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SAK 10.1 Prioritering anleggsutbygging i 2018, 2019. 

Forslag til vedtak: 

IL Jutul prioriterer rehabilitering av eksisterende 11’er bane i 2018. Det byttes banedekke. Dette 

prosjektet sendes ut på tilbud nå og er planlagt gjennomført i juli 2018. Vi mottar kommunal støtte i 

år, men tippemidler først i 2019/2020. BIR foreslår at kommunen forskutterer tippemidler og 

momskompensasjon i 2018. Må besluttes av kommunestyret. Uansett innstiller vi på at dette 

prosjektet gjennomføres da vi har egenkapital og behovet er stort. 

Etablering av ny 9’er bane på eksisterende grusbane har prioritet 2 i vår handlingsplan. Vi har fått 

godkjent idrettsfunksjonell godkjenning av dette prosjektet, og kommunale midler mottas i 2019. 

Tippemidler i 2020/2021. Vi håper på gjennomføring i 2019. BIR foreslår at kommunen forskutterer 

tippemidler og momskompensasjon i 2019. Må besluttes av kommunestyret i år. Vi innstiller på at 

dette realiseres i 2019 og at styret jobber videre med realiseringen som planlagt. 

Vi har i 2017 jobbet med å planlegge og realisere et kunstsnøanlegg for skileiken og sprintløypa. 

Dette har vært jobbet med sammen med sponsor. Vi ønsker nå et prosjekt som henter vann fra 

Ståvivannet for å gi tilstrekkelig mengde vann for 2 flyttbare kanoner i skileikområdet. Prosjektet vil 

ha behov for en driftsbygning/lager i område Skuisletta, pumpehus, trafo, og oppgradering av selve 

sprintløypa med minimum bredde 6m. Dette prosjektet vil bli delt i 3 delprosjekt pga hvordan vi kan 

få mest mulig spillemidler. Sprintløype ønsker vi å oppgradere i bredde og med noen ekstra lysstolper 

i 2018. Realisering av resterende del av prosjektet med driftsbygg og kunstsnøanlegg avhenger av at 

kommune og Fylket godkjenner uttak av vann fra Ståvivannet. BIR og Natur og idrett er svært 

positive til prosjektet, men det kan ta tid å få alle formaliteter på plass. Prosjektet må også ha en 

finansiering som ikke hindrer realisering av nytt dekke på 11’er og ny 9’er. 

Se også orientering i årsmelding kap. 13 om Anlegg og vedlagte likviditetsbudsjett. 

Styret ber om årsmøtet sin godkjenning for å jobbe videre med prosjektene som angitt over. 

 

SAK 10.2 Opsjon for salg av Klubbhuset. 

Bærum kommune har henvendt seg til Jutul for at vi skal selge Klubbhuset til Bærum Pistolklubb. De 

har behov for en treningshall for skyting og ønsker å etablere den som en forlengelse av Klubbhuset. 

Il Jutul eier Klubbhuset, men ikke tomten det står på. Den eier kommunen. Et salg av Klubbhuset kan 

derfor ikke gjøres på det frie markedet. Området er også regulert for idrettsformål. 

IL Jutul har de siste årene ikke benyttet Klubbhuset til organiserte aktiviteter. Men vi har en 

leieavtale med Yogaskolen mandag til torsdag i store deler av året, og vi leier ut lokalene til 

interesserte i helgene. Dette krever en god del organisering som hovedsakelig ivaretas av daglig 

leder. 

I de siste årene har vi byttet yttertak, isolert over himlingen i hovedetasjen, malt utvendig og nylig 

oppgradert kjøkkenet. Det er fukt flere steder i underetasjen. Det er trolig behov for å grave opp 

rundt kjellermurene og drenere utvendig. Det er synlige sprekker i ytterveggen. 

HS har vurdert tilbudet fra Pistolklubben, og anbefaler at årsmøtet godkjenner utkastet til 

opsjonsavtale. Det er usikkert når en byggestart og event salg kan bli realisert, men for å komme 

videre er Pistolklubben avhengig av at IL Jutul godkjenner opsjonsavtalen. 
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UTKAST TIL INTENSJONSAVTALE. 

Partene: 

JIL – Jutul Idrettslag, org. nr. xxx xxx xxx 

BPK – Bærum Pistolklubb, org. nr. 975 684 199  

Bakgrunn: 

BPK har i lengre tid vært på utkikk etter egnede fasiliteter for innendørs skyting etter at Norges 

Idrettshøyskole (NIH) valgte å stenge sin skytebane der BPK i en årrekke hadde innendørs trening på 

vinterstid.  

JIL har et eldre klubbhus som står på kommunalt eiet grunn på Skui i Bærum kommune. BPK har vært 

på befaring på klubbhuset og gått i dialog med Jutul om en eventuell overtagelse av bygget. Målet fra 

BPKs side er å bygge en innendørs skytebane i tilknytning til dette klubbhuset.  

Tilbud og forhandlinger: 

Den 13. juni 2017 oversendte BPK et tilbud om overtagelse av klubbhuset for 400.000 NOK. Etter 

senere forhandlingsmøte den 3. juli ble det fra JIL’s side satt frem krav om 500.000 NOK. Da vil JIL 

oppgradere kjøkkenet i klubbhuset og installere ny kjøkkeninnredning.  

Dette ble tatt opp i Styret i BPK 30.08.2017 og det ble her gitt tilslutning om at tilbudet kunne økes til 

500.000 NOK. Styret i BPK forutsetter at huset må forsikres av JIL frem til en eventuell overtagelse, og 

at nødvendig vedlikehold blir gjennomført.  

Prosess og overtagelse: 

Begge parter er innforstått med at det gjenstår en lang prosess før en eventuell overtagelse kan skje. 

For JIL er det maktpåliggende at den videre prosessen inkluderer Skui Vel, samt at forholdet til 

nåværende leietager i det gamle klubbhuset avsluttes på en ryddig måte.  

For BPK vil overtagelse være avhengig av tidsløpet for å få prosjektet inn i kommunens anleggsplan 

og videre søknadsprosess for tilskudd, m.a finansiering med Statlige tippemidler.  

Det anses ikke realistisk at man får nødvendig klarhet rundt alle disse forhold før tidligst høsten 2018. 

Begge parter er enige om å holde hverandre orientert om fremdriften i disse prosessene. 

 

Forbehold: 

BPK tar forbehold om nødvendige godkjenninger og at nødvendig finansiering er sikret gjennom m.a 

kommunale tilskudd og statlige tippemidler.  

 

Bærum den xx /xx – 2018 

 

___________________________    ____________________________ 

For JIL       For BPK 
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Sak 11:  Styret foreslår at medlemskontingent holdes uendret. 

 

Sak 12:  Styret foreslår at gruppene får fullmakt til å fastsette treningsavgifter. 


