedlikehold utstyr

Vedlikehold anlegg
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8. Konsolidert resultat og balanse – Styret og gruppene  

Inntekter Budsjett totalt HS Idr.skole Fotball Hockey Ski Totalt

Salgsinntekter 420 000kr               -kr                        -kr                    354 996kr                    428 918kr               6 531kr                790 446kr                

Salg idrettskole -kr                        -kr                        3 286kr                -kr                             -kr                        -kr                    3 286kr                    

Sponsorinntekter -kr                        376 380kr                -kr                    325 000kr                    47 263kr                  35 000kr              783 643kr                

Sponsorinntekter fordeling 416 390-kr               416 390-kr               

Dugnadsinntekter 385 000kr               -kr                        -kr                    120 911kr                    365 128kr               67 021kr              553 060kr                

Momskompensasjon 758 347kr               803 529kr                -kr                    -kr                             -kr                        -kr                    803 529kr                

Tilskudd 522 000kr               408 409kr                84 800kr              166 862kr                    94 678kr                  30 969kr              785 718kr                

Tilskudd Fordeling 359 809-kr               359 809-kr               

Kickback -kr                        -kr                        -kr                    -kr                             -kr                        -kr                    -kr                        

Tilskudd øremerkede (prosjekt) 556 500kr               635 000kr                -kr                    -kr                             -kr                        -kr                    635 000kr                

Leieinntekter 200 000kr               197 314kr                -kr                    -kr                             9 375kr                    -kr                    206 689kr                

Medlemskontingenter 300 000kr               288 400kr                -kr                    -kr                             -kr                        -kr                    288 400kr                

Grasrotandelen 160 000kr               173 280kr                -kr                    -kr                             -kr                        -kr                    173 280kr                

Treningsavgift/ deltakeravgift 2 104 225kr            -kr                        145 675kr           683 836kr                    1 475 745kr            124 700kr           2 429 956kr            

Egenandeler 235 000kr               -kr                        -kr                    56 966kr                      234 611kr               163 472kr           455 049kr                

Arrangementsinntekter 781 085kr               -kr                        -kr                    222 990kr                    -kr                        146 335kr           369 325kr                

Vestmarkskalenderen 4 000kr                    -kr                        100kr                   13 120kr                      11 200kr                  8 600kr                33 020kr                  

Vestmarkparkering 146 000kr               45 672kr                  2 860kr                -kr                             5 720kr                    5 720kr                59 972kr                  

Vestmarkparkering Fordeling 20 020-kr                 20 020-kr                 

Div. inntekter 145 000kr               89 209kr                  8 010kr                128 515kr                    34 542kr                  97 208kr              357 483kr                

Driftsinntekter 7 017 157kr   2 220 973kr   244 731kr   2 073 196kr      2 707 181kr   685 556kr   7 931 637kr   

Bodleie ishall -kr                        -kr                        -kr                    -kr                             14 000kr                  -kr                    14 000kr                  

Overgangsgebyrer spillere 10 000kr                  -kr                        -kr                    3 600kr                         11 000kr                  -kr                    14 600kr                  

ITC -kr                        -kr                        -kr                    -kr                             -kr                        -kr                    -kr                        

Frakt og toll varer -kr                        -kr                        -kr                    -kr                             -kr                        -kr                    -kr                        

Istid Bærum Ishall 760 000kr               -kr                        -kr                    -kr                             906 820kr               -kr                    906 820kr                

Istid eksternt -kr                        -kr                        -kr                    -kr                             -kr                        -kr                    -kr                        

Basisrom treningstid 57 000kr                  -kr                        -kr                    -kr                             57 241kr                  -kr                    57 241kr                  

Dommerutgifter 135 000kr               -kr                        -kr                    42 383kr                      175 410kr               -kr                    217 792kr                

Omberammingsebyr 30 000kr                  -kr                        -kr                    -kr                             1 500kr                    -kr                    1 500kr                    

Kontingent krets & Forbund 30 500kr                  -kr                        -kr                    22 750kr                      5 200kr                    20 000kr              47 950kr                  

Utstyrspol 132 000kr               -kr                        -kr                    -kr                             4 517kr                    -kr                    4 517kr                    

Trenerutgifter 314 000kr               -kr                        -kr                    69 282kr                      212 242kr               43 088kr              324 612kr                

Spillerutvikling 65 000kr                  -kr                        -kr                    -kr                             17 100kr                  -kr                    17 100kr                  

Lag - serieavgift 100 000kr               -kr                        -kr                    35 398kr                      41 150kr                  -kr                    76 548kr                  

Avgift cup/ rennpåmelding 245 000kr               -kr                        -kr                    145 710kr                    131 562kr               38465 315 737kr                

Bespisning 115 000kr               -kr                        -kr                    22 956kr                      148 348kr               -kr                    171 304kr                

Arrangementsutgifter 339 600kr               -kr                        -kr                    44 146kr                      -kr                        -kr                    44 146kr                  

Varekjøp for videresalg 295 000kr               -kr                        -kr                    150 059kr                    325 556kr               20557,38 496 173kr                

Innkjøp spillerutstyr 188 000kr               -kr                        -kr                    154 606kr                    104 642kr               20854,75 280 103kr                

Aktiviteter i regi av lag/ medlemmer 91 010kr                  -kr                        2 569kr                -kr                             -kr                        59235 61 804kr                  

Premier 5 000kr                    -kr                        -kr                    39 815kr                      1 103kr                    15835 56 753kr                  

Utgifter vestmarkparkering 45 000kr         -kr                        -kr                    -kr                             -kr                        -kr                    -kr                        

Utgifter vestmarkkalender -kr                        -kr                        -kr                    -kr                             -kr                        -kr                    -kr                        

Varekostnad 2 957 110kr   -kr               2 569kr       730 705kr         2 157 391kr   218 035kr   3 108 700kr   

Alle lønnsutgifter 1 478 000kr            702 866kr                165 304kr           348 274kr                    56 800kr                  70 989kr              1 344 233kr            

Lønnskostand 1 478 000kr   702 866kr      165 304kr   348 274kr         56 800kr        70 989kr     1 344 233kr   

Leie lokaler/ bane 80 000kr                  -kr                        -kr                    70 344kr                      -kr                        1 905kr                72 249kr                  

Renovasjon, vann, avløp 2 600kr                    750-kr                        -kr                    -kr                             -kr                        -kr                    750-kr                        

Lys, varme 25 000kr                  24 117kr                  -kr                    -kr                             -kr                        -kr                    24 117kr                  

Renhold 55 000kr                  343kr                        -kr                    23 300kr                      -kr                        28 750kr              52 393kr                  

Leie maskiner, postboks 10 000kr                  -kr                        -kr                    -kr                             6 448kr                    5 593kr                12 041kr                  

Inventar 36 000kr                  13 299kr                  -kr                    43 375kr                      9 831kr                    17 888kr              84 394kr                  

Driftsmaterialer/rekvisita 18 500kr                  7 059kr                    -kr                    13 856kr                      75kr                          2 799kr                23 788kr                  

Reparasjoner og vedlikehold bygninger 150 000kr               85 123kr                  -kr                    -kr                             628kr                       -kr                    85 751kr                  

Reparasjoner og vedlikehold utstyr 16 000kr                  550kr                        -kr                    -kr                             22 735kr                  -kr                    23 285kr                  

Reparasjoner og vedlikehold anlegg 322 800kr               145 124kr                -kr                    347 416kr                    -kr                        -kr                    492 540kr                

Revisjon 16 300kr                  16 875kr                  -kr                    -kr                             -kr                        -kr                    16 875kr                  

Honorar øk. og juridisk bistand 3 500kr                    -kr                        -kr                    -kr                             -kr                        -kr                    -kr                        

Bistand/ fremmede tjenester -kr                        17 675kr                  -kr                    -kr                             -kr                        5 202kr                22 877kr                  

Kontorrekvisita 16 500kr                  7 225kr                    -kr                    2 782kr                         1 546kr                    -kr                    11 552kr                  

Datakost./ medlemsreg 110 000kr               102 337kr                100kr                   780kr                            -kr                        -kr                    103 217kr                

Trykksaker 35 000kr                  31 351kr                  -kr                    44295 13 858kr                  4 434kr                93 938kr                  

Annonsekostnader -kr                        -kr                        6 245kr                -kr                             -kr                        -kr                    6 245kr                    

Aviser, tidsskrifter 2 000kr                    -kr                        11 170kr              -kr                             -kr                        2 424kr                13 594kr                  

Møter, kurs, oppdatering 42 000kr                  22 027kr                  -kr                    32 118kr                      2 100kr                    8 241kr                64 485kr                  

Internett 17 500kr                  12 646kr                  -kr                    -kr                             6 276kr                    579kr                   19 501kr                  

Mobil 15 500kr                  11 801kr                  -kr                    816kr                            -kr                        12 617kr                  

Porto 2 500kr                    2 557kr                    -kr                    -kr                             -kr                        2 557kr                    

Bilgodtgjørelse 27 000kr                  1 183kr                    -kr                    -kr                             -kr                        1 183kr                    

Reisekostnader 277 000kr               2 960kr                    -kr                    9 537kr                         529 900kr               181 689kr           724 086kr                

Tilstelninger lag 41 000kr                  -kr                        -kr                    -kr                             -kr                        42 042kr              42 042kr                  

Reklamekostnader 5 000kr                    -kr                        -kr                    -kr                             -kr                        -kr                        

Gaver 30 500kr                  4 156kr                    -kr                    7 620kr                         2 240kr                    16 180kr              30 196kr                  

Forsikringspremier 39 959kr                  36 956kr                  -kr                    0 -kr                        -kr                    36 956kr                  

Gebyrer bank/innløser etc. 22 500kr                  11 896kr                  120kr                   2 101kr                         932kr                       1 144kr                16 194kr                  

Annen kostnad 38 300kr                  100kr                        36kr                      25 914kr                      18 939kr                  5 756kr                50 744kr                  

Annen driftskostand, inkl reisekostnader1 457 959kr   556 610kr      17 671kr     624 253kr         615 508kr      324 626kr   2 138 668kr   

Driftskostander 5 893 069kr   1 259 476kr   185 544kr   1 703 232kr      2 829 699kr   613 650kr   6 591 601kr   

rentekostnader -kr                        9kr                            -kr                    -kr                             -kr                        -kr                    9kr                            

renteinntekter -kr                        6 410kr                    970kr                   3 203kr                         804kr                       2 107kr                13 494kr                  

Purregebyr, leverandør -kr                        190kr                        -kr                    -kr                             70kr                          -kr                    260kr                        

Årsoverskudd/ undeskudd 1 124 088kr    967 709kr        60 157kr       373 167kr           121 785-kr       74 013kr       1 353 261kr    

Konsolidert budsjett IL Jutul 2017 Regnskap totalt 2017
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Hovedstyret Idr.skole Ski/ fri Ishockey Fotball Sum

Anleggsmidler 3 1 0 0 0 4

Sum anleggsmidler 3 1 0 0 0 4

Varer 0 0 24 335 0 0

Kundefordringer 77 652 0 11 047 44 935 10 900 144 534

Kortsiktige fordringer 35 509 0 1 000 41 105 0 77 614

Bank 1 791 145 318 480 877 121 369 313 1 943 687 5 299 745

Kasse 1 000 5 130 0 2 000 21 473 29 603

Sum omløpsmidler 1 905 306 323 610 913 503 457 353 1 976 060 5 575 832

Sum eiendeler 1 905 309 323 611 913 503 457 353 1 976 060 5 575 836

Egenkapital 770 960 208016 819 801 526 888 1 599 359 3 925 024

Årets resultat 967 709 60 157 74 013 -121 785 373 167 1 353 262

Sum Egenkapital 1 738 669 268 173 893 814 405 103 1 972 527 5 278 286

Leverandørgjeld 27 771 769 1 465 30 683 0 60 688

Kortsiktig gjeld 138 869 54669 18 224 21 567 3 533 236 862

Sum gjeld 166 640 55 438 19 689 52 250 3 533 297 550

Sum gjeld/ egenkapital 1 905 309 323 611 913 503 457 353 1 976 060 5 575 836

IL Jutul - Balanse konsolidert 2017
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9. Revisors beretning  
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10.  Rapport fra kontrollkomiteen 
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11.  Planer og mål for 2018 

 
Følgende planer og mål settes opp for Hovedstyrets arbeid for 2018: 
 
Markedsføring. 

• Aktivt selge hele klubben. 

• Økt satsing på markedsføring av klubbens tilbud, spesielt mot nye boligområder. 
Øke medlemsmassen til 1400 stk. 
 

Anleggssaker utførelse. 

• Forberede prosjekter i 2018 og 2019. 
 
ISFB. 

• Øke oppslutningen. Bedre markedsføring. 

• Sikre gode arbeidsrammer for Leder. Etablere støttefunksjoner 
 
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. 

• Jobbe aktivt med prosjekter som bidrar til å holde lagene i eldre klasser i klubben. Hindre 
avskalling og flytting av lag til naboklubber. 

 
Administrative rutiner 

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

Administrasjon. 

• Holde høy servicegrad til medlemmene.  

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

• Forbedre løpende oversikt over regnskap og økonomi. 
 
Sportslig. 

• Følge opp gruppene slik at det jobbes mot vedtatte målsettinger. Bidra til å skape gode rammer 
for aktiviteter. 
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12.  Budsjett 2018 

 

 
 

Inntekter

Driftsbudsjett 

2018

Budsjett 11er 

bane Totaltbudsjett

Salgsinntekter -kr                          -kr                          -kr                          

Salg idrettskole -kr                          -kr                          -kr                          

Sponsorinntekter 10 000kr                    -kr                          10 000kr                    

Dugnadsinntekter -kr                          -kr                          -kr                          

Momskompensasjon 300 000kr                 -kr                          300 000kr                 

Tilskudd 250 000kr                 -kr                          250 000kr                 

Kickback -kr                          -kr                          -kr                          

Tilskudd øremerkede (prosjekt) -kr                          800 000kr                 800 000kr                 

Leieinntekter 200 000kr                 -kr                          200 000kr                 

Medlemskontingenter 280 000kr                 -kr                          280 000kr                 

Grasrotandelen 170 000kr                 -kr                          170 000kr                 

Treningsavgift/ deltakeravgift -kr                          -kr                          -kr                          

Egenandeler -kr                          -kr                          -kr                          

Arrangementsinntekter -kr                          -kr                          -kr                          

Vestmarkskalenderen -kr                          -kr                          -kr                          

Vestmarkparkering 40 000kr                    -kr                          40 000kr                    

Div. inntekter 60 000kr                    -kr                          60 000kr                    

Driftsinntekter 1 310 000kr    800 000kr       2 110 000kr    

Alle lønnsutgifter 710 000kr                 -kr                          710 000kr                 

Lønnskostand 710 000kr       -kr                710 000kr       

Leie lokaler/ bane -kr                          -kr                          -kr                          

Renovasjon, vann, avløp 2 600kr                      -kr                          2 600kr                      

Lys, varme 25 000kr                    -kr                          25 000kr                    

Renhold 2 000kr                      -kr                          2 000kr                      

Leie maskiner, postboks -kr                          -kr                          -kr                          

Inventar 10 000kr                    -kr                          10 000kr                    

Driftsmaterialer/rekvisita 10 000kr                    -kr                          10 000kr                    

Reparasjoner og vedlikehold bygninger 140 000kr                 -kr                          140 000kr                 

Reparasjoner og vedlikehold utstyr 10 000kr                    -kr                          10 000kr                    

Reparasjoner og vedlikehold anlegg 7 800kr                      2 828 000kr              2 835 800kr              

Revisjon 18 000kr                    -kr                          18 000kr                    

Honorar øk. og juridisk bistand 3 500kr                      -kr                          3 500kr                      

Bistand/ fremmede tjenester -kr                          -kr                          -kr                          

Kontorrekvisita 8 000kr                      -kr                          8 000kr                      

Datakost./ medlemsreg 105 000kr                 -kr                          105 000kr                 

Trykksaker 30 000kr                    -kr                          30 000kr                    

Annonsekostnader -kr                          -kr                          -kr                          

Aviser, tidsskrifter -kr                          -kr                          -kr                          

Møter, kurs, oppdatering 20 000kr                    -kr                          20 000kr                    

Internett 13 000kr                    -kr                          13 000kr                    

Mobil 12 000kr                    -kr                          12 000kr                    

Porto 2 500kr                      -kr                          2 500kr                      

Bilgodtgjørelse 2 000kr                      -kr                          2 000kr                      

Reisekostnader 1 000kr                      -kr                          1 000kr                      

Tilstelninger lag -kr                          -kr                          -kr                          

Reklamekostnader -kr                          -kr                          -kr                          

Gaver 5 000kr                      -kr                          5 000kr                      

Forsikringspremier 30 000kr                    -kr                          30 000kr                    

Overføringer Hockey -kr                          -kr                          -kr                          

Overføringer idr.skole -kr                          -kr                          -kr                          

Overføringer fotball -kr                          -kr                          -kr                          

overføringer ski/ fri -kr                          -kr                          -kr                          

Gebyrer bank/innløser etc. 15 000kr                    -kr                          15 000kr                    

Annen kostnad 10 000kr                    -kr                          10 000kr                    

Annen driftskostand, inkl reisekostnader 482 400kr       2 828 000kr    3 310 400kr    

Driftskostander 1 192 400kr    2 828 000kr    4 020 400kr    

rentekostnader -kr                          -kr                          -kr                          

renteinntekter -kr                          -kr                          -kr                          

Purregebyr, leverandør -kr                          -kr                          -kr                          

Årsoverskudd/ undeskudd 117 600kr         2 028 000-kr      1 910 400-kr      

Budsjett HS 2018
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Forutsetninger 
 
 
1) Medlemskontingent 

Det foreslås ingen økning i medlemskontingenten, dette blir da gjeldene for 2019.  
 

Medlemskategori    Kontingent 2019 Kontingent 2018 

Barn under 20 år   260 260 

Student 20-25 år  280 280 

Voksen   460 460 

Familie 
 

810 810 

Pensjonist over 65 år  280 280 

Støttemedlem  270 270 

Æresmedlem  0 0 

 
 

2) Tilskudd og øvrige inntekter 
Tilsvarende som i 2017 basert på tildeling av kommunale midler og LAM tilskudd samt fordeling av 
dugnadsinntekter. MVA kompensasjon regner vi med blir på samme nivå som 2017 (ca 4,8%) Vi 
forsøker kontinuerlig å engasjere flere til å registrere Jutul som grasrotmottaker. 
 
 
  

3) Bytting av kjøkken på klubbhuset. 
Klubbhuset er slitt og kjøkken trengte oppgradering. Dette er utført nå i januar, og kostnader for 
dette ligger på budsjett 2018. 
 
 
 

4) Budsjett skiller på prosjekter og vanlig drift 
 
Kostnader i sammenheng med rehabilitering av 11’er banen.  
Vi får kommunal støtte på 800 000 utbetalt i 2018. Tippemidler og momskompensasjon i 2019. 
Resten av kostnaden må dekkes av driften/egen kapital. 
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Konsolidert budsjett – Styret og gruppene  
 

Inntekter HS Idr.skole Fotball Hockey Ski Totalt

Salgsinntekter -kr                     -kr                     20 000kr               430 000kr             -kr                     450 000kr               

Salg idrettskole -kr                     3 500kr                 -kr                     -kr                     -kr                     3 500kr                    

Sponsorinntekter 10 000kr               -kr                     285 000kr             50 000kr               35 000kr               380 000kr               

Dugnadsinntekter -kr                     -kr                     120 000kr             350 000kr             154 500kr             624 500kr               

Momskompensasjon 300 000kr             -kr                     -kr                     90 000kr               -kr                     390 000kr               

Tilskudd 250 000kr             50 000kr               120 000kr             -kr                     30 000kr               450 000kr               

Tilskudd øremerkede (prosjekt) 800 000kr             -kr                     45 000kr               -kr                     6 500kr                 851 500kr               

Leieinntekter 200 000kr             -kr                     -kr                     10 000kr               -kr                     210 000kr               

Medlemskontingenter 280 000kr             -kr                     -kr                     -kr                     -kr                     280 000kr               

Grasrotandelen 170 000kr             -kr                     -kr                     -kr                     -kr                     170 000kr               

Treningsavgift/ deltakeravgift -kr                     190 150kr             810 000kr             1 450 000kr         160 600kr             2 610 750kr            

Egenandeler -kr                     -kr                     94 800kr               360 000kr             -kr                     454 800kr               

Arrangementsinntekter -kr                     -kr                     657 000kr             -kr                     118 000kr             775 000kr               

Vestmarkparkering 40 000kr               -kr                     10 000kr               5 000kr                 -kr                     55 000kr                  

Div. inntekter 60 000kr               -kr                     -kr                     68 000kr               5 000kr                 133 000kr               

Driftsinntekter 2 110 000kr         243 650kr            2 161 800kr         2 813 000kr         509 600kr            7 838 050kr           

Bodleie ishall -kr                     -kr                     -kr                     14 000kr               -kr                     14 000kr                  

Overgangsgebyrer spillere -kr                     -kr                     5 000kr                 10 000kr               -kr                     15 000kr                  

Istid Bærum Ishall -kr                     -kr                     -kr                     940 000kr             -kr                     940 000kr               

Basisrom treningstid -kr                     -kr                     -kr                     57 500kr               -kr                     57 500kr                  

Dommerutgifter -kr                     -kr                     25 000kr               175 000kr             -kr                     200 000kr               

Omberammingsebyr -kr                     -kr                     30 000kr               1 500kr                 -kr                     31 500kr                  

Kontingent krets & Forbund -kr                     -kr                     15 000kr               6 000kr                 11 000kr               32 000kr                  

Utstyrspol -kr                     -kr                     150 000kr             5 000kr                 -kr                     155 000kr               

Trenerutgifter -kr                     -kr                     144 000kr             254 300kr             193 500kr             591 800kr               

Spillerutvikling -kr                     -kr                     45 000kr               18 000kr               -kr                     63 000kr                  

Lag - serieavgift -kr                     -kr                     45 000kr               45 000kr               -kr                     90 000kr                  

Avgift cup/ rennpåmelding -kr                     -kr                     95 000kr               135 000kr             44 000kr               274 000kr               

Bespisning -kr                     -kr                     20 000kr               115 000kr             -kr                     135 000kr               

Arrangementsutgifter -kr                     3 000kr                 302 000kr             -kr                     -kr                     305 000kr               

Varekjøp for videresalg -kr                     -kr                     -kr                     310 000kr             -kr                     310 000kr               

Innkjøp spillerutstyr -kr                     -kr                     15 000kr               150 000kr             22 000kr               187 000kr               

Aktiviteter i regi av lag/ medlemmer -kr                     2 500kr                 -kr                     -kr                     26 600kr               29 100kr                  

Premier -kr                     -kr                     -kr                     5 000kr                 -kr                     5 000kr                    

Varekostnad -kr                     5 500kr                 891 000kr            2 241 300kr         297 100kr            3 434 900kr           

Alle lønnsutgifter 710 000kr             210 000kr             450 800kr             87 100kr               -kr                     1 457 900kr            

Lønnskostand 710 000kr            210 000kr            450 800kr            87 100kr              -kr                     1 457 900kr           

Leie lokaler -kr                     -kr                     70 000kr               -kr                     -kr                     70 000kr                  

Renovasjon, vann, avløp 2 600kr                 -kr                     -kr                     -kr                     -kr                     2 600kr                    

Lys, varme 25 000kr               -kr                     -kr                     -kr                     -kr                     25 000kr                  

Renhold 2 000kr                 -kr                     25 000kr               -kr                     29 300kr               56 300kr                  

Leie maskiner, postboks -kr                     -kr                     -kr                     36 245kr               -kr                     36 245kr                  

Inventar 10 000kr               1 000kr                 25 000kr               5 000kr                 3 500kr                 44 500kr                  

Driftsmaterialer/rekvisita 10 000kr               1 000kr                 -kr                     1 000kr                 -kr                     12 000kr                  

Reparasjoner og vedlikehold bygninger 100 000kr             -kr                     -kr                     20 000kr               -kr                     120 000kr               

Reparasjoner og vedlikehold utstyr 10 000kr               -kr                     -kr                     25 000kr               3 000kr                 38 000kr                  

Reparasjoner og vedlikehold anlegg 2 835 800kr         -kr                     370 000kr             -kr                     -kr                     3 205 800kr            

Revisjon 18 000kr               -kr                     -kr                     -kr                     -kr                     18 000kr                  

Honorar øk. og juridisk bistand 3 500kr                 -kr                     -kr                     -kr                     -kr                     3 500kr                    

Bistand/ fremmede tjenester -kr                     -kr                     50 000kr               -kr                     -kr                     50 000kr                  

Kontorrekvisita 8 000kr                 -kr                     5 000kr                 -kr                     -kr                     13 000kr                  

Datakost./ medlemsreg 105 000kr             -kr                     -kr                     -kr                     -kr                     105 000kr               

Trykksaker 30 000kr               -kr                     2 500kr                 5 000kr                 -kr                     37 500kr                  

Aviser, tidsskrifter -kr                     -kr                     -kr                     -kr                     2 000kr                 2 000kr                    

Møter, kurs, oppdatering 20 000kr               10 000kr               5 000kr                 15 000kr               15 000kr               65 000kr                  

Internett 13 000kr               -kr                     -kr                     6 500kr                 -kr                     19 500kr                  

Mobil 12 000kr               -kr                     5 000kr                 -kr                     -kr                     17 000kr                  

Porto 2 500kr                 -kr                     -kr                     -kr                     -kr                     2 500kr                    

Bilgodtgjørelse 2 000kr                 -kr                     30 000kr               -kr                     -kr                     32 000kr                  

Reisekostnader 1 000kr                 500kr                     74 800kr               240 000kr             91 000kr               407 300kr               

Tilstelninger lag -kr                     1 000kr                 65 000kr               -kr                     -kr                     66 000kr                  

Reklamekostnader -kr                     -kr                     -kr                     1 000kr                 -kr                     1 000kr                    

Gaver 5 000kr                 -kr                     12 000kr               2 000kr                 20 000kr               39 000kr                  

Forsikringspremier 30 000kr               -kr                     -kr                     -kr                     -kr                     30 000kr                  

Gebyrer bank/innløser etc. 15 000kr               -kr                     -kr                     1 000kr                 -kr                     16 000kr                  

Annen kostnad 10 000kr               -kr                     31 000kr               -kr                     48 400kr               89 400kr                  

Annen driftskostand, inkl reisekostnader 3 270 400kr         13 500kr               770 300kr             357 745kr             212 200kr             4 624 145kr            

Driftskostander 3 980 400kr         229 000kr             2 112 100kr         2 686 145kr         509 300kr             9 516 945kr            

renteinntekter -kr                     1 000kr                 -kr                     -kr                     2 000kr                 3 000kr                    

Årsoverskudd/ undeskudd 1 870 400-kr         15 650kr               49 700kr               126 855kr             2 300kr                 1 675 895-kr            

Konsolidert budsjett IL Jutul 2018
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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. Rehabilitering av eksist. kunstgress. Realiseres sommer 2018. Kommunalt tilskudd på kr 
800000 gis i 2018. Tippemidler er søkt, og kr 1 081 000 kommer i 2019 eller 2020. Det var tidligere sagt 
at det kom i 2018, men pga. kommunens realisering av store anlegg på Rud blir andre anlegg i 
kommunen skjøvet ett til to år. Momskompensasjon utbetales i 2019. Egenkapitalbehov ca 250 000 kr. 
 
2. Etablere 9’er bane på grusbanen. Planlagt realisert i 2019. Kommunalt tilskudd på  
kr 1 000 000 gis i 2019. Tippemidler er søkt, og 1 150 000 kr kommer i 2020 eller 2021. 
Momskompensasjon i 2020. Egenkapitalbehov ca. 1 300 000 kr. 
 
3. Kunstsnøanlegg. Vi er inne på anleggsplanen for rehabilitering av sprintløype, bygging av 
driftsbygg og etablering av kunstsnøanlegg som skal dekke skileiken og sprintløype. Søknader om 
idrettsfunksjonell godkjenning, tippemidler, offentlige tillatelser kan bli realisert i 2018. Det er ikke 
mulig å realisere dette prosjektet før i 2020 uten ekstra støtte fra sponsor.  
Utbedring av sprintløype kalkulert til 700 000 kr. Ved utførelse i 2018, gis nærmiljømidler på 300 000kr 
i 2019 og momskompensasjon. Egenkapitalbehov utover støtte ca 260 000 kr. 
Driftsbygg på ca 30m2, for lager av utstyr til kunstsnøanlegg, etableres som egen tippemiddelsøknad. 
Dette for å få maksimal støtte til totalt kunstsnøanlegg. 
Kunstsnøanlegg samlet er grovt kalkulert til 5 400 000 kr. Tippemidler på 1 000 000, kommunal støtte 
på 2 000 000 og momskompensasjon gir et egenkapitalbehov for realisering på ca. 1 900 000 kr. Dette 
er foreløpige tall.  
 
BIR har innstilt for kommunen at de skal forskuttere utbetaling av spillemidler og moms slik at all støtte 
utbetales samme år som prosjektet realiseres. Må besluttes i kommunestyret. Gjelder alle prosjekter 
nevnt over. Det gir oss en mye bedre likviditet og mulighet for realisering av prosjektene. 
 
Jutul benytter firma siv.ing. Martin Stensaker as v/saksbehandler Liv Takle Stensaker for å kjøre sakene 
mot kommune, tippemidler og tilbudsprosesser på Doffin.  
 
UØvrige saker. 
 
Nedriving av hoppbakken Miniskui. 
Utført sommer -17. Kommunen dekket hele kostnaden ihht. avtale.  
 
Klubbhuset. 
Oppgradering av kjøkken utført januar 2018. Kostnader ligger inne i nytt budsjett. 
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Skui 14. Mars 2018 

 
 

Ivar Barstad 
Leder 

Andreas Orheim 
Nestleder 

Einar Soleng 
Kasserer 

 
 
 

Endre Nakstad 
Styremedlem 

      Eva Stene  
Styremedlem 

Elin Thrane 
Styremedlem 

 
 

Elin Kristiansen 
Gruppeleder fotball 

   Gary Vanderhill 
Gruppeleder hockey 

Bengt Lyng 
Gruppeleder ski/ friidrett 
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Årsmelding Grupper 2017 
 

 

Innhold 

 

Grupper og avdelinger som har levert årsmelding 

 

Fotball 

Hockey 

Ski-/ friidrett  

Idrettsskolen 

Representantskapet 

William Pedersens Legat 

 

 

 



 

GRUPPESTYRETS ÅRSBERETNING IL JUTUL FOTBALL 
FOR SESONGEN 2017 

Fotballsesongen 2017 skal ihht til IL Jutuls lovverk, oppsummeres med en årsberetning, som 
fremlegges det årlige gruppemøtet til orientering og idrettslagets årsmøte til godkjennelse. 
Her følger gruppestyrets årsberetning for sesongen 2017. 

 

Sesong 2017 kan kort oppsummeres slik: 

 Fotballgruppen har mistet en del av sine spillere og lag i sin helhet – utredning følger 
nærmere 

 Fotballgruppen har en god økonomi og fikk et overskudd i 2017 
 Oppstart av akademi september 2017, med 2-dagers økter pr uke frem til desember 

2017 
 Flere ungdomstrenere har vært delaktig som trenere i lagene og på akademiet 
 Kjellerlokalene har vært mye brukt, til både møter og samlinger 
 Lagene har hatt stor aktivitet gjennom 2017 og sesongen for alle har vært positiv 
 Kiwi Jutultreffen ble en suksess også i 2017, med 254 lag 
 Sportslig leder gikk ned fra 100% til 30% stilling 
 Gruppestyret har vært et arbeidende styre og jobbet godt gjennom hele året fra 

årsmøtet 2017 
 Kiosken har vært åpen mandager – torsdager gjennom hele serien 
 Fotballgruppen har hatt mange sponsorer, som nok et år har bidratt med økonomisk 

støtte og bidrag 
 Flere av Jutuls spillere deltok på Tine fotballskole èn uke i juni og èn uke i august 
 Flere av Jutuls trenere har tatt fotballtrenerkurs gjennom året og alle lag har nå trenere 

med en eller annen form for trenerkurs 
 Gruppestyret har hatt et tett samarbeid og dialog med AU/HS og Jutuls Daglige Leder  

 

 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYuev_9pPZAhUBXSwKHdPLA3kQjRwIBw&url=https://issuu.com/breddeball/docs/presentasjon_jutulfotball_offisiell&psig=AOvVaw1a2qdAAZaaLhm7e5SoGtK2&ust=1518097220107311


Gruppestyret i IL Jutul Fotball har i 2017 bestått av: 

Elin Kristiansen Leder 

Rolf Ullbråten  Nestleder 

Lene Duesund  Medlem, ansvarlig for treningstider 

Marianne Røste Medlem, dugnadsansvarlig 

Lars Fossen  Sportslig ansvarlig 

Kjell Hallberg  Kasserer/økonomi (ikke styremedlem) 

Gruppestyret har avholdt til sammen 7 styremøter og behandlet 83 saker. Alle referat er 
kontinuerlig lagt ut på jutul.net, under fotballgruppen, for gjennomlesning til interessenter.  

Gruppestyret: 

Gruppestyret i IL Jutul Fotball, er et arbeidende styre og har gjennom 2017 tatt en del 
oppgaver som tidligere tilfalt sportslig leder. Flere møter med Oslo Fotballkrets vedr 
kvalitetsklubb, barne- og ungdomsfotball, FIKS m.m. har vært avholdt og gruppestyrets leder 
har fullført Fotballederkurs 2+3 (hadde tidligere kurs 1). I tillegg er det avholdt møter med 
klubber som Jardar og BVH, møter med Bærum kommune, møter med lag og AU/HS, møter 
rundt renovering av kunstgresset, møter vedr dugnad og akademiet. Flere av gruppestyrets 
medlemmer har hatt faste oppgaver gjennom året; dugnad, treningstider/steder, kvalitetsklubb, 
bane og anlegg, økonomi m.m.. 

Gruppestyret har hatt fokus på kommunikasjon og dialog. 

IL Jutuls Daglige leder har vært behjelpelig med alt fra medlemskontingenter, registrering og 
oppdatering til hjemmeside, politiattester, økonomi og dugnader. 

Sportslig leder: 

Frem til 2016, var Espen Løken Petersen ansatt i 100% stilling som sportslig leder. I 2017 ble 
stillingen redusert til 30%, da bl a tidligere sponsorinntekter og prosjektet «Rød tråd» har 
dekket lønn til sportslig leder. Dette fant man ikke økonomi til i 2017, og stillingen ble 
dermed redusert til 30%.  

Sportslig leder har deltatt i arbeidet rundt lag og oppfølging av trening på feltet, 
differensiering og hospitering  og administrative oppgaver i form av hjelp ut til lagene.  

Sportslig leder avslutter sin stilling i slutten 31. januar 2018 og gruppestyret startet sitt arbeid 
med å finne en erstatter i slutten av 2017. 

Sosiale medier: 

Fotballgruppen har primært brukt Facebook som sosial plattform, i tillegg til 
mailkorrespondanse ut til lagene. Trenerne/laglederne har egen side og der er det lagt ut info 
gjennom hele året. I tillegg har Jutul Fotball egen side, som rekker ca 1.500 følgere. 

De fleste lag har egne Facebook sider, i tillegg til at enkelte lag bl a har tatt i bruk Spond. 

 



Kvalitetsklubb 1: 

NFF Kvalitetsklubb 1 er det første av tre nivåer i NFFs kvalitetsklubb. Målet er å stimulere til 
god klubbutvikling som vil forsterke helheten. Godt strukturerte klubber tiltrekker seg 
frivillige og gir grobunn for sunn barne- og ungdomsidrett. 

I 2016 ble IL Jutul Fotball sertifisert som Kvalitetsklubb 1. Sportslig leder gjorde en 
formidabel jobb med prosessen i forkant. I forbindelse med Kvalitetsklubbstemplet som 
fotballgruppen har fått, medfører dette et kontinuerlig arbeid for å opprettholde stemplet. Det 
skal bl a sendes inn en såkalt egenmelding via fotballens elektroniske system (FIKS) hvor 
klubben skal vise at den følger det som er lagt til grunn for Kvalitetsklubbstemplet. Dette skal 
gjøres innen våren 2018. 

Sport: 

Jutul Fotball hadde 35 lag i seriespill i 2017, hvor 3 lag spilte ungdomsspill. Fotballgruppen 
hadde ikke A-lag i 2017. 

I slutten av 2016 / begynnelsen av 2017, opplevde fotballgruppen å miste mange av de eldste 
lagene og spillerne over til BVH (G01/02, G03, J02, J03) – dette pga flere faktorer (trenere 
som sluttet, domino-effekt i forkant av årsmøtet med mye støy rundt sammenslåing/samarbeid 
med BVH). Enkelte av de eldste spillerne valgte også å gå til andre klubber i kjølevannet av 
dette.  

Noen av de eldste spillerne (G01/02), valgte å være i Jutul og ønsket å spille fotball sammen. 
Det ble derfor påmeldt et 7er lag i G16 serien i etterkant av påmeldingsfrist. Disse guttene 
endte opp med å bli Kretsmestere i G16 7er 2017 og ble ærbødig feiret på Ekeberg høsten 
2017, med medaljer og pokal. Damelaget har spilt i 1. divisjon og gjorde en flott innsats. 

På juniornivå hadde Jutul et samarbeidslag 1. divisjon, 11er  med BVH. Laget besto av 
spillere fra både Jutul og BVH og intensjonsavtalen som ble skrevet, inneholdt bl a at spillere 
som var medlem av Jutul ikke skulle gå over til BVH pga samarbeidslag. Etter endt sesong 
satt Jutul derimot igjen med 2 medlemmer på juniorlaget – de andre hadde måttet melde 
overgang i løpet av året pga Obos cup og spill ned til 2. laget – det var da et krav om at de var 
medlemmer i BVH. Juniorlaget gjorde en formidabel innsats i serien 2017, men vil ikke være 
et samarbeidslag i 2018. BVH kan ikke overta Jutuls divisjonsplass – det måtte da et 
årsmøtevedtak til fra begge klubber innen 1. november 2017. 

Høsten 2017 ble G04 tatt ut av serien av Oslo Fotballkrets. Grunnen til dette var andre gangs 
varsel for ikke å ha omberammet kamp innen 24 timer. Ved første gangs varsel+bot, sto dette 
i brev fra kretsen. Dette er lagleder/hovedtreners ansvar å passe på fra og med ungdomsspill 
og oppover. Reglene rundt omberamming/flytting av kamper er strenge og kan medføre at lag 
blir fjernet fra serien + høye bøter. 

Jutul Fotball har hatt flere ungdomstrenere i lag 2017; G04, G05, J06 + J04,05,06 
(samtreninger). Dette er noe fotballgruppen vil satse videre fremover med. Det har vært om 
lag 70 trenere og lagledere i aktivitet gjennom hele året – noen lag har også hatt flere 
ressurspersoner i lagene. 

Jutul Fotball bærer preg av at manglende ungdomsspillere/lag og det kan fort påvirke de 
yngre med tanke på hospitering. Dette er et stort problem i mange klubber rundt omkring. 

Ny sportsplan for IL Jutul Fotball, vil bli utviklet i løpet av 2018.  



Lag, aktiviteter og utstyr: 

Med 35 lag i serie, har det vært stor aktivitet i fotballgruppen. Mange har deltatt på diverse 
klubber både innenlands og i Sverige. Mange av lagene har drevet med dugnader og hatt 
sosiale aktiviteter for spillerne, i tillegg til kamper og cuper. Lagene har deltatt med å holde 
kiosken åpen gjennom hele serien og trenerne/laglederne har gjort en flott jobb gjennom hele 
året. 

Enkelte lag har hatt mange spillere, noe som har medført at disse har hatt mange 
ressurspersoner med, i form av flere trenere, ansvarlig for cuper, dugnad m.m.. Dette er 
positivt, da det knytter laget tettere sammen med å ha foreldre i aktivitet. 

Flere av trenerne har gått på trenerkurs gjennom året og ved utgangen av 2017, hadde så å si 
alle lag trenere med ett eller flere delkurs – og dette er bra.  

Jutultreffen ble nok en gang en suksess, og årskullene 2006, 2005 og 2004 deltok på 
lagsdugnader begge helger. Foreldre stilte opp på dugnader, damelaget og veteranlaget stilte 
på sine dugnader og sammen klarte man å få Jutultreffen i havn. Styringsgruppen gjorde en 
fantastisk innsats med all organisering i forkant, under og etter arrangementet. I tillegg fikk 
Jutultreffen god hjelp fra både Jutulkara og Hornigjengen. 

IL Jutul Fotball har fortsatt en policy om at spillerne skal få utstyr ihht alder. Utlevering en 
gang pr år – alt av utstyr ellers kjøpes inn av hver enkelt spiller. Utstyrsavtale med Scantrade 
gikk ut ved utgangen av 2017 – ny, gunstig avtale er forhandlet fra 2018 og inkluderer bl a 
Intersport Rykkinn som samarbeidspartner. 

Kiwi Jutultreffen; 

34. gang på rad avholdt IL Jutul Fotball Jutultreffen (pr i dag Kiwi Jutultreffen, da Kiwi er 
med som samarbeidspartner). Kiwi Jutultreffen er den største aktiviteten i fotballgruppen og 
setter alle medlemmer i fotballgruppen i dugnad; unge og eldre spillere/lag, foreldre/foresatte, 
unge som stilte opp som dommere, Hornigjengen og Jutulkara.  

Det er satt ned en egen styringsgruppe som organiserer og gjennomfører Jutultreffen og disse 
har jevnlige møter og samtaler gjennom hele året. Det er viktig at det kommer nye 
medlemmer inn i gruppen, da flere av medlemmene har sittet i mange år og det er viktig at 
erfaring og oppgaver blir overført nye krefter, slik at det ikke blir så sårbart. 

I 2017 deltok 253 lag fra 18 forskjellige klubber i aldersklassene 2007-2011, det ble spilt 759 
kamper og det ble scoret 3.376 mål. Det var en nedgang på 10 påmeldte lag sammenlignet fra 
2016.  

Nytt av året 2017, var elektronisk påmelding på dugnader – dette fungerte fint, men noen 
oppdateringer vil komme i 2018. I tillegg var det en utfordring at fotballgruppen hadde mistet 
en del spillere tidlig på året, slik at man måtte gå ut av forballgruppen for å finne andre 
ressurser å bruke; Hornigjengen, Jutulkara og tidligere spillere. En stor takk til disse som 
kunne stille opp som både dommere, kioskvakter og opprydningsressurser.  

Det ble solgt pizza fra Pizzabakeren en av lørdagene nen timer – dette var veldig populært og 
vil bli gjentatt i 2018.  

Det er skrevet en utfyllende evalueringsrapport fra Kiwi Jutultreffen 2017, som er godkjent av 
styringsgruppen og sendt til gruppestyret og IL Jutuls Arbeidsutvalg. 



Jutul akademiet: 

Våren 2017 startet gruppestyret planleggingen av fotballakademi. Oppstart av dette var 
september 2017, rett etter Jutultreffen. Akademiet er bygget opp av Kristian Holm Carlsen, en 
velutdannet person med mye erfaringer og utdannelse innenfor fotball, pedagogikk, idrett 
m.m.. Kristian har jobbet i mange klubber i både inn- og utland og har skrevet over 50 artikler 
+ bok innen fotball. I tillegg har det vært med tre ungdomstrenere + medhovedtrener, som alle 
er dedikerte og dyktige med barna. Ungdommene tok grasrottrenerkurs 1 høsten 2017 og skal 
fortsette delkursene våren 2018.  

Akademiet er et tilbud for elever fra 3. – 7. trinn, avholdes 2 ganger pr uke og spillerne har 
fått servert mat/drikke i forkant av treningene. Nesten 60 spillere har vært innom akademiet 
gjennom disse mnd. 

Her følger Kristian Holm Carlsen`s evaluering av Jutul akademiet september – desember 
2017, skrevet desember 2017: 

 
 Oppsummering Jutul akademiet H2017  
Vi ønsker alle å oppfylle barn og unges behov for glede, læring, mestring og sosial tilhørlighet. 
For å lykkes med dette kreves det både godt innhold og godt fokus. Disse henger sammen og 
påvirker hverandre gjensidig. Nedenfor ønsker jeg å skissere tre grunner for at både innholdet og 
fokuset på Jutul akademiet har vært bra.  
For det første har vi hatt en god oppstart med gode rutiner, god logistikk og god planlegging. Jeg 
har jobbet med/i over 8-10 akademier i Norge, to i Brasil og et i Ghana. Erfaringene er jo at det tar 
tid å få på plass logistikk og alle rutiner. I Jutul synes jeg det har gått svært raskt grunnet stor 
innsats fra Elin, Aimee og Andre.  
Den andre grunnen håper jeg kan forklares med et godt sportslig innhold, god organisering av 
treningene og at trenerne har fulgt planen. Vi periodiserer jo akademiet med tre forskjellige uker; 
1) vanlig ferdighetsøkt, 2) medbestemmelse økt og 3) turneringsuke. Vi har flest uker med nr. 1. 
Spillersamtaler med alle 5. og 6. klassingene tyder på at de liker at vi har en slik variasjon, og de 
fleste synes turneringsuka er best. Det å ha en fast struktur på treningene, god organisering og 
trenere som har holdt fokus på hva som skal læres bidrar til fokus og kvalitet. Jeg synes Ina, 
Henrik, Andreas og Andre har vært dyktige til å organisere gode treninger og følge opp alle 
spillerne i forhold til tema. Videre har alle rundt akademiet vært dyktige til å følge opp det 
menneskelige aspektet. Vi har stort fokus på Fair Play, og at alle skal bidra til at alle har det fint 
på akademiet, og ukens sitat kan jo indikere at noe snappes opp. ”Det var kanskje ikke corner, 
men ”XXX” sa at vi kunne få godkjent målet siden de ledet så mye. Han er veldig snill” (deltaker 
9 år).  
Den siste grunnen er jo at alle deltakerne har lagt ned mye innsats og prøvd så godt de kan. Vi 
 stiller store krav til fokus, riktig atferd og innsats på akademiet. Noen barn har sikkert følt at vi 
har vært litt streng til tider. Imidlertid håper vi at de også får så mye glede, mestring og læring at 
summen blir svært positiv. Det virker i alle fall slik for det er til tider svært høyt nivå på 
akademiet. Så langt har vi fokusert mest på å få på plass en høy grunnkvalitet i øvelser og spill. 
For å lykkes med dette har vi fokus på å unngå norskefeilen, ro med ball, alle i angrep og forsvar, 
keeper alltid i støtte, spille i støtte, bruke Xavi-vendingen i spill, spille til alle på laget og ikke slå 
3-års pasning = å slå harde pasninger. De eldste har også lært flyttouch og litt valg uten ball 
offensivt. Allerede tidlig i høst hadde vi treninger med svært høy kvalitet hos de eldste. I det siste 
har jeg også blitt imponert over de yngste. Selv om det enda er litt for mange svake pasninger og 
noen som ”sovner” i forsvar eller angrep, så har kvaliteten på noen treninger vært sjeldent bra 
alderen tatt i betraktning. De siste to ukene har jeg sett både 2.bevegelser, og 
gjennombruddspasninger inn i rom med perfekt timing mellom løp og pasning. Dette indikerer at 
de forstår spillet to sekunder fram i tid, og det er bra.  



Vi er enda ikke et fult ut etablert akademi, og det er når vi kommer i utviklingsfasen at effekten 
bruker å bli størst. Både med hensyn til framgangen til deltakerne, men også trenerutvikling, 
helhetlig sportslig tilbud og samarbeid alle veier i klubben. Jeg håper uansett at alle har vært 
fornøyd så langt og gleder seg til oppstarten i slutten av januar eller når de kommer tilbake. 
Akademiet kommer til å bli bedre isolert sett, og jeg håper alle i og rundt klubben ønsker å 
samarbeide slikt at alle barn og unge i klubben opplever mest mulig glede, læring, mestring og 
sosial tilhørlighet med fotball og idrett i Jutul IL.  
Kristian 
 
Akademiet planlegger oppstart igjen så snart baneforholdene tilsvarer det i 2018.  
 
TrenDegGlad (TDG): 
 
I samarbeid med Vøyenenga Ungdomsskole har vi også i 2017 hatt treningstilbudet 
TrenDegGlad – et eget treningstilbud for elever fra 7. – 10. trinn. Ungdom aktiviseres og 
styrker kjernemuskulatur, forebygger skader og bygger relasjoner. 
Trenere har vært Henriette Ibsen (lærer på ungdomsskolen og trener J06) + flere ungdommer, 
som også har vært/er aktive i Jutul. 
 
Tine Fotballskole: 
 
Jutul Fotball har vært arrangør av Tine Fotballskole i fire år sammen med BVH. I 2017 hadde 
ikke fotballgruppen noen ressurser til å avse for gjennomføring av fotballskolen, men var med 
i profilering og markedsføring. Dette gjøres også i 2018 – har man ressurser å avse til 
fotballskolen, vurderes dette. 
 
Utvikling og økonomi: 
 
Jutul Fotball har en god økonomi og gruppestyret har hatt fokus på sparing og gjenbruk av 
utstyr i 2017. Dette har medført at man kan sette av midler til renovering av kunstgresset 
sommeren 2018. Jutul er en dugnadsklubb, hvor m an er avhengig av hverandre og frivillig 
innsats for å opprettholde en sunn og fornuftig klubbdrift.  
 
I 2017, etter årsmøtevedtak, valgte gruppestyret å gjennomføre en innbetaling av kr. 200,- pr 
spiller, istedenfor klubbdugnad med salg av sokker, toalettpapir eller lignende. Som alternativ 
for de som ikke ønsket å innbetale, ble det tilbudt salg av syltetøy fra Lisa Syltetøy – dette var 
positivt og lett å selge for de som valgte dette. Dette medførte overskudd for fotballgruppen 
etter oppsatt budsjett. 
 
Kompetente og dedikerte trenere er en nødvendighet for både klubb og spillere. I 2017 hadde 
fotballgruppen delkurs 1 for trenere som manglet dette, og 10 stk tok kurset. Delkurs 1 
gjennomføres igjen januar 2018 + delkurs 2 i mars 2018. Trenerne oppfordres på det sterkeste 
å gjennomføre delkursene som settes opp. 
 
Betalende medlemskontingenter og deltageravgifter lå på ca 90% i 2017. Medlemstallet har 
gått ned sammenlignet med 2016 – dette pga overgang av hele lag til BVH (G01/02, G03, 
J02, J03) i 2017. Her har fotballgruppen en stor jobb å gjøre fremover. 
 
 
 
 



Bane og anlegg; 
 
Det er stor pågang på banene fra seriestart til serieslutt. I tillegg medfører det ekstra 
belastning på kunstgresset når gressbanene stenges pga vann/regn. Kunstgressets alder og 
dens beliggenhet med vanntilføring fra bakken gjør dekket på kunstgresset til tider vanskelig 
og glatt. Flere unge sliter med vonde bein pga kunstgresset generelt og dens slittasje. 
Flere av lagene har gjennomført treninger på gressbanen over veien gjennom året. 
 
Etter serieslutt, er BIP, Rosenvilde, Skui og Vøyenenga brukt av flere lag med tanke på 
treninger. Allikevel er ikke dette optimalt, da tidene i BIP er ugunstige (helger). 
Fordelingsnøkkel over treningstider i BIP bestemmes av kommunen, og det er fire andre 
klubber som har fortrinn på treninger der. Det søkes om flere treningstider i BIP i februar 
2018, for perioden oktober `18 – mai `19, men usikkert hva man får tildelt. 
 
Renovering av kunstgresset starter juni 2018 og det ses frem til et nytt banedekke høsten 
2018.  
 
Sponsorer; 
 
Il Jutul Fotball har flere lojale sponsorer og samarbeidspartnere – for 2017 8 stk. Noen av 
sponsoravtalene er reforhandlet for 2017 – de andre må forhandles i 2018.  
 
Sponsorcup ble også i 2017 gjennomført, hvor sponsorer og samarbeidspartnerne ble invitert 
til fotballspill og grillmat på Skui sletta – dette er en takk til de som hjelper Jutul Fotball og de 
andre gruppene i Jutul. Den ble gjennomført andre fredagen under Jutultreffen (flyttes i 2018).  
Fotballgruppen er takknemlig for den støtte og hjelp de får gjennom året og er til uvurderlig 
hjelp både økonomisk og ellers. 
 
Planer for 2018: 
 
Gruppestyret i IL Jutul Fotball har for året 2018 laget et årshjul. Dette er et verktøy for 
gruppestyret med tanke på aktiviteter gjennom året. Det er ikke satt opp noen nye planer for 
2018 – det viktigste for fotballgruppen er å opprettholde god aktivitet i lagene, beholde 
spillere i alle årskull og ha fortsatt fokus på dialog, samarbeid og god kommunikasjon. I 
tillegg er det vanskelig å få engasjerte folk til å sitte i gruppestyrene, så gruppestyret ønsker 
ikke å ta på seg mer arbeid enn det som kan gjennomføres. Gruppestyret er et arbeidende styre 
og med sportslig leder, som ennå ikke er på plass, vil jobben høyst sannsynlig bli større i 
perioder. 
 
 
Gruppestyret vil takke alle spillere, trenere, lagledere, dommere, foresatte, tilskuere og andre 
som har bidratt til at sesongen 2017 ble gjennomført på en positiv måte. Det har vært ett år 
med utfordringer, læring og utvikling for gruppestyret og fotballgruppen og vi ser frem til en 
ny sesong i 2018.  
 

Gruppestyret i IL Jutul Fotball 
Elin Kristiansen Rolf Ullbråten  Lene Duesund  Lars Fossen 

 Marianne Røste (Kjell Hallberg, kasserer utenom styret) 
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«Gjennom trivsel og glede skapes resultater» 

HOCKEYGRUPPEN OG ADMINISTRASJONEN 

Sittende medlemmer i Hockeygruppen (HG) ble gjenvalgt på årlig møte 22. mars 2017.  

Følgende har vært medlemmer i 2017: 

Navn Verv 

Gary Vanderhill Leder (Representant, medlem IL Jutul Hovedstyret) 
Christian Reiertsen Nestleder 
Jonas Björck Medlem 
Andrew Proskurnicki Medlem 
Arild Solberg 
Eirik Helgesen 

Æresmedlem 
Valgkomitéen, Hockeygruppe 
  

 
IL Jutuls daglig leder Aimee Tverli har fungert som kasserer og ført regnskapet for gruppen. Vanderhill har hatt 
ansvar for budsjett og støtte til kasserer for HG økonomi. 
I 2017 har Christian Reiertsen hatt rollen Lagleder ansvarlig i tillegg til Nestleder. Jonas Björck var valgt inn til 
HG i 2017 med intensjon om å bidra til det sportslig program, men pga. flytting til Oslo, gikk han ut allerede 
våren 2017. Gary Vanderhill og Andrew Proskurnicki ble sittende med samme verv.  
I år, mistet vi Arild Solberg. Hans langvarige bidrag til klubben og område vil bli husket lenge og er en 
inspirasjon til videre arbeid med idrett og lokal samfunnet. 
Eirik Helgesen er ikke medlem av IL Jutul Valgkomitéen (VK), og gruppen skal avvikle rolle videre. VK arbeider 
på vegne av gruppene, og støtter HG videre med rekruttering av nye medlemmer.  
Sarah Schultz, Kenneth Strømberg og Lars Alto er nye kandidater til HG og skal velges på årsmøte 14. mars 2018.  

Forslag til valg av Hockeygruppe medlemmer 2018: 

Navn Verv 

Gary Vanderhill Leder (Representant, medlem IL Jutul Hovedstyret) 
Christian Reiertsen Nestleder 
Andrew Proskurnicki Medlem 
Sarah Schultz 
Kenneth Strømberg 
Lars Alto 

Medlem 
Medlem 
Medlem 

  
 

HOCKEYGRUPPE OPPGAVER 

Det er blitt avholdt 3 gruppemøter, og 2 lagleder-/trenermøter. Gruppen leder og Nestleder stiller også på IL Jutul 
sine hovedstyremøter, og på møter i regi krets og forbund. 
HG har forsettet det samme fokus på økonomi, og de aktiviteter som allerede eksisterer i klubb hverdagen.  
I 2018 skal vi fortsetter å øke bevissthet og kontroll blant først og fremst laglederne, men også foreldre og eldre 
spillerne, ved å innføre enn forbedret system for økonomistyring av lagene med sesong periodiserte budsjetter . 
Disse budsjettene skal  ’eies’ av laglederne og brukes som styringsverktøy under sesong aktivitet og til 
langtidsplanlegging. Alle HG medlemmer understrekker fokuset fremover vil fortsatt være på kontroll over 
økonomi.  
 

HOCKEYGRUPPE PRIORITERINGER 

HG har det siste året hatt fokus på følgende: 



                           Årsmelding 2016 

                      Årlig møte i Jutul Hockeygruppen, 9. mars 2017 Side 3 av 8 
 

 

«Gjennom trivsel og glede skapes resultater» 

• Kontroll på økonomien, økt bevissthet og forståelse blant klubben 
• Økt sportslig aktivitet, rekruttering rundt Hockeyskolen – U10. 
• Trivsel og glede i Bærum ishall  

 

SPORTSLIG STRATEGI 

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. 
I 2017 ble sportslig plan revurdert og oppdatert av HG med innspill fra Björck. Formålet med sportsplanen er å 
skape retningslinjer for den aktivitet vi har i Jutul Hockey, og derved utvikle klubben og våre spillere i en positiv 
retning. Sportsplanen skal revurderes hvert år. Det er HG som har ansvar å vedta (eller forkaste) sportsplanen. 
Det er viktig at evt. sportslig utvalg, trenere, lagledere og foreldre gjør seg godt kjent med innholdet i dokumentet 
og etterlever dette. 
Planen videre er å formaterer en sammendrag som skal gis til hver spillere på begynnelsen av sesongen. Målet er 
å øke bevissthet på hva Jutul Hockey står for som bredde klubb, og øke forståelse og kunnskap om det sportslig 
produkt klubben tilbyr. 

Satsing på barn og unge:  

• Fokus på rekruttering – hockeyskole, samarbeid med barnehager og skoler 
• Bredde - bygge opp sterke årsklasser i alle trinn, mål om å oppnå 30+ spillere per årskull i løpet av 

U8-U10 miniputt årene 
• Alle spillere skal få mulighet til en best mulig utvikling ut fra sitt nivå. 

Trenere: 

• Alle skal ha godkjent trenerutdanning. Trenere skal kurses internt og eksternt 
• Samarbeid mellom trenere. Erfaringer skal deles og vi skal sammen bli bedre, ledet av evt. Sportslig 

utvalg 

Senior hockey:  

• 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 (SU) 

Uten at Björck kunne fullføre oppdraget i 2017, har SU hatt en pause. HG medlemmer har handterte det 
sportslige løpende gjennom sesong 2017/18 som en ’komité’.  

I 2018 skal HG jobbe for å gjenopprette en aktiv SU som ta styring og samarbeider med trener gruppen for å 
videre utvikle tilbudet. 

HG har deltatt i trenermøter og forsetter å følge opp under diskusjoner med naboklubbene (primært, Jar, Holmen 
og Frisk Asker Bredde) om samarbeid og fremtiden i ungdomshockey. Reiertsen har vært sentralt i arbeid til å 
samle ’bredde klubbene’ fra hele landet for å sett i gang en store diskusjon og debatt på hvordan ungdomshockey 
kan forbedres. 

HOCKEYGRUPPEN - HOVED PROSJEKTER: 

Nedenfor er en liste over HG prosjekter og ansvarsområder: 

• Oppdatering og implementering av Lagleder håndbok 
• Oppdatering / videre utvikling og implementering av lag budsjetter og sparekonto 
• Oppdatering av sportslig plan 
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• Utvikling av trenere gjennom kurs, primært eksterne 
• Dommere og utvikling av dommere 
• Rekrutterings arbeid 
• Hockeyskole hver lørdag for barn 4-8 år 
• Jentehockey, Jar / Jutul Jentelag  
• Felles hockey-skating annenhver mandag for U9 til U11 
• Felles hockey-skating annenhver mandag for U12 til U16 
• Felles målvaktstrening søndag (4 ganger sesong 2017/18, avhengig as ledig istider) 
• Sesong 2018/19, Asker & Bærum klubber diskuterer mulig samarbeid rundt målvakts utvikling 
• Høst, sommer og vintercamp for U9 til U14 
• Videreføring av arbeid rundt ungdomshockey i klubben, område og hele landet 
• Videreføring av prosjekt ’Identitet’ som skal bidra til lag/klubb tilhørighet og stolthet (I forbindelse med 

dette, har klubben vurderte et forslag til samarbeidsavtale med sportsutstyr kjede XXL. Status, per årlig 
møte, er at avtalen som ble presentert er ikke akseptabelt, vareutvalg er ikke tilstrekkelig. Forhandling 
vil forsetter.)  

• Oppstart av arbeid med informasjon / kommunikasjons flytt i JH 
• Opprettholde tilgang til treningsrom for alle klubbens medlemmer dekkes av klubben 
• Opprettholde utlån utstyr for rekruttering, nye spillere, barnehager osv. 
• Slipemaskin tilgjengelig for klubbens lag, betydelig oppgradert utstyr 
• Åpen kafeteria alle dager i uken 

 
Støtte og tilskudd 
Jutul hockey har i 2017 mottatt støtte fra Akershus idrettskrets og fra forbundet til drift av ishockeyskole.    
Vår is 
I 2017 benyttet alle yngre lag (noen samlet) tilbud om vår is (fra påske til ca. St.Hans). Betaling i form av 
’egenandel’ for de som valgt å bli med. Deltagelse er åpen til hver spiller.  
Dommere 
Gerhard Winge er dommeransvarlig i klubben  
I 2017, innførte HG krav om introkurs til alle U13 & U14 spillere, ikke bare for å rekrutterer flere unge dommere, 
men også som et spillerutvikling tiltak. Med mange ’klubbdommere’ har vi tilstrekkelig resurser til både Jutul 
kamper, men også støtte naboklubber med unge dommere. 
Klubben har Eirik Hansen og en elitetoppdommer Thomas Tysland som aktiv medlemmer og representanter. I 
tillegg, har 2002 spiller Christopher Dehn videreutviklet til Forbundsaspirant nivået, og fortsetter å imponere 
med sitt arbeid. 
 Antallet dommere og deres gitte nivå tilfredsstiller forbundets krav til klubben. 
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 tilsynsvakt ordning 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. I 2017 er inntektene og kostnadene ligget stabilt.  

ØKONOMI  

Regnskapet er revidert av IL Jutul sin valgte revisor, IHS Regnskap og Revisjon AS. Jutuls regnskaper er i 2017 
ført og revidert samlet for Hovedstyret, og gruppene.  
Året 2017 endt med underskudd på kr 121.785,- mot et budsjettert overskudd på kr 7.000,-. Tapet skyldes en stor 
økning i reisekostnader til U16 og A-laget førte i regnskapsperioden 2017, og noen lavere dugnads inntekter i 
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samme perioden. Begge lag skal utføre tilstrekkelig dugnadsarbeid for å dekke tapet i nåværende regnskapsår, 
2018.   

Budsjettet for 2018 er satt opp med bakgrunn i regnskapet fra 2017. Vårt mål er å fortsette sunn økonomisk drift, 
og vi budsjetterer derfor med et overskudd på 126.855,- for å dekke 2017 underskudd. 

Budsjettet må sees som et styringsverktøy for Jutul Hockey løpende drift og oppfølging. Vi budsjetterer kun med 
avtalte sponsorinntekter.  
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Resultatregnskap i Hockeygruppen 2017, Budsjett 2018: 
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Balanse, Hockeygruppen 2016 - 2012: 
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TRENINGSAVGIFTER: 

Treningsavgifter er vår viktigste inntektskilde, men også en stor kostnad for foreldre og spillerne i klubben. Etter 
vurdering har HG forslått å holde treningsavgifter uendret for sesongen 2017/18. Det er da andre år på råd uten 
prisøkning.  

 

 
 
 

OPPSUMMERING: 

Jutul Hockeygruppen vil takke alle spillere, trenere og ledere for innsatsen i 2017. Vi vil også rette en takk til 
foreldrene som stiller opp for sine håpefulle på tribunen og i dugnader. Vi 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. Heia Jutul! 

 

 

 

 

Rud XX. mars 2017 

Jutul Hockeygruppen 

 



 
 

 

 

 

Årsmelding 
Jutul Ski/friidrett 

  

2017 
 

”Gjennom trivsel og glede skapes resultater” 

  

 Årsmøtet i Jutul Ski/friidrett 14. februar 2018 

  



 
 

Styret og administrasjonen 
 
Følgende har vært medlemmer av styret i 2017 
Navn Verv 
Bengt Lyng Leder 
Tor Hernæs Økonomiansvarlig 
Lars Laukeland  Sportslig leder (fra 1.5) 
Frank Aas Medlem  
Bjørn Meinicke  Medlem 
Jørn-Ivar Hamre Medlem 
Jan Frode Skålevåg Medlem 
Marius Helgesen Medlem 
  
Anne-Lise Alaerts Representant for Hornigjengen 
Kjetil Kristiansen Representant for Jutulkara 
 
IL Jutuls daglige leder Aimee Tverli har fungert som kasserer. Aimee har også hatt ansvar for 
medlemsregister og innbetaling av medlemskontingent.  
 
 
Styret 
Det er blitt avholdt 7 gruppestyremøter i 2017. Gruppeleder møter på IL Jutul sine hovedstyremøter.  
 
Trenere 
Skigruppen har god trenerkapasitet på alle nivåer og en velfungerende trenergruppe. I 2017 er 
trenerstallen utvidet med tre nye ungdomstrenere.  
 
Trenere 2017 
Gruppe Rolle Navn 
2001-2002 Trener (sportslig leder frem til 30.4) Bjørn Meinicke 

 
Trener Frank Aas 

2003-2004 Trener (ansvarlig trener/gruppeleder) Stina Meinicke 

 
Trener Thomas Meinicke 

2005-2007 Trener (ansvarlig trener/gruppeleder. Sportslig leder fra 1.5) Lars Laukeland 
 Trener Frode Kavli 
 Ungdomstrener Julie Meinicke 
 Ungdomstrener Julie Sofie Aas 
2008-2009 Trener (ansvarlig trener/gruppeleder) Øystein Blakseth 
 Trener Endre Nakstad 

 Trener Dag Svege 
 Trener David Støre 
2010-2011 Trener (ansvarlig trener/gruppeleder) Ida Svege 

 
Ungdomstrener 

Anna Løvdal 
Haugen 

 Ungdomstrener Marte Dehn 
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Sportslig utvikling 
 
De aktive teller om lag 50 deltagere i alder 6 – 21 år. De yngste har en trening pr uke, gruppene fra 9 
til 14 år har treninger 2 ganger per uke.  Eldre utøvere følger eget treningsopplegg. Det har vært en 
målrettet satsing med fokus på skiglede og lek på ski for de yngste (7-8) som har gitt gode resultater, 
og det har vært en jevn tilstrømming av nye medlemmer til denne gruppen i siste del av 2017. Det 
har generelt vært en positiv utvikling i medlemsmassen mot slutten av året. 
 
De aktive er fordelt på fire treningsgrupper fra 7 år (2011) og opp til 15 år (2003). Våre 14 og 15-
åringer trener sammen med Jardar/BSK, i tillegg har vi en utøver som trener med Holmen Ski.  De 
eldste utøverne (juniorer) inngår i treningssamarbeidet Team Vestmarka. Vi har i tillegg en Jr. 
skiskytter og en Sr. utøver som bor utenbys.  
 
Høsten 2017 kom til tre nye ungdomstrenere. Tilbakemeldingene fra de aktive er meget gode.  
 
Treningssamarbeid 

Jardar,  BSK og Jutul 
For løpere i 14-15 års klassene har vi i 2017 etablert et treningssamarbeid med Jardar/BSK gjennom 
hele sesongen. Vi har to trenere med i dette samarbeidet som har to ukentlige treninger, i hovedsak 
på Vestmarksetra.  
 
Team Vestmarka 
Team Vestmarka er et klubbsamarbeid mellom Bærums Skiklubb, Bærums Verk, Jutul, Lommedalen, 
Haslum, Jardar, Holmen og Dønski VGS. Team Vestmarka har 50-60 aktive juniorløpere og skal bygge 
et treningsmiljø på nivå med de beste i landet – både for topp og bredde. Team Vestmarka står for 
alle treninger, samlinger og Norgescup (organiserer reise /overnatting, sekundering og smøreteam).  
 
For sesongen 2016-17 hadde Jutul med 2 gutter i TVM. Sesongen 2017-18 har vi med 5 juniorer og 1 
senior løper. Vi har hatt meget gode erfaringer med denne samarbeidsmodellen som gjør at våre 
utøvere får et stort og godt treningsmiljø, og et godt smøreteam og støtteapparat på Norgescup og i 
Junior NM. Vi som er en liten klubb ville ikke hatt muligheten til å få til dette alene. Jutul har bidratt 
med 2 smørere på Norgescup og i Junior NM.  
 
Trenerutvikling 
Det jobbes målrettet med utvikling av våre trenere, og Jutul var vertskap for trenerkurs på Skui med i 
alt 24 deltakende trenere.  
 

Skigruppen - Mål og utvikling  
Skigruppen hadde følgende hovedmål for 2017: 

Fortsatt utvikling av et trenings- og sosialt miljø som bidrar til at de unge og deres foreldre ønsker å 
fortsette med langrenn 

- Arbeide for å sikre snøproduksjon på Skui 
- Realisere treningspark som del av Skui Idrettspark 
- Øke rekrutteringen fra det som er klubbens geografiske nedslagsfelt 
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Anlegg 
Skigruppen har sammen med hovedstyret jobbet aktivt for å realisere anlegg for snøproduksjon på 
Skui, samt å utbedre og oppgradere eksisterende løyper på Skui til sprintløype. Begge disse 
prosjektene er meldt inn til Bærum Idrettsråd for videre behandling. Arbeidet med treningsparken er 
utsatt i påvente av prosjekt Sprintløype.  
 
Rekruttere og beholde 
Skigruppen har jobbet aktivt for å snu en negativ trend i antall aktive. Ett av tiltakene var etablering 
av en egen treningsgruppe for de yngste (2010-11). Dette har gitt gode resultater og antallet i denne 
gruppen har økt gjennom høsten og vinteren. For 03-04 gruppene er det etablert treningssamarbeid 
med Jardar/BSK, dette for å sikre et godt treningsmiljø for disse. Det er videre gjennomført flere 
tiltak for å øke kjennskapen til Jutul ski, blant annet deltakelse på en idrettsmesse på Emma Hjort 
skole og annen aktiv profilering av Skigruppen. Flere tidligere Jutulløpere har gjennom året kommet 
tilbake til Jutul, og vi har nå 7 junior og to senior utøvere.  

Sportslige aktiviteter 
Gjennom året har skigruppen hatt et antall samlinger med både en sportslig og sosial ramme.  

Som tidligere år startet sesongen med en samling i Skidome i Gøteborg. Denne gangen med noe 
færre deltakere enn tidligere. For kommende år vil vi vurdere om denne skal erstattes av en 
tilsvarende samling et annet sted.  

Første helg i desember var det familiesamling på Gomobu. Forholdene var svært gode og ga stort 
utbytte både sportslig og sosialt. Selv om vi hadde færre deltakere enn foregående år er dette et 
arrangement skigruppen ønsker å videreføre.  

Det er en forholdsvis høy andel av Jutuls unge skiløpere som går renn og en stor andel går mange 
renn. I 2017 var Jutul representert i 55 ulike renn og løp. Tour de Bærum er arrangementet med flest 
Jutuler på start, med Jutulcrossen på topp med 34 startende. Jutul var representert med 2 løpere i 
Hovedlandsrennet, og en løper i Norgescup på Voss. 7 løpere deltok på Ungdomsbirken på 
Lillehammer. For skigruppen er fokus at det å delta på renn for de yngste først og fremst handler om 
tilhørighet og vennskap, skiglede og opplevelsen av egen utvikling og mestring som skiløper. 
 
Aleksander de Lange Claussen ble nr. 2 sammenlagt i motbakke Norgescup U23. Julie Meinicke var på 
laget som representerte Akershus i Kong Haralds ungdomsstafett i Holmenkollen. Dette rennet var 
en gave til Kongen i anledning hans 80-års dag. Julie vant også Nordmarkstraveren (15 km). 
 
 

Våre arrangement 
 
Jutulcrossen og Tour de Bærum 
For tredje år var Jutulcrossen del av Tour de Bærum, med felles økonomi og planlegging. På grunn av 
en svært snøfattig vinter var det ikke mulig å avvikle rennet på Skui, og Jutulcrossen ble derfor flyttet 
til Vestmarka Skistadion hvor også øvrige renn ble avviklet. Det ble lagt ned en betydelig innsats for å 
produsere snø i dagene inn mot rennstart, og det ble satt opp en begrenset cross-løype på arena. 
TdB og Jutulcrossen ble tross krevende forhold et svært vellykket arrangement med rekorddeltakelse 
og et godt økonomisk resultat for arrangørklubbene. Jutulcrossen var også i 2017 et renn i 
Sparebank1 Cup for 13-14.   
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Klubbmesterskap ski 
Klubbmesterskapet i langrenn 2017 ble avholdt på Jordbru mandag 13 mars. I alt 71 utøvere stod på 
startstrek i konkurransen i løyper som var fra 200 meter til ca 5,6 km lange. Konkurransen ble avholdt 
i fristil. 
 
Opp kantebakk 
Opp Kantebakk 2017 ble besluttet flyttet fra opprinnelig dato i mai til august på grunn av konflikt 
med arrangement på Skui skole. Tross gode forhold var det vesentlig færre deltakere på startstreken 
enn tidligere år. Arrangementsmessig var dette et løp med god Jutul-standard, men konklusjonen fra 
evaluering i etterkant var at løpet bør avholdes før sommeren.  

Klubbmesterskap terrengløp 
Klubbmesterskap terrengløp ble arrangert på Jordbru 16. oktober med 52 deltakere i alle aldre.  
 
Avfetningsrennet 2. juledag 
For første gang på mange vintre var det snø under det tradisjonsrike og svært hyggelige 
avfetningsrennet på Jordbru på 2. juledag. Dette var det 38 i serien, og tross noe varierende vær var 
det mange løpere i alle aldre til start. Stor takk til ildsjelene som i alle disse årene har holdt dette 
arrangementet! Årets renn fikk hyggelig omtale i Budstikka.  
 

Anlegg 
Det har gjennom året vært jobbet med søknad om idrettsmidler til anlegg for snøproduksjon på Skui 
samt oppgradering av eksisterende sprintløype. Søknad foreligger ved utgangen av året, hvor det er 
lagt opp til mulig realisering av sprintløype allerede i 2018. 

 
Dugnad 
Skigruppen fikk også i 2017 tildelt oppdrag i den kommunale ryddedugnaden med søppelplukking i 
angitte områder. Dugnaden er todelt med rydding i mai og en runde i september. Samlet inntekt til 
skigruppen er på om lag 18 000. Skigruppen får også en andel av parkeringsavgift på Vestmarksetra.   
Sistnevnte dugnad ble utført i sin helhet av Jutulkara og Hornigjengen – stor takk til dem for 
innsatsen!  
 
For å styrke økonomien i skigruppen ble det I desember besluttet å gjennomføre en betalingsdugnad 
med salg av toalettpapir.  Dugnaden ble i hovedsak gjennomført før årsskiftet og ga et godt 
økonomisk resultat.  
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Mål og handlingsplan 2018 
Skigruppen har følgende hovedmål for 2018: 

• Fortsatt utvikling av et trenings- og sosialt miljø som bidrar til at de unge og deres foreldre 
ønsker å fortsette med langrenn 

o Evaluere eksisterende treningsopplegg (medlemsundersøkelse) 
o Igangsette nye aktiviteter både trening og sosialt 

• Realisering av oppgradert sprintløype på Skui 
• Realisere snøproduksjon på Skui 
• Økning av antall aktive i skigruppen med 20% fra 2017.  

 
Sportslig utvikling og sosialt mijø 
Foreldretrenere utgjør fundamentet i vår trenerstall og er en forutsetning for å kunne gjennomføre 
det treningsopplegget vi tilbyr våre aktive.  Som del av utviklingsarbeidet har det i senere år vært 
satset på økt bruk av ungdomstrenere i alle aldersgrupper. Dette gir en økt kostnad, men er et tiltak 
styret mener er riktig for å skape enda bedre treningsopplevelser og gode treningsgrupper. 
Tilbakemeldingene fra de aktive har vært svært gode, og vi vurderer at dette er et tiltak som bidrar til 
å beholde de aktive lengst mulig. 
  
Skigruppen vil også fortsette arbeidet med å skape relasjoner og gode sosiale miljøer i og på tvers av 
gruppene. Det sosiale aspektet har erfaringsmessig stor betydning for deltakelse, og fortsatt innsats 
på dette området vil ha betydning for hvor lenge vil lykkes med å beholde de aktive.  
 
Treningssamarbeid 

Skigruppen ønsker å fortsette treningssamarbeidet med andre klubber for å sikre utøvere i alderen 
14-16 et best mulig treningstilbud. Samarbeidet/deltakelsen i Team Vestmarka fortsetter, i 2018 vil 
Jutul potensielt ha seks utøvere i Team Vestmarka.  

  
Arrangement 

Skigruppen har gode erfaringer med samarbeidet med Jardar og Haslum i Tour de Bærum, og vil 
fortsette å jobbe for en fortsatt utvikling av Jutulcrossen som del av Tour de Bærum.  

Skigruppen vil i 2018 ha følgende arrangement i tillegg til Jutulcrossen/Tour de Bærum. 

• Klubbmesterskap ski  
• Opp Kantebakk   
• Klubbmesterskap terrengløp  

 

 

 

  



Årsmelding 2017 – Jutul Ski/friidrettt  
Behandlet i gruppe/årsmøte i Jutul Ski/friidrett 14. februar 2018  
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ØKONOMI 
Regnskapet for skigruppen for 2017 viser et positivt resultat på kr 47.407, som er betydelig bedre 
enn budsjett og fjorårsregnskapet. 
 

 
 

  



Årsmelding 2017 – Jutul Ski/friidrettt  
Behandlet i gruppe/årsmøte i Jutul Ski/friidrett 14. februar 2018  
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Budsjett 2018 
I budsjettet for 2018 er treningsavgiftene som følger: 
Treningsavgifter 2018-19 2017-18 
6 – 7 år 1.000 1.000 
8 – 10 år 1.100 1.000 
11 – 12 år 1.400 1.300 
13 – 14 år 1.700 1.600 
15 – 16 år (HL-klassene) 2.100 2.000 
Junior (med og uten Team Vestmarka/NC). 2.700 / 1.000 2.600 / 1.000 
Senior (uten treningstilbud) 1.000 1.000 
Alder pr hhv 31.12.2018 og 31.12.2017. 
 
Hovedmål i Budsjett 2018 
Våre viktigste mål for 2018 er å øke medlemsmassen i skigruppen samt å realisere ny sprintløype og 
snøproduksjon på Skui. Skigruppen vil jobbe aktivt får å få inn sponsorer til ny skiarena, for eksempel 
ved å knytte økonomiske bidrag til skikurs for bedriftens ansatte. 
 
 

 



Årsmelding 2017 – Jutul Ski/friidrettt  
Behandlet i gruppe/årsmøte i Jutul Ski/friidrett 14. februar 2018  
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Styret i 2018 
 

Jan Frode Skålevåg går ut av styret og erstattes av Anders Nyhus. Vi takker Jan Frode for innsatsen.  
 
 
Styret i Jutul Ski/Friidrett vil takke alle våre aktive, våre fremragende trenere og ledere for innsatsen i 
2017. En spesiell takk til alle dere både i og utenfor skigruppen som har bidratt i arbeidet med å 
skape gode opplevelser for våre unge. Vi håper foregående år har vært en god opplevelse både for 
de de aktive og støtteapparatet, og at dere alle blir med oss videre.  
 
 
 

 
Skui, 14. Februar 2018 

Styret i Jutul Ski/friidrett  



 

ÅRSMØTE I JUTULKARA 

TIRSDAG 23. JANUAR 2018 

KL 20.30 PÅ JUTULSTUA 

 

 

DAGSORDEN: 

1 Behandle årsmelding 

2 Behandle regnskap 

3 Behandle innkomne forslag og saker 

4 Fastsette kontingent 

5 Vedta budsjett 

6 Valg av styre 

 

 

Etter årsmøte vil det bli kåseri av Yngve Hågensen, samt 

utdeling av Jutulkaras hederspris. 

Kaffe og kaker 

 

Tore H 



”Gjennom trivsel og glede skapes resultater” 

Å rsberetning for Jutulkara 2017 

Styret: Tore Hansen, leder 

Kjell Nakstad, kasserer 

Arnfinn Reitan, sekretær 

Asle Enger 

Frank Hansen 

Jostein Ringstad 

Sverre Ivar Telnes 

Antall medlemmer: 75 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. 

Sosiale arrangementer: Bacalao. Tur til Sylane og padletur i Begnavassdraget. Løpetur over 

Kolsåsplatået til Erik E. Jutulkaras høsttur m/bankett. Tur til 
Bucuresti. Setteknekken. Lørdagsavslutning i garderoben før jul. 

Utdeling av Jutulkaras hederspris. 

Dugnader: Parkeringsvakt på Vestmarksetra. Dugnader i forbindelse med 

Jutularrangementer (Kantebakk opp, terrengløp, Jutultreffen). Vask 

av styrkerom, garderober m/badstuer. Tore ansvarlig for 

idrettsdelen.  

Økonomi: Sunn økonomi. Medlemsavgift kr 600. 

Oppnådd i 2017: Sportslig og sosialt godt miljø. 

Mål for 2018: Markedsføring/salg av Jutultøy (overtrekk, fleecejakker). 

Opprettholde et høyt aktivitetsnivå idrettslig og sosialt. 

Nyrekruttering (få med ungdommen).  

For Jutulkara: Tore Hansen 



Regnskap Jutulkara per 31.12  2017
Budsjett Endring 

Inntekter 2017 2016 2017 2015 2017-2016

Treningsavgift 43 200.00 42 600.00 43 200.00 42 600.00 600.00
Løperdrikke 6 596.97 8.92 1 000.00 3 137.93 6 588.05
Svartvann 1 078.00
Høsttur 3 231.00 1 267.00 2 000.00 2 141.00 1 964.00
Setteknekken 8 299.30 4 898.00 4 000.00 4 788.00 3 401.30
Tirana 941.00 0.00
Diverse inntekt 23.00 43.42 -23.00
Renteinntekt 136.71 124.86 100.00 140.12 11.85
Årets underskudd 4 485.10 -4 485.10
SUM 61 463.98 53 406.88 50 300.00 54 869.47 8 057.10

Kostnader

Møteutgifter inkl.årsmøte 2 508.50 2 759.50 3 000.00 2 461.40 -251.00
Blomster, gaver 3 250.00 2 688.20 3 000.00 3 705.00 561.80
Treningsblad/ avgift 1 925.10 1 538.10 2 000.00 1 469.10 387.00
Vask mv. idrettsdelen 15 300.00 14 300.00 15 000.00 17 306.64 1 000.00
Utstyr styrketreningsrom 2 995.00 3 000.00 3 586.67 -2 995.00
Div mindre innkjøp 3 645.70 980.00 1 000.00 330.80 2 665.70
Porto/ frakt 24.00 410.00 130.50 -386.00
Bidrag Bucaresti 5 682.00 6 000.00 5 682.00
Nedskrivning idrettstøy 3 594.00 10 080.00 2 000.00 3 000.00 -6 486.00
Trenergodtgjørelse 15 335.00 13 692.00 14 000.00 13 692.00 1 643.00
Jutultøy til trenere 2 300.00 3 730.00 1 000.00 4 560.00 -1 430.00
Div. utgifter 517.13 234.08 300.00 250.00 283.05
Årets overskudd 7 382.55 4 377.36 7 382.55
SUM 61 463.98 53 406.88 50 300.00 54 869.47 8 057.10

Balanse

Eiendeler
Bank 114 247.84 88 933.19 100 034.39 25 314.65
Utlegg Jutulkara 21 027.00 32 023.00 31 246.00 -10 996.00
Forskuddsbetalte utgifter 140.00 1 592.10 -1 452.10
Idrettstøy beholdning 1.1 31 840.00
 - kjøp 8 244.00
 - salg/gaver -9 995.00
 - til trenere -2 300.00
 - nedskrivning -3 594.00 24 195.00 31 840.00 14 250.00 -7 645.00
SUM 159 609.84 154 388.29 145 530.39 5 221.55

Gjeld/ egenkapital
Gjeld
Buss høsttur/ Bucaresti -16 1 200.00 272.00 928.00
Utlegg løperdrikke 9 980.00 13 071.00 -3 091.00
Egenkapital 01.01 141 047.29 145 530.39 141 153.03 -4 483.10
Under-/overskudd 7 382.55 -4 485.10 4 377.36 11 867.65
SUM 159 609.84 154 388.29 145 530.39 5 221.55

09.01.2018
Kjell Nakstad 
  kasserer



Regnskap Jutulkara per 31.12  2016/17  og bud 17 forslag bud 2018

Inntekter 2016 2017 Budsjett Budsjett
2017 2018

Treningsavgift 42 600.00 43 200.00 43 200.00 43 200.00
Løperdrikke 8.92 6 596.97 1 000.00 2 000.00
Høsttur 1 267.00 3 231.00 2 000.00 2 000.00
Setteknekken 4 898.00 8 299.30 4 000.00 4 000.00
Diverse inntekt 23.00
Renteinntekt 124.86 136.71 100.00 100.00
Årets underskudd 4 485.10
SUM 53 406.88 61 463.98 50 300.00 51 300.00

Kostnader

Møteutgifter 2 759.50 2 508.50 3 000.00 3 000.00
Blomster, gaver 2 688.20 3 250.00 3 000.00 3 000.00
Treningsblad/ avgift 1 538.10 1 925.10 2 000.00 2 000.00
Vask mv. idrettsdelen 14 300.00 15 300.00 15 000.00 15 300.00
Utstyr styrketreningsrom 2 995.00 3 000.00 3 000.00
Div mindre innkjøp 980.00 3 645.70 1 000.00 3 500.00
Porto/frakt 410.00 24.00
Bucaresti 5 682.00 6 000.00
Nedskrivning/subsidiering idrettstøy 10 080.00 3 594.00 2 000.00 2 000.00
Trenergodtgjørelse 13 692.00 15 335.00 14 000.00 15 500.00

Jutultøy til trenere 3 730.00 2 300.00 1 000.00 3 000.00
Div. utgifter 234.08 517.13 300.00 1 000.00
Årets overskudd 7 382.55
SUM 53 406.88 61 463.98 50 300.00 51 300.00
Over-/underskudd 0.00

09.01 2018



 

             

 

 
Årsmelding 2017 Hornigjengen 

 
Styret: 
Karin Nord, leder 
Toril Woxman, kasserer 
Ragnhild Bryn Henriksen, styremedlem 
Hege Breen, styremedlem 
Karin Krugerud, styremedlem 
Solbjørg Sørensen, styremedlem 
 
Antall medlemmer: 75 
 
Møtevirksomhet: 
Antall styremøter: 5 
Årsmøte: 01.02.17 
 
Temamøter:  
08.03.17: Mimrekveld etter jubileumstur til Island 
20.09.17: Kveldsmat med bilder fra Hornigjengdamer over Hardangervidda 
18.10.17: Foredrag med Tone Dietrichson - Heller det ekte enn det perfekte 
 
Hornigjengens treningsprogram  

• Mandager: Rolig langtur for A og B gruppen med leder.  

• Onsdager: Intervalltrening for A og B gruppen med trener, og rask gange for 
gågruppen med trener. 

 
 
Styrketreningsrommet disponeres av Hornigjengen på mandager kl 18-20 og på onsdager kl 
19-21. Vi oppfordres til å bruke styrketreningsrommet også utenom disse tidene. Nøkkel er i 
Hornigjengens kodeboks på veggen, og man kan henvende seg til en i styret for å få oppgitt 
koden.  
 
Vintertrening  
Mandager: Skiteknikk/skiintervall på Jordbru for A og B gruppen med trener 
Onsdager: Rolig skitur eller løpetur uten trener for A og B gruppen 
       Rask gange for gågruppen med trener. 
 
 
Trenings tilbud i tillegg til Hornigjengens program 

• Torsdag: Styrketrening «Ute sterk og glad», trening i all slags vær med Elin Bolstad. 

• Mandager: Langintervaller med løpere fra A-gruppen 
 
Sosiale arrangementer i 2017: 

• Sommerfest på Jordbru 15. juni 

• Høsttur til Hadeland 26.-27. august  

• Høsttur med Jutulkara med middag og fest på kvelden 21.oktober 

• Julebord på Jutulstua 2. desember 
 
 
 



 

Sportslige arrangementer: 
Hornigjengen har vært godt representert i følgende Jutul-arrangementer på Jordbru:   

• Klubbmesterskap ski  

• Opp Kantebakk  

• Klubbmesterskap løp  

• Avfetningsrenn   
 
Frank Hansen arrangerte Idrettsmerkeprøve både før og etter sommerferien for 
Hornigjengen.  
Hornigjengen stilte ikke lag til Holmenkollstafetten i 2017. 
 
Fjøla  
Mange i Hornigjengen har deltatt i diverse skirenn, sykkelritt og løp for å få napp i fjøla.  
Det er totalt 45 fjøler i omløp, 19 ble delt ut i 2017 derav en nykommer.  
 
Dugnader: 
Hornigjengen hadde ansvar for parkeringsvakt på Vestmarksetra 2 helger i februar. 
Hornigjengen bidro også til gjennomføring av sportslige arrangementer i Jutul regi i 2017.  
 
Økonomi: 
Regnskapet for 2017 er i noe overskudd, og Hornigjengen har en sunn økonomi. 
 
Hedersprisen: 
Hedersprisen for 2016 ble tildelt Anne-Lise Alaerts på årsmøte 1. februar 2017.   
 
Innlegg i Jutulen 2017 
Toril Gylterud og Berit Skjerve: Hornidamer i Amundsens fotspor (Hardangervidda 2017) 
Solbjørg Sørensen: Hornigjengen under huden på Hadeland (Høsttur til Hadeland 2017) 
Damenes aften – Klubbmesterskapet i terrengløp (Intervju med Karin Nord) 
Solbjørg Sørensen: NM-vinner Toril Gylterud 
 
Hornigjengens historie 
Nina Christiansen har samlet mange bilder i album fra tidligere år. Ragnhild Bryn Henriksen 

har administrert utlån av albumene til de som er interessert. 

Ansvarlige for diverse oppgaver: 

Treningsansvarlig Jorunn Sønsthagen 

Fjøla Nanna Bente Langdal 

Holmenkollstafetten May Ullnæss 

Festkomite (Julebord og 
sommerfest) 

Bente Jøndahl (ut), Jorunn Røegh, 
Ellen Kippersund, Toril Gylterud, Hilde Storm 
Hansen (ny) 

Vinlotteri Inger Espevik, Anne Turid Nordli 

Hornigjengens kontakt i skistyret Anne-Lise Alaerts 

Medlem i Representantskapet Anne Turid Nordli 

Legatstyret, William Pedersens legat Solveig Thrane, Anne-Lise Alaerts 
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ÅRSMELDING ISFB 2017 
 

ORGANISERING OG INSTRUKTØRER 

Ledelse 

Idrettsskolen for barn (ISFB) er direkte underlagt og forvaltes av Hovedstyret 
(HS). Daglig leder har sammen med leder av idrettsskolen ivaretatt ansvaret for 
drift.  

Leder t.o.m sommer 2017: Kristine Dyrnes 

Leder f.o.m. sommer 2017: Sigrid Nestgaard Rød 

 

Instruktører 

Vår 2017: I tillegg til leder Kristine Dyrnes har følgende bidratt i sesongen 
16/17; Morten Hertzenberg, Andreas Torgersen, Anne Torgersen og Maria 
Rødseth, Maiken Sørbye Larsen, Mari Hertzenberg.  

Høst 2017: Sigrid og Ina som nye hovedtrenere. Stor utskiftning av 
ungdomsinstruktører, og flere som ikke hadde mulighet til å være med videre. 
Ettersom Sigrid og Ina har styrt kveldsgruppene alene, har det kun vært behov 
for ekstra instruktører på SFO-gruppene. Det har vært noe problematisk å finne 
instruktører som slutter tidlig nok på skolen eller som ønsker å stille når det 
kun er snakk om to timer av gangen. Vi har likevel funnet en fungerende 
løsning, og har flere flotte vikarer som bidrar periodevis og er tilgjengelige som 
back-up. Ungdomsinstruktørene er i aldersgruppen 13-18 år, der de fleste går 
på ungdomsskolen. Følgende ressurser er med videre ut i 2018:  

● Fast: Sigrid, Ina, Sebastian, Ingrid, Andreas. 
● Vikarer: Veera, Frida, Hallvard, Oda, Anne. 

 

Møter 

Det har vært få arrangerte personalmøter, men heller fokusert på tett kontakt 
underveis mellom leder idrettsskolen og daglig leder. Sigrid og Ina opplever god 
oppfølging av Aimée underveis. 
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Politiattest 

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

 

MEDLEMSKAP – AKTIVE DELTAGERE 

Medlemskap 

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

Deltageroversikt 

I følge forrige årsmelding var det 160 deltakere på Idrettsskolen høsten 2016, 
og en kan anta dette var gjeldende også for våren 2017. Også for sesongen 
17/18 kan en regne med 160 deltakere, derav 40 på kveldsgruppene, 80 på SFO 
Skui og 40 på SFO Emma Hjorth.  

Kveldsgruppene: Gruppen 9-11 år ble avsluttet høsten 2016. Høsten 2017 
startet vi med kun 3 påmeldte i den eldste gruppen (7-9 år). Dette indikerer at 
det er mindre interesse for idrettsskole blant de eldre barna, og stadig flere 
velger spesialiserte idretter fremfor breddetilbud. Vi opprettholdt 7-9-års-
gruppen til tross for få påmeldte. Gjennom høsten har det kommet stadig nye 
påmeldinger, og etter oppstart med SFO-grupper på Emma Hjorth har enda 
flere barn derfra vist interesse også for kveldstilbudene. Idrettsskolen har ellers 
hatt én gruppe for 5-6 år to grupper for 3-4 år. Nytt av sesongen er grupper for 
de minste. Her har det vært godt med påmeldte, fordelt på 2 grupper, og vi 
opplever at denne satsingen på de yngste har fungert godt. 

SFO Skui: Både i 2016/2017 og 2017/2018-sesongen har det vært fire SFO-
grupper, to fra 1. trinn og to fra 2. trinn. Det startet med kun én samlet gruppe 
på 2. trinn, men gruppen ble alt for stor til at opplegget var mulig å 
gjennomføre. Hver gruppe er 20-25 barn per 01.01.18. Det vil være ønskelig 
også i fortsettelsen å ikke ha mer enn dette antallet per gruppe.  

SFO Emma Hjorth: I oktober 2017 startet idrettsskolen også med opplegg på 
Emma Hjorth skole, bestående av 2 grupper, i hovedsak 2. trinn. Emma Hjorth 
har ikke hatt mulighet til å strekke seg lengre enn å dekke utgifter for mer enn 
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1 instruktører. Det er mulig å gjennomføre økter likevel, men også med bistand 
fra en SFO-ansatt har det satt begrensninger for typen aktivitet. 

ØKONOMI 

Idrettsskolen har i sesongen 2017/18 budsjettert svært nøkternt. Det er ikke 
satt av midler til investeringer i utstyr og generelt er kostnadsnivå både på 
aktiviteter og materiell skrudd ned. Dette har gitt idrettsskolen et overskudd på 
ca. 60 000 kr, til tross for svikt i deltagerantall på kveldsgruppene. Svært 
positivt at vi nå har fått med SFO fra Emma Hjort skole i opplegget vårt, derfor 
har vi nå et større antall deltakere på idrettsskolen enn forventet høsten 2017 

Idrettsskolens budsjett er basert på å dekke ca. 30 % lønn for Leder av ISFB og 
ungdomstrenere. 

 

ANLEGG  

Følgende anlegg er benyttet i 2017: 

- Skui idrettspark; gresslettene, skileiken og skøytebanen 
- Skui skole gymsal 
- Skogsområdet i nærområdet har blitt benyttet til noe aktivitet. 

 

MÅLOPPNÅELSE 2017 

For 2017 har intensjonen vært å opprettholde et godt breddetilbud med mye 
variasjon i aktivitetene. Dette mener vi å ha oppnådd.  

Justeringer inn i ny sesong fra høsten 2017 har vært vellykket. Barn og foreldre 
gir uttrykk for å være fornøyde med opplegget, og også med kommunikasjonen 
gjennom appen “Spond”. 

Satsingen på tilbud for 3-4-åringene har vært vellykket, og har bidratt til å veie 
opp antall deltakere etter frafallet blant de eldste. 

 

MÅL OG PLANER FOR 2018 

- Høy kvalitet og god variasjon i tilbud og aktiviteter i nærområdet. 
- Opprettholde god informasjon til foresatte 
- God markedsføring i forkant av neste sesong 
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- Dersom det også i fortsettelsen blir vanskelig å finne bidragsytere som 
har fri tidlig på dagen, vil det kunne være aktuelt å hente inn instruktører 
fra idrettslinjer på videregående skoler i et praksissamarbeid. 

 

AVSLUTNING 

Et variert idrettsskoletilbud er viktig å opprettholde, enten som et tilbud for å 
treffe de barna som ikke finner sin plass i mer spesialiserte idretter, eller som 
et supplement til annen idrett. Utvikling av varierte motoriske ferdigheter fra 
man er barn er ellers viktig for god kroppsbeherskelse, utvikling og mestring 
senere i livet.  

Vi håper fornøyde deltakere fra 2017 vil spre informasjon om idrettsskolen til 
venner og bekjente, slik at vi i ny sesong fra sommer 2018 beholder årets 
deltakere og rekrutterer nye. 

 



REPRESENTANTSKAPET  I IL JUTUL  - ÅRSMELDING 

 

Representantskapet har hatt 2 møter i perioden. Representantskapets 

oppgaver er bl.a: 

Overvåke at laget drives i beste Jutul-ånd, og er i samsvar med lagets 

lov, formål og vedtekter, behandle forslag til utnevnelse av 

Æresmedlemer og kandidater til Hederstegn, ta opp og behandle saker 

det mener har betydning for laget.  

På årsmøtet ble det delt ut 2 hederstegn til medlemmer som har gjort en 

innsats for klubben utover det som normalt kan forventes. 

IL Jutuls leder Ivar Barstad har møtt på representantskapsmøtene og 

redegjort for de aktuelle saker som Arbeidsutvalget og Hovedstyret har 

hatt opp til behandling. Leder for Representantskapet har vært 

representert på Hovedstyrets møter.  

Representantskapet har 14 medlemmer og består i av æresmedlemmer, 

tidligere ledere i IL Jutul, 2 valgte representanter samt leder av William 

Pedersens legat.  

 

For Representantskapet i IL Jutul 

 

Kjell Nakstad 



 

 



 

 



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 

IL Jutul 
Skuiløkka 15 

1340 Skui  
Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui 

Org nr. 984495358 
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