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Av: Jørgen Jacobsen

Tanken om å utvikle og etablere et nytt tilbud til barn ble til 
midt på 80 tallet i regi av Norges Idrettsforbund.  Det pri-
mære var et variert tilbud med fokus på mestring fremfor 
prestasjon og konkurranse.  I Jutul tar daværende leder 
Per Claussen tak i ideen sammen med Kjellaug Jacobsen 
som da var aktiv som ressursperson, lagleder og trener i 
ski-/friidrettsgruppa.

Første gang disse ideene presenteres for resten av klub-
bens medlemmer er i halvårsberetningen fra hovedstyret 
etter vintersesongen 1987/1988. «Begrepet all-idrett blir 
stadig mer populært blant de yngste idrettsutøverne. 
Jutul går inn for dette. Heldigvis tar Kjellaug Jacobsen 
kommandoen fra starten av. Da får vi det til! Alle gruppene 
må støtte opp. Det blir et fint tilbud til Jutul-barn som 
vil forsøke seg i de forskjellige idrettsgrener på en gøyal 
måte.»

I beretningen et halvår seinere følges dette opp: «All-idrett 
for barn befinner seg fortsatt bare på det teoretiske plan. 
Men Kjellaug J. jobber energisk og tror/håper på å bytte 
teori med praksis i løpet av neste halvår. Alle gruppene må 
støtte opp om dette.»

I november 1988, bare 3 dager før halvårsmøtet hvor 
«… det teoretiske plan» er presentert har Kjellaug første 
arbeidsmøte om utviklingen av en «Idrettsskole for barn» 
i klubben. Her møter Per og Kjellaug andre entusiastiske 
ressurspersoner i klubben for å utarbeide en skisse til 
gjennomføring og diskutere konsekvenser og oppfølging. 
Andre deltagere var Brita Grønfur nestleder i Jutul, Finn 
Johannesen nestleder i ski-/fridrettsgruppa og entusias-
tiske, aktive medlemmer av klubben med stor interesse 
for å bidra ved gjennomføring av det nye tilbudet. Av 
referat fra møtet, og påfølgende arbeidsmøter, kan vi se 
at grunnlaget før oppstart var svært grundig og effektivt.  
Allerede den 17. januar 1989 startet Idrettskolen for barn 
sine første aktiviteter.

Ved årsmøtet den 10.5 1989 kunne klubbens medlemmer 

lese om oppstarten.  Vi tar med noen «klipp» fra den aller 
første beretning: 

«Et nytt idrettstilbud i Jutul fikk sin start 17. januar 1989 
– Idrettsskole for barn i aldersgruppa 7 – 8 år. Hensikten 
med Idrettsskolen er å gi deltagerne et godt grunnlag for 
videre idrettslig utvikling og aktivisere dem i allsidig lek og 
bevegelsesfokusering. Treningen legges opp i en form 
som er tillokkende og gøy, med leken i fokus. Her er det 
ingen særidretter som prioriteres, allsidigheten fremheves. 
Den formen vi har valgt er de idrettsgrener vi har i Jutul. 
Barna får grunnleggende innføring i friidrett, ballspill, 
skøyter, ski og orientering. Orientering er jo nytt og 
spennende. … 

Etter ytterligere informasjon om aktivitetene og respons 
kan vi se at oppslutningen er god både i de voksnes rek-
ker (ledere/trenere/foreldre) og blant hovedpersonene selv, 
ungene:  

… 38 unger i 7-8 års alderen er med i gruppa. … 
Idrettsskolen for barn er en selvstendig gruppe i Jutul med 
15 voksne trenere og styre. 

Disse pionerer var: Nina Christensen, Anne Turid Nordli, 
Arnfinn Otterstad, Stig Fritzvold, Geir Berntsen, Harald 
Luksengård, Jostein Ringstad, Odd Thrane, Finn Johann-
sen, Brita Grønfur, Reidar Risan, Tor Øistein Hauge, Anne 
Gro Berntsen, Lindbjørg Stølan Norges Idrettsforbund og 
Kjellaug.

Vinteren og våren 1989 foregår aktivitetene i Skileiken og 
på skøytebanen ved Bryn skole. Innendørsaktiviteten i 
gymsalen ved Skui skole.

IDRETTSSKOLEN FOR BARN 
NY GRUPPE I JUTUL
Som det fremgår tidligere fikk de første ungene være med 
allerede fra midt i januar 1989, dog uten at den nye grup-
pen var formelt opptatt som gruppe i Jutul. Riktignok var 
både hovedstyret, de andre gruppene og medlemmene 

Idrettsskolen for barn i 
Jutul gjennom 25 år
- ideén, forberedelsene og oppstarten



3IDRETTSSKOLEN FOR BARN 25 ÅR

kontinuerlig informert og oppdatert om planene, forbere-
delsen, oppstarten og utviklingen av det nye tilbudet og 
hvordan dette formelt skulle organiseres.
Ved årsmøtet den 10.5 1989 var interimsperioden over og 
Idrettsskolen for barn ble formelt vedtatt som ny gruppe i 
klubben. Gruppas første egne styre besto av Tor Øistein, 
Anne Gro, Charlotte Mæhlum som erstattet Lindbjørg (fra 
Idrettsforbundet)og med Kjellaug som leder.

FORTSETTELSEN OG UTVIKLINGEN VIDERE
Det som skjedde videre kan vanskelig beskrives med bare 
ord. For å si det på en annen måte:

Aktivitetene og alle opplevelsene som har vært opp-
levd av barn og unge har preget deres forhold til egen 
mestring og utvikling.  Ungene og deres foresattes 
inntrykk og tilfredstillelse har alltid vært det viktigste.

Vi skal allikevel forsøke etter beste evne forsøke å opp-
summere de 25 årene.  

Det har vært en fl ott utvikling gjennom 25 år med konti-
nuerlig tilpassing til ønsker og behov fra foreldre og barn, 
nye initiativ fra gruppens instruktører og styre og klubbens 
øvrige grupper og hovedstyre. I tillegg har Norges Idretts-

forbund kommet med nye tanker, ideer og retningslinjer.

Litt praktisk informasjon om formalia i klubben. Frem til og 
med 1989 var klubbens høyeste organ «Årsmøtet» (gene-
ralforsamlingen) avholdt 2 ganger årlig (halvårsmøter). Ved 
årsmøtet i mai 1990 besluttet klubben at «Årsmøtet» her-
etter avholdes kun 1 gang pr. år (innen 1.april). Ved hvert 
årsmøte vedtas gruppenes og hovedstyrets mål, planer, 
beretninger og regnskap.  Den beste kilde til informasjon 
sett i et «historisk perspektiv» er derfor en gjennomgang 
av dette materialet – og ikke minst, en god prat med fl ere 
av de personer som har bidratt til at ungene har kunnet 
nyte godt av klubbens tilbud i disse årene.

I oppsummeringene legges det vekt på aktivitetstilbudets 
mangfold og kvaliteter for de forskjellige aldersgrupper,  
utviklingen i antall aldersgrupper og antall barn som har 
nytt godt av tilbudene, leder og trenerutviklingen og noen 
ord om de mer sosiale aktiviteter og arrangementer ungen 
har kunnet glede seg over.  

GRUNNLEGGENDE INFORMASJON
Aktiviteten har i alle år vært tilrettelagt slik det er beskre-
vet i den første årsberetningen.  Etterhvert kom økt fokus 
på mestring og trygghet som grunnleggende faktorer inn 

Kjellaug Jacobsen, leder Idrettsskolen.
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sammen med leken og den lystbetonte formen. Sosiale 
tilleggsaktiviteter som avslutninger foran jul og sommeren 
og mindre og større fellesarrangementer har alltid vært en 
viktig del av programmet.

Sesongen for Idrettsskolen for barn er fra skolestart på 
høsten til skoleslutt året etter og påmelding og deltaker-
avgift gjelder for en hel sesong. Barna deles inn i grupper, 
normalt 20 deltagere i hver gruppe.  Gruppene er tilpasset 
barnas alder.  

Aktivitetene vinterstid skjer gjerne i området i og rundt 
skianlegget og Skileiken i Skui Idrettspark. De første årene 
var skøyteaktivitetene lagt til isfl atene ved Skui og Bryn 
skole. Når isfl aten i Skui Idrettspark ble etablert fl yttet 
denne aktiviteten hit.  Utendørsaktivitetene høst og vår 
har stort sett alltid skjedd i området Skui Idrettspark. Etter 
hvert som nye aktiviteter kom til ble nye områder tatt i 
bruk, f.eks. til skogsturer, skiturer, sykkelturer osv.  Innen-
dørs har gymsalene ved Skui og Emma Hjorth barneskoler 
vært benyttet.

Det har i mange år vært samarbeid med andre aktører om 
å gi allsidige tilbud på nye områder.  Mer om dette etter 
hvert.

1990 ÅRENE
Ved inngangen til dette 1. året, vinteren 1989, ser vi at sty-
ret har med seg 15 trenere. Noen av disse er med «hver 
gang», mens andre har ansvaret for tilbudet relatert til en 
bestemt idrett (trenere fra de andre gruppene i klubben).  
Allerede samme høsten var tilbudet utvidet til å omfatte 6 
åringer. 17 nye deltagere ble gitt et variert, allsidig tilbud 
med kun faste trenere som fulgte dem hver gang. 7-8 års 
gruppa var nå økt til 41 deltagere, totalt 58 deltagere.   
Aktivitetene er samme som forrige sesong og fi nner sted i 
området ved og rundt idrettsanleggene mellom Skui gren-
dehus/Jutulstua og Skuibakken og innendørsaktivitetene i 
gymsalen til Skui skole. 

Ved årsmøtet våren 1990 ser vi i hovedstyrets beretning at 
entusiasmen er stor og at det er planer om å utvide tilbu-
det for fl ere alderstrinn.  Det opplyses at «Heldagsskolen» 
er på vei inn i Bærumsskolene og at Idrettsskolen for barn 
i Jutul høyst sannsynlig vil være en av bidragsyterne.

Etter sesongen 1990/1991 fi nner vi at det nå har vært 
13 instruktører i sving med 90 barn fordelt på 4 grupper. 
Høsten 1990 innledet klubben et samarbeid med Skui 
skole om et tilsvarende aktivitetstilbud til barn i Heldags-
skolen som ble gitt til ungene på kveldspartiene. Det er 
nå 2 grupper i Heldagsskolen og 2 grupper på kvelden; 6 

1996 - skitur fra Vestmarksetra.
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års gruppe og en utvidet gruppe for 7, 8 og 9 åringer. Vi 
sakser fra beretningen til Idrettsskolen: «Mottoet vårt: Det 
skal være gøy i Idrettsskolen. At ungene trives ser vi på re-
krutteringen. Den erfaring vi sitter igjen med etter å ha hatt 
barna fra heldagsskolen i snart ett år er at de er litt mer 
slitne enn de barna som har anledning til å komme seg 
hjem, roe seg ned, for så å komme tilbake om kvelden. 
Det er noe som vi trenere har tatt hensyn til og legger opp 
aktiviteten etter barnas humør». 
Videre: «Målsettingen vår: 1) Tilrettelegge aktivitetene så 
de er allsidige og stimulerende med leken i sentrum 2) Få 
med foreldre på dugnad og sosialt samvær slik at de blir 
kjent med Jutul 3)Informasjon om hva som skjer i Jutuls 
andre grupper når barna går ut av Idrettsskolen 4) Utdan-
ne trene og ledere»

Fin utvikling, gode resultater og ambisjoner om å gjøre 
gode ting enda bedre.

Sesongen 1991/1992 sitter fortsatt samme styre som 
ble valgt ved årsmøtet i mai 1989. De fl este av trenerne 
som var med ved starten er også med. Antall grupper er 
fortsatt 4, mens totalt antall deltagere nå var kommet opp 
i 110. Det er verd å merke seg at Idrettsskolen i Jutul nå 
har markert seg godt også utenfor Skui og Jutul. Klub-
bens leder og Kjellaug er invitert til å delta i et debattsemi-

nar arrangert av kommunens skoleadministrasjon. Tema; 
samarbeide mellom idrettslagene og skolen. Et aktivt år 
hvor fl ere fra klubben og gruppa var invitert og deltok 
på fl ere ulike seminarer og kurs i regi av forbund, krets 
og klubb med fokus både bla.a rekruttering og anlegg. 
Idrettsskolens styremedlemmer er aktivt med i prosjekt-
grupper for en klubbutviklingsprosess i idrettslaget. 
Forenklet sagt en prosess med målsetting «Hvordan gjøre 
et godt idrettslag enda bedre». I årsberetningen fra grup-
pas styre kan vi se at fjorårets 4 hovedmål blir evaluert og 
at resultatet er rimelig i takt med forventningene. Mål for 
kommende sesong er en styrkning (fl ere) av styret med 
2 nye styremedlemmer, minst 7 nye ledere og trenere på 
kurs, fl ere konkrete sosiale aktiviteter, informasjonsmøte 
for foreldre og hele 3 nye partier(aktivitetsgrupper).

Ett år senere, etter sesongen 1992/1993, kan vi se at 
antallet instruktører nå er kommet opp i 16 og at styret er 
styrket med 1 person. Aktiviteten er stor og god og det 
totale antall deltagere er nå 151 barn, 41 fl ere enn forrige 
sesong. Det er nå hele 6 grupper. Svært mange ledere 
og trenere har deltatt på kurs og seminar. En spesiell 
og stor begivenhet var det da barn fra Idrettsskolen for 
barn i Jutul fremførte 2 sanger under åpning av «Snø Ski 
og Glede konferansen» arrangert av Norges skiforbund. 
Overført både på TV og i radio. Kjellaug og klubbens leder 

Kostymefest våren 1992. Dugnadsinnsats.

Niskinn-tur mai 1997. 7, 8 og 9-åringer 1996.
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holdt innlegg på Morgesdalskonferansen om erfaringer fra 
praktisk samarbeid mellom klubben og skolen og Kjellaug 
skrev innlegg om «Skileik» i Forbrukerrapporten. Popula-
riteten var fortsatt stor og de første årene var størrelsen 
på gruppene på vei til å bli godt over 30 barn. Nesten alle 
målsettinger fra sist år ble innfridd og populariteten også 
for de mer sosiale arrangement øker. Klubbaftener og 
avslutninger må deles på flere kvelder pga plassmangel 
i lokalene. Nye målsettinger for det kommende år kan 
med korthet sammenfattes til; fortsatt kurs for trenere og 
ledere, opprettholde nivå på aktiviteter og antall grupper 
og deltagere og ellers som året før.

Ved vårens årsmøte i 1994 kan vi lese at sesongen 
1993/1994 er gjennomført i samme spor som tidligere, 
og at deltagerantallet øker noe, men antallet instruktører 
var nede i 13. Nå er totalt 168 barn med. Svømming 
(Berger svømmehall) er kommet med i programmet for 
første gang, og stabiliteten er fortsatt stor både på leder 
og trenersiden med noe utskifting og tilfang av nye like 
motiverte og entusiastiske ledere og trenere som de som 
gir seg. Det noteres hele 9 deltagelser på ulike kurs og 
seminarer.   Kjempebra. Leder av Heldagsskolen ved Skui 
skole og Kjellaug holder foredrag på et erfaringsseminar i 
regi av Akershus Idrettskrets; «Idrettens rolle i skolefritids-
ordningen». Sesongens helt spesielle opplevelse kom da 

Skigruppa og Idrettsskolen for barn var med og arranger-
te Fakkelstafetten i forbindelse med OL på Lillehammer. 
Fakkelstafetten kom til Skui i forbindelse med Skisportens 
dag denne vinteren.  Denne sesongen kom nye skilter på 
plass i Skileiken etter forutgående samarbeid med den 
kjente kunstneren og tegneren Sturla Kaasa.  Skiltene 
vaskes og vedlikeholdes årlig. (Se egen omtale av 
Skileiken.)

Sesong 1994/1995 deltar 180 barn.  81 jenter og 90 
gutter. Som tidligere år, er relativt jevn fordeling. Det er 
nå 6 grupper, 3 i Heldagsskolen og 3 på kveldstid. 13 
instruktører i aktivitet. Mange deltar på kurs og seminarer 
og Kjellaug mottar reisestipend fra Bærum Idrettsutvikling 
til Landsseminar om Idrett i Idrettsskoler og skolefritids-
ordninger. Svømming er nå en fast aktivitet, men flyttes 
fra Berger til svømmehallen i NATO anlegget på Kolsås. 
Som en kuriositet kan nevnes at journalister fra et fransk 
idrettsmagasin kommer på besøk/befaring og lager en 
artikkel om Jutuls skileikområde og Idrettsskolen for barn.

I sesongen 1995/1996 oppleves for første gang at 
deltagere antallet stabiliserer seg. 176 deltagere denne 
sesongen. Antall grupper og aktivitetstilbud som tidligere. 
I alle foregående år, og denne sesongen, har barna fra 
idrettskolen deltatt ved ulike arrangementer i regi av andre 

KIROPRAKTIKK  +  AKUPUNKTUR  +  FYSIOTERAPI  +  MASSASJE  

La ikke idrettsskader
ødelegge idrettsgleden!
Vi har solid erfaring med å forebygge 
og behandle idrettsskader.

Vårt tverrfaglige team kan bidra med: 
• Kiropraktikk  • Fysioterapi
• Akupunktur  • Massasje
• Treningssenter • Kurs/foredrag

Mange av våre behandlere har selv 
vært toppidrettsutøvere, så hos oss 
møter du likesinnede.

Bestill time på tlf 67 80 50 70 eller www.klinikkpluss.no
Du fi nner oss i Løkketangen 12a
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grupper i klubben. Her kan nevnes klubbmesterskapene 
i langrenn, friidrett, terrengløp, Avfetnings(ski)rennet på 
Jordbru og i Vestmarkvandringen. Som vanlig, god opp-
slutning.

Deltagerantallet øker noe igjen i sesongen 1996/1997. 
Når deltar 188 barn. Målsetting for dette året var «bedre 
med fl ere grupper enn for mange barn i hver gruppe».  
Det er nå 7 grupper totalt. 4 grupper i Heldagsskolen 
og fortsatt 3 på kveldstid. En økning på 1 gruppe. Denne 
sesongen er sykling og «friluftsliv» kommet på program-
met. Etter hva vi kan forstå, svært populære tiltak både 
for barn og foresatte med sine turer i marka med og uten 
sykkel. Nå med 18 trenere (eller instruktører som de nå 
kalles). Naboklubben Jardar arbeider med å iverksette en 
tilvarende Idrettsskole og Kjellaug har vært rådgiver for 
Jardar og bistått ved etableringen.

I 1997/1998 sesongen sprenges nye grenser.  Det er 
mange av barna som «blir for gamle» til å delta i tilbudene 
som er gitt for barn fra 6 til og med 9 år. I samarbeid med 
Ishockeygruppa og Ski-/friidrettsgruppa gis et allsidig 
tilbud til siste sesongs 9-åringer. 25 barn deltar. Det 
totale antall er nå 192 barn, og med denne gruppen er 
det nå hele 8 grupper i sving. En annen «nyvinning» er 
overnattingstur for sesongens 9 åringer til Niskinnvannet 

på Krokskogen. Et tiltak som fortsatt er på programmet i 
2014. Med vikarer er det nå 16 instruktører med på mo-
roa.  Mao. For å organisere og drive den «skolen» er det 
nå over 20 fantastiske voksne som har lyst til å være med 
dette. Flott!

I 1998 ser vi at klubbens arbeider for barn og unge for 
alvor har blitt lagt merke til i Norges Idrettsforbund. 
Kjellaug velges til representant i det nyetablerte Idrettens 
verdiforum. Antallet deltagere i sesongen 1998/1999 er 
nå økt til hele 210. 8 grupper. Ny gruppefordelingen: 4 
grupper i Heldagsskolen og 4 grupper på kveldstid, 2 
grupper for 5-6 åringene, 1 gruppe for 7-8 år og 1 gruppe 
for 9 – 11 år. Totalt er det nå 20 instruktører og et styre 
på 7.

Siste sesong i forrige årtusen; 1999/2000 Jubileums-
sesong med ny deltakerrekord, 220. 8 grupper som 
året før. Tilbudet økes ved at det søkes samarbeid med 
et klatresenter hvor ungene får prøve seg i klatreveggen.  
Jubileet preger både aktiviteter og arrangementer denne 
sesongen, med bla.a besøk av leder i Akershus Idretts-
krets som kommer på besøk under Skisportens dag i 
Skileiken hvor det deles ut 2 stipender til Idrettsskolen for 
barn. «Barnas Skistipend» fra Norges Skiforbund og 
kr 5000,- i stipend fra Akershus Skikrets. Egen 10 års 

Skøyter 1998.

På tur til Skuibakken 1997.

Klubbaften med sykkeltur til Sandungen 1996. Skisportens dag.
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medalje til alle ungene. Skogsvandring og sykkeltur til 
Kjaglidalen og overnattingstur til Nordfjordhytta på Eineå-
sen for 9 -12 åringene. Jubileumsfeiring på Grendehuset 
med inviterte gjester og hovedstyret gir en stor lavvo til 
gruppen med ønske om god tur til Niskinnvannet. Nor-
ges Idrettsforbunds nye president Kjell O. Kran holder 
seminar på Skui grendehus og Bærum Idrettsråd tar i 
mot en svensk delegasjon for befaring i Skui Idrettspark.  
Ved begge arrangementer står Kjellaug for befaringen og 
holder foredrag om Jutul, Idrettsskolen for barn og klub-
bens øvrige anlegg. 24 faste instruktører og 2 vikarer. Før 
jul vikarierer Toril Skovli som leder for Kjellaug som har 
utenlandsopphold i England et par sesonger. 

ETTER TUSENÅRSSKIFTET
Sesongen 2000/2001. Som året før vikarierer Torill som le-
der for Kjellaug før jul. 31 instruktører og 3 vikarer følger opp 
8 grupper og med i alt 220 barn som året før. Styret har 
arbeidet med ny organisasjonsmodell for de kommende år. 
Planer og mål for neste sesonger er mange, realistiske og 
gode. Her nevnes eksempler: Omorganisering og utvidelse 
av gruppetilbud, styrke informasjon mellom styre og instruk-
tørene, nytt tilbud til aldersgruppen 12+ og å videreutvikle 
trivsel og samhold gjennom godt sosialt miljø, vennskap og 
faglig utvikling både blant styret og instruktørene – alt i et tre 
års perspektiv. 31 instruktører. Imponerende.

Toril Skovli velges til ny leder ved inngangen til sesongen 
2001/2002. 220 deltagere, 8 grupper og Kjellaug har 
takket av som styreleder etter 12 år for å fortsette med 
å lede instruktørkorpset og deltar selv som instruktør 
sammen med 27 andre. Årets nyhet på aktivitetsfronten er 
aerobic og ishockey (i samarbeid med ishockeygruppa). 
Mål for kommende års sesong er nytt tilbud for ungene 
som går ut som 11 åringer. 

Sesongen 2002/2003. Det skjer mye nytt i Skileiken.  
Stordugnad på sommeren og Skileiken får nye, perma-
nente hopp, kuler og staup og hele området med gapahu-
ker og bålplass rustes opp. Stadig nye aktiviteter moti-
verer ungene. Nytt av året er en ny gruppe for 12 år og 
eldre. Adrenalingruppa er etablert og på programmet var 
foruten basistilbudet også terrengsykling, klatring, squash 
og overnattingstur. Inkludert denne gruppa er det nå 9 
grupper. Fortsatt 220 deltagere totalt. Egen hjemmeside 
etablert. 29 instruktører.

Sesongen 2003/2004 har som sesongen 220 deltagere.  
Det er nå 9 grupper, 4 i heldagsskolen, 4 + Adrenalin på 
kveldstid. 25 instruktører. Adrenalingruppa er tydeligvis 
svært så populær med hele 27 deltagere. Det innledes 
samarbeid med skytterne på Sollihøgda som inviterer 
Adrenalingruppa til instruksjon og trening i luftgeværsky-
ting. Et samarbeid som etter hvert utvides og som også  

Romperacer-renn 1996. Klatring våren 1998.
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fortsatt er en del av de årlige programmene. Adrenalin-
gruppa får også prøve seg på seiling, volleyball og en tur i 
alpinbakken.

Til tross for at deltagerantallet er uforandret på 220 i 
sesongen 2004/2005, er antallet instruktører redusert til 
17. Dette har sammenheng med noe endring i opplegget 
med bl.a. utvidet samarbeid med eksterne aktivitetsar-
rangører. Interessen for deltagelse i Adrenalin gruppa var 
svært dårlig og gruppa lagt på is inntil videre. 8 grupper. 
Rammeplan for utvidelse av Ski-leiken godkjent av kom-
munen. Sesongen blir den siste med Toril som leder og 
vi kan se at mange av de som var svært aktive i mange 
år nå er ute av styret, og dermed også har gitt seg som 
instruktører. Et generasjonsskifte er på gang.

Styret i sesongen 2005/2006 rapporterer om nedgang 
generelt. Vidar Kongsparten har overtatt som leder etter 
Toril. Det var 180 deltagere denne sesongen, og snøman-
gel skaper utfordringer for vinterprogrammet. 8 grupper. 
12 instruktører.

Sesongen 2006/2007 - Ikke oppgitt styreleder. Ingen års-
beretning fra Idrettsskolen for barn etter denne sesongen. 

Sesongen 2007/2008 er det fortsatt ingen formell styrele-
der. Styret består av 5 styremedlemmer. Mats Carlsson la-

get årsberetningen. Det rapporteres at mer enn 230 barn 
har deltatt i løpet av året i 8 grupper. Litt av et løft for de 
12 instruktørene som var i sving denne sesongen.

Sesongen 2008/2009 fortsatt uten styreleder. 6 styre-
medlemmer. Deltagelsen er upåklagelig med hele 210 
deltagere i 8 grupper. Instruktører.

I sesongen 2009/2010 har Hanne Helgar-Carlsen kom-
met inn som styreleder. Hun har med seg ytterligere 6 i 
styret. Det er tydelig at da ble arbeidet iherdig og godt 
med å få inn fl ere instruktører. 12 instruktører og 5 vikarer 
leder 4 grupper på ettermiddagen og 6 grupper i SFO 
tiden. 10 grupper totalt og i løpet deltok totalt 350 barn. 
I tillegg til SFO på Skui skole er det nå også inngått avtale 
med Emma Hjort barneskole. Dessverre kunne ikke Emma 
Hjort skole fortsette samarbeidet grunnet utfordringer 
relatert til fi nansiering av opplegget.

Fortsatt mange deltagere i sesongen 2010/2011. Hele 
250 barn har deltatt. Samarbeidet med SFO på Emma 
Hjorth varte bare en sesong. 8 grupper og 18 instruktører.

Fortsatt god aktivitet for i alt 220 barn i 8 grupper i 
Sesongen 2011/2012. Hanne gir seg som styreleder etter 
denne sesongen.12 instruktører.

Fakkeltog i Skui OL 1994. Heldagsskolen Skøyer’n.

Inger Bjørnbakken, Fred A. Maier og Jørgen Jacobsen. Borghild Niskinn fra Sollihøgda.
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Sesongen 2012/2013 har Per Morten Brunborg over-
tatt som styreleder etter Hanne.  Per Morten blir den siste 
valgte leder av Idrettsskolen for barn som egen gruppe i 
klubben.  Det ble ikke laget årsberetning etter sesongen 
men, av program og deltakerlister fra de forskjellige grup-
pene, ser vi at det deltok totalt 200 barn i 8 grupper.

Sesongen 2013/2014 Ved årsmøtet våren 2013 ved-
tas en omorganisering av Idrettsskolen for barn ved at 
denne legges direkte under forvaltning av Hovedstyret. 
Dette medfører at dagens organisering med et styre som 
består av valgte medlemmer avvikles. Det ansettes en 
daglig leder på deltid som rapporterer direkte til HS og 
støttes av Jutuls administrasjon. Sesongen blir derfor 
gjennomført med ulik organisering i hhv 2013 og 2014. I 
årsberetningen ser vi at Malin Simensen ble ansatt som 
leder i 40% stilling fra 1. august 2013. I HS/AU var Jørgen 
Jacobsen kommet inn som nytt styremedlem og fi kk som 
rolle å bistå daglig leder og administrasjonen v/ Aimee 
Tverli med å utarbeide grunnlag og planer for videre drift 
etter den nye organisasjonsmodellen og bistå Malin med 
gjennomføringen den første sesongen. Vi ser at det deltok 
ca 200 barn i 9 grupper. 10 instruktører var involvert hele 
eller deler av sesongen.

Kveldsgruppa tirsdag kveld på tur i Skuibakken våren 
1997.
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Av: Jørgen Jacobsen

Bærum kommune var forsøkskom-
mune for et tiltak som sentrale 
myndigheter ønsket å innføre i den 
hensikt å kunne gi elevene tilbud om 
aktiviteter også etter den ordinære 
skoletiden. I de første føringer for den 
nye ordningen (Heldagsskolen) ble 
skolene oppfordret til å søke kontakt 
og samarbeid med lokale, frivillige 
lag og foreninger i gjennomføringen.  
Man så for seg at hvis de aktuelle 
aktiviteter ble tilbudt og gjennomført 
tidlig på ettermiddagen i tiknytning til 
skoletiden, ville elevene kunne være 
mer hjemme og sammen med fami-
lien på kveldstid. Et tilbud til «nøkkel-
barna som hadde begge foreldrene i 
arbeid» – som Budstikka uttrykte det 
i en artikkel høsten 1990 om Hel-
dagsskolen.

Til tross for at de overordnede inten-
sjoner som kunne oppfattes som en 
fare for at ungene ikke lenger vil delta 
i klubbens ordinære tilbud var Jutul 
positive til henvendelsen. Davæ-
rende leder Per Claussen og Kjellaug 
Jacobsen, leder av Idrettsskolen for 
barn, så muligheter fremfor trusler i 
samarbeidet. Klubben kunne nå frem 
til enda flere barn og unge som nor-
malt ikke deltok i klubbens tilbud, det 
allerede gode samarbeid med skolen 
ville bli styrket og opplegget var selv-
finansiert og kunne potensielt på sikt 
gi et lite overskudd. Kommunen og 
skolen finansierte opplegget.

Allerede høsten 1990 startet det hele 
opp med 2 grupper av 20 barn.  I 
avtalen med skolen står det at «7 in-

struktører med (relevant) utdannelse» 
skal ivareta den praktiske gjennom-
føringen og avtalesummen var kr 35 
000,- for hele sesongen. Ikke akkurat 
kostbart.

Det er på sin på sin plass å nevne 
at opplegget med Heldagsskole i 
Bærum kommune var omfattende 
og vellykket.  I en artikkel i Bud-
stikke kommer det frem at det ble 
etablert hele 21 Heldagsskoler og 
1800 barn deltok første året. Ingunn 
A. Brandsæter var daglig leder av 
Heldagsskolen Skøyern ved Skui 
skole.  Her deltok totalt 68 barn og 
tilbudet omfattet foruten idrett, også 
musikkskole, drama, frilufts gruppe, 
keramikk og matlaging.

I alle år siden oppstarten 1990 har 
Jutul og Skui skole samarbeidet om 
dette tilbudet. I Jubileumsåret var det 
4 grupper med ca 90 barn i grup-
pene med idrett på programmet i 
heldagsskolen eller skolefritidsordnin-
gen SFO.

I flere sammenhenger må samarbei-
det med SFO her i Skui betraktes 
som unikt. Det har også blitt lagt 
merke til utenfor Skui og Bærum.

Her kan nevnes at Ingunn og Kjellaug 
ble invitert av Kirke-, utdannings- og 
forskningsdepartementet til å holde 
et foredrag på en fagkonferanse om 
Skolefritidsordninger - 3. sektor. 
Tema for foredraget var nettopp 
Erfaringer fra samarbeid ved Skui 
skole.

Det er ikke mange skoler som fortsatt 

samarbeider med de lokale idrettslag 
på denne måten. En vesentlig grunn 
til dette, er nok at Skui skole er en 
av de få, om ikke den eneste, som 
fortsatt finansierer opplegget over 
det ordinære budsjettet.  Stabilitet i 
samarbeidet er ofte avhengig av godt 
opplegg, allsidige og gode tilbud og 
gode relasjoner.  Når det gjelder det 
siste må nevnes de som i stor grad 
har vært involvert.  Fra skolens side 
var det først og fremst rektor Harald 
Oftebro og daglig leder av Heldags-
skolen, Ingunn A. Brandsæter. De 
ble senere erstattet av rektor Vera 
Perminow og daglig leder Anne Turid 
Nordli.  Fra Jutuls side har det først 
og fremst vært Kjellaug som har hatt 
ansvar for kontakt, gjennomføring og 
oppfølging sammen med klubbens 
respektive ledere og instruktørene i 
disse årene. Det siste året har Malin 
overtatt dette ansvaret.

SKUI SKOLE OG JUTUL
Samarbeid om tilbud i HELDAGSSKOLEN/
SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO)
Vinteren 1990 ble Jutul invitert av daværende rektor ved Skui 
skole Harald Oftebro for å diskutere et mulig samarbeid knyttet 
til Heldagsskolen.
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Av: Jørgen Jacobsen

I første nummer av Forbrukerrappor-
ten 1993 var Trygg på Ski hoved-
tema. Et av temaene var Skileik – hva 
er det?  Kjellaug Jacobsen, leder av 
Idrettsskolen for barn og en av ildsje-
lene bak etableringen av Skileikanleg-
get i Skui var i forkant av utgivelsen 
av dette nummer av Forbrukerrap-
porten. Kjellaug var selv skileikleder 
og var i tillegg instruktør ved kurs 
for utdanning av andre skileikledere. 
Med sin kunnskap og erfaring bidro 
hun med faglige råd og tilbakemel-
dinger ved utarbeidelse av artikkelen.

Hva er så Skileik? Vi henter likegodt 
noen sitater fra Forbrukerrapportens 
artikkel:

«Ungene lever i nuet og forholder seg 
til omgivelsene gjennom trang til leik 
og utforskning. Hver ny ferdighet som 
skal læres, representerer for de fleste 
både det lystbetonte og det litt far-
lige. … Hele grunntanken med Skileik 
er at ungene skal være i nærmiljøet.  
De skal ikke bare lære å mestre en 
viss skiferdighet, men de skal også 
lære å mestre å ta på seg utstyret 
uten voksen hjelp. Læringen vil for en 
stor del bestå i at de lærer gjennom 
leiken, av situasjonene og av hveran-
dre. Ferdigheter utvikles og eventuell 
konkurranse er lyst – og lekbetont, 

slik at seier og nederlag er naturlige 
elementer i leiken.

Ungene bør få være med å lage og 
vedlikeholde anlegget, for det gir dem 
mye av følelsen av å ha skapt noe 
selv. … Av den stimulansen ungen 
får gjennom skileik utvikles balansen. 
Gjennom den stadige gjentagelsen 
av de forskjellige øvelsene oppleves 
ferdighetene og blir etter hvert auto-
matikk. Og det som først blir innlært, 
det sitter. Det er som å lære å sykle 
eller å svømme.»

Skileiken i Skui
Etter først å ha kontaktet Norges Ski-
forbund og med bistand fra Asbjørn 
Flemmen (Skileik konseptets utvik-
linger/far) ble planskisse utarbeidet.  
Grunneiere og kommunen var posi-
tive til valg av område og søknad om 
midler ble sendt. Med Knut Bolstad’s 
vanlige effektivitet når det gjaldt 
grunnarbeider og tilpasset planering 
sammen med Kjellaug, medlemmer 
av styret i Idrettsskolen for barn og 
foreldre kunne skileiken tas i bruk 
i 1998.  Året etter kom bålplassen 
og de permanente gapahukene på 
plass. Tegneren Sturla Kaasa bidro 
med illustrasjoner til skiltene i anleg-
get.

Anlegget benyttes fast av Idrettssko-
len for barn og Ski-/friidresgruppa og 

av elevene ved Skui skole og barna i 
omkringliggende barnehager.  I tillegg 
ser vi at anlegget er svært mye be-
nyttet til uorganisert aktivitet utenom 
de faste tidene hvor Jutul benytter 
anlegget.

En gang i året står Skileikanlegget 
sentralt når Skisportens dag arrange-
res i området. (se eget oppslag)

Drift og vedlikehold
Som nevnt er populariteten svært 
stor. Så stor at klubben for noen år 
siden så seg nødt til å koordinere 
bruken ved at den uorganiserte bruk 
av større og mindre grupper må be-
stille «bruk». Dette ble sist år overtatt 
av Malin Simensen etter at Kjellaug 
ivaretok den oppgaven fra ca 2001. 

Hvert år arrangerer Idrettsskolen for 
barn dugnad i anlegget for å gjøre 
det klart for vinteren.  En meget po-
pulær dugnad hvor ungene og deres 
foresatte legger grunnlaget for det ar-
beid som seinere følges opp med ny 
dugnad etter at snøen har kommer. 
Den organiserte aktiviteten i anlegget 
starter opp i januar.

Bærum kommunes «preppegjeng» 
ivaretar på en fantastisk måte mas-
kinpreparering gjennom hele vinteren.

«SKILEIK» OG «SKILEIKEN» I SKUI
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Av: Jørgen Jacobsen

Første gang Skisportens dag ble 
arrangert var allerede for drøyt 30 år 
siden, i 1983. Formålet var et å gi et 
nytt, uformelt «trimtilbud» og arran-
gere en familiedag hvor leik og moro 
var viktigere enn tider og målbare 
prestasjoner denne dagen. Underteg-
nede var ny leder av Skigruppa det 
året. Første arrangement finner sted 
på jordet ved Stovivannet.  

I utgangspunktet kom initiativet fra 
Norges Skiforbund som etter hvert 
kom til å «terminfeste» datoen for når 
Skisportens dag skulle arrangeres 
«over hele landet».

At arrangementet var vellykket og 
populært kan vi lese i årsberetningen 
og klubbavisen JUTULEN fra den 
gangen.  Hele 400 deltagere møtte 
frem – «Familieskidagen på Stovivan-
net ble litt av en suksess».

Året etter ser vi at Skigruppa og Skui 
skole har gått sammen om arrange-
mentet som « Skisportens dag» og « 
Skui skoles skidag».  

«Skisportens dag» har kommet for 
å bli.  I JUTULEN nr. 2 1985 finner 

vi en liten artikkel av Finn Johansen.  
Finn var med fra begynnelsen og 
etter dette årets arrangement stiller 
han følgende åpne spørsmål i klub-
bavisen: « Ønsker en bredere debatt 
innen Jutul om hvordan den skal 
arrangeres – Skal det hovedsakelig 
være et arrangement for Skui skole? 
- Skal det være et arrangement for 
halve bygda? (eller hele?) - Arrange-
res lørdag eller søndag? – Terminfes-
tes - Eget merke - osv.  Fortsatt ca. 
400 deltok / var innom bålplassen.

I 1986 ser vi at Skisportens dag ble 
arrangert som familiedag på Skuislet-
ta. Nå med tilbud om Skiathlom1. 52 
deltagere under 7 år og 65 deltagere 
over 7 år (kun barna ble registrert).  
Premieringen var lik for alle.  Pølser 
og toddy som var inkludert i start-
kontingenten på kr 10,-. Konklusjon; 
Valg av sted var vellykket. Tradisjonen 
med bål, pølser og kaffe skapte en fin 
stemning omkring arrangementet.

I 1987 og 1988 var Kjellaug Jacob-
sen ansvarlig for arrangement, fort-
satt i Skigruppas regi. Med henne ble 
«Skileik» med mange nye «aktiviteter 
og øvelser introdusert ved Skispor-
tens dag i 1988.  Vi måtte venne oss 
til «nye» begreper som orgeltramp, 
kuler og staup, portal og kjegleløyper 
og «Skiskyttern» for barn med kast 
av baller, erteposer og svamper og 

løyper i forskjellig lengder.  Meget 
populært kan vi lese i årsberetningen. 

I 1989 ble «Idrettsskolen for barn» 
etablert som eget tilbud /egen 
gruppe i klubben med Kjellaug som 
leder og instruktør sammen med 
mange entusiastiske og dyktige 
foreldre. Hun fortsatte imidlertid å 
stå ansvarlig for Skisportens dag og 
etter at arrangementet ble avlyst pga 
snøforholdene i 1992 ble det på nytt 
arrangert ved Skuisletta, nå som et 
tilbud i «Idrettsskolen for barn» og nå 
i den nye, flotte permanente «Skilei-
ken» som ble bygget ferdig som en 
del av utviklingen og utbyggingen av 
hele området mellom Skui grendehus 
og Skuibakken. 

Etter den tid har alle «Skisportens 
dag» frem til i dag blitt arrangert med 
det samme «Skileik- konseptet».  

De siste par årene er det Malin Si-
mensen som sammen med Kjellaug 
har stått ansvarlig for arrangementet.

For noen år tilbake ble dette konsep-
tet lagt til side av Skiforbundet som 
et «landsdekkende» initiativ. Imidlertid 
ser det ut for at det fortsatt finnes 
noen få klubber som fortsatt holder 
tiltaket gående.  Et raskt søk på Goo-
gle gir oss innblikk i hvilke klubber 
som fortsatt «holder stand».

Skisportens 
dag i Jutul

1 Skiathlom. Forløper til dagens Langrenns-cross med langrenn, slaøåm og hopp i en og samme løype.
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Av: Svein Ola Hope

Ideen til å starte en idrettsskole for 
barn kom opprinnelig fra Norges 
Idrettsforbund som så med bekym-
ring på for tidlig spesialisering og for 
høyt frafall blant unge idrettsutøvere.

– Per Egil Claussen var leder i Jutul 
på det tidspunktet. Da han spurte 
meg om jeg kunne ta ansvar for å 
planlegge og starte en slik aktivitet, 
brukte jeg ikke lang tid på å svare ja. 
Det hørtes rett og slett spennende 
ut, forteller Kjellaug Jacobsen.

– Ikke spør meg om tilblivelsen av 
Idrettsskolen. Det var fullt og helt 
Kjellaugs innsats som muliggjorde 
denne suksessen, sier Per Egil når vi 
nettopp spør ham om dette.

Tok styringen
Kjellaug brukte rundt et år på 
planleggingen. Hvordan skulle man 
involvere de ulike gruppene: Ski/
friidrett, fotball, hockey, volleyball? 
Hvordan fordele treneransvar? Skulle 
det gå på omgang mellom de ulike 
gruppene, eller?

– Vi satte i gang 17. januar 1989. 
Jeg må alt nå huske å nevne Jorunn 
Stølan fra Idrettsforbundet, hun var 
en solid støttespiller på dette stadiet. 

– Fra starten av forsøkte vi med 
gruppedelt ansvar. Jeg vil ikke si at 
det ikke fungerte, men det ble fort 
slitsomt hele tida å skulle følge opp 
overfor hver enkelt gruppe, minne 
om at nå var det deres tur til å ha 
ansvaret. Vi besluttet at Idrettssko-
len som fort var blitt et begrep, tok 
forpliktelsen selv. 

Organisator og inspirator
Ikke minst tok Kjellaug ansvar. Hen-

nes forhold til Idrettsskolen til Jutul 
kan oppsummeres veldig kort slik:

Styreleder og styremedlem 1989–
2003, trener og instruktør i alle år 
samt sportslig leder 2004–2013.

Selv om en slik kort faktabeskrivelse 
sier det meste, er det ikke noen full-
god beskrivelse av Kjellaugs innsats. 
Kjellaug viste fra starten av en misun-
nelsesverdig evne til å organisere og 
delegere, til å inspirere og begeistre. 
Hun fikk folk med seg, både Jutuls 
egne medlemmer og etter hvert utal-
lige foreldre. Hennes engasjement 
smittet, Idrettsskolen ble utvidet med 
flere aktiviteter, det ble reist skileikan-
legg på sletta, ungene fikk prøve seg 
på klatring og skyting. Hun fikk med 
seg både barnehage og skole, og fra 
1990 var Idrettsskolen en del av SFO 
(skolefritidsordningen).

– Det har vært en fantastisk reise, 
sier Kjellaug om sine 25 (første?) år 
med Jutuls Idrettsskole. Det som 
stadig gleder meg like mye er å se 
hvordan barn mestrer. Barn kjenner 
naturlig sin begrensning, men de 
evner alltid å tøye sin grense, alltid 
ta et skritt videre. Å se og oppleve 
hvordan de får det til, er en sann 
fornøyelse.

Kommer igjen som voksne
Det beste bevis på at ungene også 
har opplevd dette som givende, 
er det vel at de i dag som voksne 
kommer med egne barn til Idretts-
skolen – og at de selv melder seg 
som støttespillere. De snakker varmt 
om Skisportens dag som de stiftet 
bekjentskap med gjennom Idretts-
skolen, akedager og om sin første 
tur uten foreldre på telttur med 
Idrettsskolen.

– Det er også all grunn til å rose 
foreldrene. Mange av dem har vist et 
smittende engasjement. De har stilt 
opp som instruktører, vært med på 
dugnader, sagt ja til både kakeba-
king og parkeringsvakter. De har sett 
at Idrettsskolen er noe annet enn 
oppbevaring av barn, de har skjønt 
at det er et kvalitetstilbud vi har gitt 
dem.

Selv om Kjellaug nå trekker seg fra 
det administrative, vil hun fortsette 
som instruktør. Etter 30 år som 
instruktør i Skiforeningen er det ingen 
tvil om at kompetansen er i orden.

Fakta om Idrettskolen
Et tilbud til barn i alderen 5–11 år.
Aktivitetene skjer tirsdager og 
torsdager september–mai. 

På programmet:
Klatring, skyting, frisbee, judo, 
orientering, sykkeltur, friidrett og 
aktiviteter i gymsal. Vinter: Skileik/
langrenn, alpint, snøbrett og skøyter. 
Overnattingstur i marka for de eldste. 
Aktiviteter og utfordringer er tilpasset 
barnas alder.

«Adrenalingruppa» er et tilbud til 
unge fra og med 12 år og eldre. 

Ingen nevnt, ingen glemt, sies det. Men når vi feirer 
Idrettsskolen til Jutul, ville det være blodig urettferdig. 
Idrettsskolen er ensbetydende med Kjellaug.

Idrettsskolen = Kjellaug

Etter en skitur med eldste barnebarnet 
Emily (14) på fjellet ved hytta sist vinter.
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Av: Svein Ola Hope

Malin er ingen novise, verken når det 
gjelder idrett i sin alminnelighet eller 
idrettspedagogikk. Og når hun nå 
følger i Kjellaugs fotspor, er hun på 
kjente stier.

– Jeg var vel rundt sju år gammel 
da jeg begynte på Idrettsskolen for 
barn, og holdt på til jeg ble 11. Men 
så kom jeg tilbake flere år seinere, 
først som instruktør et par års tid før 
jeg ble ansatt som leder av Idretts-
skolen, forteller hun.

Først ble Malin ansatt i en delstilling 
som helt og holdent var viet Idretts-
skolen. Fra og med 2014 jobber hun 
100 prosent for klubben: 60 prosent 
med Idrettsskolen, 40 prosent med 
ansvar for utleie av Jutulstua, klubb-
huset og gapahuken.

– Det skal bli spennende å videreut-
vikle Idrettsskolen, sier hun som har 
solid bakgrunn for nettopp det:

En bachelor i idrett fra Lillehammer 
og eksamen i pedagogikk fra Idretts-
høyskolen.

– Som nyutdannet startet jeg som 
kroppsøvingslærer på en bærums-
skole, men da jeg fikk denne mulig-
heten grep jeg den. Det er fantastisk 
å jobbe med barn på denne måten. 
Trivsel og mestring er to flotte begrep 
som jeg vil vi skal strekke oss etter. 
For de aller yngste er det snakk om 
utvikle motoriske ferdigheter, for 
de litt eldre blir det både friidrett og 
orientering. Men – barna skal ha 
det gøy samtidig som de opplever å 
utvikle kunnskaper.

Allerede til sommeren vil Malin prøve 
noe nytt: Sommercamp i den første 
uka etter at skolen tar ferie. Kan-
skje blir det også startet noen nye 
grupper – og muligens øker elevtallet 
gjennom samarbeid med SFO på 
andre skoler enn Skui.

– I dag har vi fire dagpartier fra Skui 
skoles skolefritidsordning (SFO). Men 
det er ikke noe i veien for at også an-
dre skolers SFO kan få nyte godt av 
vårt konsept. Jeg vet i alle fall at min 
forgjenger har sørget for at vi har et 
godt rykte, så det er absolutt mulig.

I tillegg til elever fra skolefritidsord-

ningen har Idrettsskolen for barn fem 
kveldsgrupper.

For  foreldrene er nok Idrettsskolen 
en kjærkommen avkoplingsstund.

– Det er jo ikke slik at foreldrene skal 
være med som instruktører. Men vi 
ser at vi kan ha bruk for foreldrehjelp 
ved spesielle anledninger. Derfor har 
vi opprettet såkalte ressursgrup-
per med positive, velvillig innstilte 
foreldre.

Når Malin ikke er på Jutul-kontoret 
eller i gymsalen blir det litt tid til 
egentrening. Hun er tidligere aktiv 
fotballspiller, men nå er det andre 
utfordringer som trigger mer: Oslos 
brattest, hele Wyllerløypa opp til 
Tryvannstårnet. Og Råskinnet, en 
konkurranse som byr på både is og 
gjørme – og mye vann.

– Jeg er jo ikke av de aller høyeste, 
og forrige år var det partier med så 
mye vann at jeg så vidt holdt hodet 
over, ler hun.

Vi bygger videre på et solid fundament, 
sier Malin Simensen, 26, som de siste 
par åra har vært ”rektor” og primus 
motor for Jutuls Idrettsskolen for barn. 
I jubileumsåret er det et yrende liv med 
hele 200 elever.
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Av: Malin Simensen

Tirsdag 27 mai hadde Idrettssko-
len for barn sommeravslutning på 
Skuisletta i strålende sommervær. Her 
koste små og store seg med mange 
spennende aktiviteter, både på gress-

letta, i Skileiken og i en spennende 
natursti i skogen. 
I tillegg til at det var avslutning, var det 
også markering av Idrettsskolens 25. 
års jubileum, som ble markert med 
flotte jubileumsmedaljer til alle årets 
deltagere, samt en flott og god jubile-

umskake! Tusen takk til alle som har 
bidratt i Idrettsskolens 25 første år.

Tusen takk til alle som har 
deltatt på Idrettsskolen og 
takk til alle som har bidratt på 
diverse dugnader.

Sommeravslutning og markering
av 25. års jubileum


