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Administrasjonen
Aimee Tverli

Den 1. oktober 2014, gikk Jutul over til nytt medlems-
system og ny løsning kalt WebOrg 2.0. Det er fl ere 
grunner til at vi har valgt å gå bort fra den 
gamle løsningen, som etter hvert hadde 
begynt å fungere ganske optimalt, takket 
være fl inke og tålmodige medlemmer og 
foresatte. 
I 2012 gikk Jutul over på en online beta-
lingsløsning, noe som var meget kjærkom-
ment for administrasjonen. Man trengte 
ikke lengre krysse alle innbetalinger med 
lister både i Excel og regnskapssystemet, 
og purringer gikk automatisk ut når det 
nærmet seg forfall. De første månedene 
var ikke enkle, men i løpet av en 6 måneders tid, var vi kommet inn i «sonen» �
NIF har imidlertid krevd at alle idrettslag skal bruke et medlemssystem som kan kom-
munisere elektronisk med deres egne registre. Vårt gamle system var ikke satt opp 
slik, så vi var nødt til å oppgradere oss.  WebOrg har utviklet et nytt system som kan 
kommunisere med NIFs eget. Det holder medlemslistene oppdatert og etter hvert 
skal idrettsrapporteringen kunne gå elektronisk og «av seg selv». Man har nok et lite 
stykke å jobbe før vi er helt der, men det nærmer seg.
Den online betalingsløsningen blir trygt tatt vare på av DIBS for oss og vi har en inn-
løser, Swedbank, som utbetaler med en dags forsinkelse. Fordelen med at alle betaler 
online, er at medlemslisten automatisk oppdateres når medlemmet betaler og med-
lemmene har hele tiden oversikt over hva som er utestående på din side. Betalingene 
er elektronisk sporbare og alt er derfor også regnskapsmessig i skjønneste orden.
Etter hvert skal det være mulig å få en integrasjon mot Facebook/ felles innlogging, 
og mulighet til å dele bilder til/ fra Instagram.  Man kan også åpne for å sende mel-
dinger og kontakte hverandre i det nye systemet. 
Vi håper også at de nye nettsidene blir brukt fl ittig, av våre medlemmer og at tillits-
valgte bruker sidene til å publisere. . 
Ta gjerne kontakt på kontor@jutul.net dersom dere lurer på noe som har med nett-
sidene eller medlemsregisteret vårt å gjøre!
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NAVN VERV MOBIL

JUTULS ARBEIDSUTVALG

Ivar Barstad Leder 932 43 004
Hege Sørensen     Nestleder    996 44 400
Anne Wiik Sørnmo  Kasserer   917 32 895
Gry Ramskeid   Styremedlem 911 12 880 
Jon Inge Stensrud Styremedlem 924 01 607 
Jacob Hatle  Styremedlem 

GRUPPELEDERE - MEDLEMMER AV HOVEDSTYRET

Elling Enger        Leder fotball   952 04 090 
Erik Frogner        Leder ski        941 67 302
Eirik Helgesen      Leder Ishockey  905 75 877
Peder Kielland Representantskapet  917 51 500

ANDRE KONTAKTPERSONER

Aimee Tverli     Admin.leder   408 70 538
Malin Simensen Leder idrettsskolen/utleieansvarlig   900 15 519
Espen Løken Petersen Sportslig leder fotball   911 300 26
Knut Bolstad       Leder anlegg  917 89 935
Tore Hansen  Idrettsdelen    934 11 395
Tore Hansen  Leder Jutulkara  934 11 395
Ellen Kippersund    Leder Hornigjengen   986 09 434

Overgang ti l WebOrg 2.0 
medlemssystem



Lederen har ordet

2014 har Idrettskolen for barn (ISFB) feiret 
25 år. Det er ikke å ta for hardt i at Jutul sin 
ISFB er forbildet for andre idrettslag. De 
ønsker å gjøre det slik som oss. Vi er de beste 
i klassen. Det må vi takke alle dem som har 
vært medspillere til utviklingen gjennom 
alle disse årene. I anledning jubileet har vi 
som en del av denne Jutulen med et jubi-
leumsskriv. Dette er ført i pennen av Jørgen 
Jacobsen og Svein Ola Hope. Takk til dere. 
Det er viktig at vi samler den nære historien 
og tar den med oss inn i framtiden. Som 
dere vil se av det historiske tilbakeblikket 
er det mange som har lagt ned stor innsats, 
men man kommer ikke utenom å nevne et 
navn - Kjellaug Jacobsen. Hun har satt sin 
signatur på den Idrettskolen Jutul har hatt og 
den vi vil ha i framtiden selv om det nå er 
Malin som er ny leder. 
Jutul har stor sportslig aktivitet. Mange unge 
strømmer til våre grupper. Vi er glade for 
det, men det krever god organisering i alle 
ledd for å gi medlemmene det tilbudet som 
kreves i dag. Dette jobber alle gruppene godt 
med. Det satses på utdanning av trenere og 
god bemanning. Alle utøvere skal «bli sett».
En intern undersøkelse i regi av Akershus 
Idrettskrets viste at vi først og fremst skal bli 
bedre på kommunikasjon. Styret vil sette i 
gang tiltak for at vi i styrende ledd skal bli 
bedre på det.
Jutul er en klubb som skal gi et godt tilbud 
idrettslig og sosialt. For å makte det er vi 
avhengige av at alle tar i et tak for fellesska-

pet. Dugnader av forskjellig art. Jeg håper at 
alle er positive til det. Kun ved å dra lasset 
sammen kan vi bli bedre og skape de gode 
rammene som idrettslaget trenger.
Vi er heldige som har ansatte i klubben. 
Disse gjør en stor og nødvendig innsats 
.Aimee som administrativ leder. Malin som 
leder av ISFB. Espen som sportslig ansvarlig 
for fotballen. Tore Hansen vasker og holder 
idrettsdelen i orden. De får alt for sjelden 
den rosen de fortjener. 
I 10 år har Rickie Poulssen hatt ansvaret for 
tilsynet og utleien av Jutulstua og Klubbhu-
set. Disse oppgavene overtas nå av Malin 
som en del av hennes stilling. Takk til Rickie 
for strålende serviceinnstilling i alle disse 
årene.
Det har skjedd ting på anleggsfronten. Klubb-
huset har fått nytt tak. På Jordbru er det 
anlagt lysløype rundt jordet spesielt bereg-
net for de yngste. Prosjektet er hovedsakelig 
finansiert med tippemidler og kommunale 
midler. Til våren håper vi å starte utbedrings-
arbeidet på lysløypa fra Skui til Jordbru. Den 
skal dreneres bedre, bli bredere noen steder 
og få nytt toppdekke.
Før jul starter vi en omfattende oppgrade-
ring av Jutulstua. Vegger og tak behandles 
og males. Gulvet får nye fliser. Mange takk 
til Mega Flis som gir Jutul gulvet som gave. 
Kjøkkenet oppgraderes med nye hvitevarer 
og noe innredning takket være gave fra 
IKEA-fondet, og så får vi nye stoler. Vi gleder 
oss til det står ferdig i starten av februar.

Vil også nytte anledningen til å takke alle 
våre store og små sponsorer. Uten deres 
støtte hadde vi ikke kunnet drevet slik vi gjør 
i dag.
Det skjer mye i klubben vår. Jeg håper du 
koser deg med Jutulen, og at du fortsatt 
er stolt av å være en Jutul. Og som jeg har 
sagt tidligere:  Vi skal møte hverandre, våre 
konkurrenter, våre trenere og støttespillere. 
Ja alle rundt oss med et smil og et vennlig 
ord. Dersom vi alle prøver å bidra positivt i 
det miljøet vi er i vil det forme oss selv og 
klubben. Det koster så lite, men gjør så godt.

God jul og godt nytt idrettsår 
til dere alle! 
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Vi nærmer oss slutten på et nytt idrettsår. Det er da alltid moro å kunne 
gi ut Jutulen, vår klubbavis, for å vise hverandre og omverden noe av den 
aktiviteten som skjer i klubben.

Av: Gry Ramskeid

Jutulstua sto ny i 1987 og har 
siden den gang vært godt brukt, 
av både Jutuls medlemmer og 
gjennom utleie. Det sitter mye 
god historie i disse veggene men 
Stua bærer nå også preg av dette.

Høsten 2013 ble Jutul tildelt Ikea 
sitt nabofond og det ble raskt 
bestemt at pengene skulle bru-
kes til nytt kjøkken. Vegger og tak 
males nå i lyse trivelige farger 

og takket være vår fantastiske 
sponsor, Megaflis vil også gulvet 
få nye flotte fliser.

Det er mange lokale Jutuler 
og firmaer i nærområdet som 
bidrar i prosjektet og arbeidet 
starter opp allerede i midten 
av desember.  Alt vil selvsagt gå 
etter planen og Jutulstua fremstå 
som ny i februar 2015. 
Vi gleder oss til nyåpning, og hå-
per alle hjelper oss å holde den 
like fin som ny i årene fremover!

Jutulstua pusses opp

Fv: Gry Ramskeid, Ståle Lindgren (med gulvflis fra Megaflis), 
Siv Aina Austgulen Sørum

Ivar Barstad, leder IL Jutul.
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•  Km. service
•  Eksos
•  Clutch
•  Bremser
•  Støtdempere
•  Forstilling

KORT VENTETID
•

RIMELIGE  
RESERVEDELER

•
EU KONTROLL

RINGERIKSVEIEN 243 - 1340 SKUI

67 13 32 06

DITT LOKALE  
BILVERKSTED
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Av: Eirik Helgesen

I flere år har Jutul manglet 
lag fra U14 år og opp til A-
laget. I år har vi endelig et 
U14 lag igjen, og det betyr 
at klubben vår vokser.

Vårt U14 lag består nå av 17 
spillere, og det er veldig bra. De 
fleste på dette laget har spilt 
sammen fra hockeyskolealder, 
og det er veldig positivt for oss 
som klubb at denne gruppen 
fortsatt er så stor. Laget trener 4-5 
dager i uka og spiller kamper 
minst annenhver helg. 

Det jobbes godt i yngre klasser i 
Jutul, og det er viktig for klubben 
at vi beholder spillerne våre 
så lenge som mulig, sier Tore 
Bjørndal som er sportslig leder 

i klubben. I Jutul Hockey tenker 
vi flest mulig, lengst mulig, best 
mulig. Det skal være et godt 
miljø der alle føler seg velkom-
men, og samtidig skal det være 
et godt tilbud til barna slik at de 
har muligheten til å utvikle seg 
til å bli dyktige ishockeyspillere. 
Vi håper at arbeidet som legges 
ned av styret og foreldrene 
som aktivt er med i driften av 
klubben fører til at vi fortsetter 
å vokse som klubb. Også i år 
spiller A-laget i 2 divisjon, og 
består av unge, lokale spillere. 
Flere av spillerne går på Dønski 
hockey, og kombinerer dermed 
skolegang og ishockey trening. 

Jutul hockey har camper, 
målvaktstreninger og 
hockeyskating
I tillegg til de faste lagtrenin-
gene har vi hver mandag felles 
hockeyskating trening i ishallen 
under ledelse av Johan Hougen. 
Her er alle spillerne fra U9 til 
U14 med og trener skøytefer-
digheter, for å utvikle seg videre 
som ishockeyspillere. 
Tre ganger i året arrangerer Jutul 
hockey ved Johann Peter Hou-
gen camper for ishockeyspillere 
fra Jutul og andre nærliggende 
klubber. Her møtes 60 utespillere 
og 7 keepere til beinhard og 
morsom trening. Under ledelse 
av profesjonelle trenere fra 
Sverige, Swetec Hockey ved Dag 
Wenstrøm, holder campene et 
svært høyt nivå.  

Vi har plass til mange nye 
ishockeyspillere
En stor gruppe med nye barn 
begynte å spille ishockey på 
lag i Jutul i fjor, og nye har 
allerede begynt i år. Mange av 
barna som spiller ishockey 
her spiller også fotball i Jutul 
om sommeren, noe som er en 
knall kombinasjon for begge 
idretter sier sportslig leder Tore 
Bjørndal, som selv trener to lag 
i klubben. Men vi har plass til 
mange flere i alle alderstrinn og 
Bjørndal understreker at barn 
er velkommen i Bærum ishall 
med eller uten skøyter på bena 
fra de er 3/4 år. Vi har komplette 
sett med ishockey utstyr til utlån 
for de som vil prøve seg. Vi har 
proffe utdannede trenere, et 
veldig godt miljø og sist men 
ikke minst, det er en innendørs 
idrett med godt føre uten smø-
reproblemer hele vinteren sier 
Bjørndal og ler godt. 

Har du lyst å spille ishoc-
key på lag så er det lurt å 
begynne når du er 7-8 år. 
Det er lagene U8 til U9 som 
i år består av spillere født i 
2007 og 2006. De trener nå 2 
dager i uken i Bærum ishall 
på Rud.
Vår populære hockeyskole 
har startet for barn i alde-
ren 4-9 år i Bærum ishall 
hver lørdag klokken 1100. 

Her får alle barn trening i å 
gå på skøyter med dyktige og 
engasjerte trenere. Mange av 
barna velger å fortsette med 
ishockey på aldersbestemte lag, 
mens andre er fornøyd med å 
ha blitt gode til å gå på skøyter.  
Alle barna blir delt inn i grupper 
etter ferdighet slik at alle opp-
lever glede på isen. Vi håper å 
se mange barn i Bærum Ishall. I 
skivende stund er hockeyskolen 
allerede godt i gang, men varer 
frem til påske. Det er ikke for 
sent om du ikke rakk oppstart. 
Foreldre kan hygge seg i ishal-
lens kafeteria mens barna har 
det gøy på isen. Vi håper å se 
dere i Bærum ishall.

Her fra en U13 kamp. Etter en 
scoring gratulerer man 
hverandre.

Hockeygruppa vokser

Her får Silke, Tyler og Nicolay instrukser fra trener Tore Bjørndal.

Fredrik Bjørndal i aksjon for U13.

U9 (8år) fv: Nicolay, Eskil, Erlend, Sondre, Mads – alle fra Skui skole.
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Vellykkede utenlandsturer for Jutul G03
Av: Jørn Therkelsen

For tredje året på rad dro vi til 
Lerkils cup utenfor Kungsbacka. 
Vi stilte med to lag (Jutul Messi 
og Jutul Ronaldo). Vi var ca. 30 
stykker som dro nedover. Spil-
lerne bodde på KIF (Kungsbac-
ka IF) klubbhus, men familiene 
bodde på sommerhytter 50m 
bortenfor. Noen bodde også 
på hotell. Selve cupen var på 
lørdag. Jutul Messi kom på andre 
plass i gruppespillet. Guttene 
var dermed klare for A-sluttspill. 
Det var flere spennende kamper, 

hvor Messi vant både kvartfinale 
og semifinale. Dermed kom laget 
helt til finalen. Finalen tapte vi et-
ter en jevn kamp. Veldig morsomt 
å komme så langt i et A-sluttspill. 
Dette lovet også bra for laget 
som også skulle delta i Dana 
cup senere på sommeren.
Jutul Ronaldo var litt uheldige i 
starten, og endte i B-sluttspillet. 
Men Ronaldo kjempet bra i hver 
kamp. Laget hadde også med 4 
hospitanter fra G04, som klarte 
seg bra mot 1 år eldre spillere. På 
søndagen var vi på Liseberg og  
hadde det kjempegøy.

Endelig vår tur til å dra til Dana 
cup. 10 spillere med familier dro 
sammen ned til Hjørring. Flere 
familier bodde sammen i områ-
der rundt Hjørring. Vi startet med 
å kose oss på Fårup sommer-
land, og arrangerte også felles 
grillkveld hvor alle sammen var 
samlet. Da hadde vi unnagjort 
det, og kunne konsentrere oss 
om selve cupen. Første kamp i 
gruppespillet var mot russiske 
Rhytm. Veldig ukjent 
motstander, og gutta var veldig 
spente på hvor gode disse var. 
Men gutta startet i kjent stil, og 
tok ikke lang tid før første målet 
kom ved Martin. Etter dette var 
det full overkjøring av russerne, 
så selv Putin 
ville ha vært mektig imponert av 
de norske vikingene. Jutul vin-
ner 9-0. I neste kamp ventet Hjør-

ring 1. Dette ble en tøff kamp, og 
hvor vi ikke hadde marginene 
på vår side heller. Hjørring vin-
ner 5-1. Neste kamp er mot SHI 
Hjørring. Dette ble en dans på 
roser. Gutta spiller fantastisk fot-
ball, og vinner 9-0 igjen. Her har 
vi flere angrep med 7-8 pasnin-
ger før ballen ligger i mål. Jonas 
avslutter oppvisningen med en 
frekk skåring. Dermed er gutta 
klare for A-sluttspill. Her møter 
vi Hjørring 2, som viser seg å 
være en gjeng meget frekke og 
ufine spillere, samt supportere. 
Her kommer vi veldig ufortjent 
under midtveis i kampen, men 
gutta fortsetter presset og får til 
slutt lønn for strevet. Etter dette 
er det Jutul som dominerer 
kampen, og når Jonas setter inn 
4-2 målet, går Hjørring spillerne 
rundt på banen og griner. I neste 

kamp møter vi Pieta Hotspurs 
fra Malta. Dette er en veldig 
jevn kamp som bølger frem og 
tilbake, men Malta laget er best 
på å utnytte sjansene de får. 
Malta laget vinner til slutt 3-1, og 
Jutul er ute. Men gutta var veldig 

fornøyde med å ha kommet så 
langt, i en så tøff turnering. Ikke 
lett å spille i 35 varmegrader hel-
ler. Etter kampen var det fri flyt 
av brus og godteri, og vi fortsatte 
ferien i Danmark med sol og 
bading.

Sølv i Lerkils cup

Til 8-delsfinalen i A-sluttspillet i Dana cup

Av: Espen Løken Petersen, sportslig leder, IL Jutul fotball

Pågangen er fortsatt stor og dette er 6. gang vi tok imot gutter, jenter og 
keepere til forskjellige dager.  I tillegg til forbedring av individuelle fotball-
ferdigheter og koordinasjon har akademiet både teori og mat på agendaen, 
og dette er både sosialt og utviklende.
Teoridelen foregår mens vi spiser, brødmat og suppe, og temaene omfatter 
alt fra kosthold og ernæring til mentalitet og innføring i flytsonemodellen.
Akademiet fungerer også som en rekrutterings- og skoleringsarena for frem-
tidens trenere, 
og i år har Christopher Dehn gjort en strålende jobb.

Megaflis akademi  2014
I samarbeid med Megaflis ble det også i år gjennomført 
akademier for våre ivrige 5.-7.klassinger.
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Treffen ble gjennomført første gang i 1984, 
og som en symbolsk handling på at dette 
var 30. gang,  var Fair-play pokalen, til verdig-
ste lag, byttet ut med pokal til alle.
Tilbakemeldingene på vår sunne profi l og 
fokus på ernæring er utelukkende positive, 
og i år bidro også Bendit med besøk av 
landslagsløper i langrenn, Sjur Røthe, og 
smørebussen til landslaget.
Det ligger mye planlegging og forberedel-

ser bak arrangementet, og i tillegg til aktiv 
rekruttering av deltakere og mer enn 2000 
dugnadstimer, stiller våre samarbeidspart-
nere og sponsorer villig opp.
Så å si hele nærmiljøet vårt er involvert  
disse to helgene på sensommeren,   og dette 
er  fortsatt klubbens varemerke og viktigste 
happening.
Vi takker alle klubber som sendte lag til 
BFJT 2014, og det var en fornøyelse å ha be-
søk av deres spillere, ledere, søsken, foresatte 
og besteforeldre.
Takk for to fi ne helger, alle sammen.

Rikke Solberg, Truls Thrane, Eric Hererra, 
sikret seg autografen til Sjur Røthe.

Rapport fra Bendit Fotballcup 
Jutultreff en 2014

” Cup er cup, men Jutultreff en er 
mye mer enn det...”

 -besøkende «foreldre-trener

” Cup er cup, men Jutultreff en er 
Den 31. Jutultreffen er over og oppturen fortsetter.
På lag med Bendit, blir vi stadig bedre, og med over 300 påmeldte lag, og 
ca 900 avviklede kamper befester vi vår posisjon som en av landets største 
barnefotball-turneringer.

Av: Espen Løken Petersen,
      sportslig leder, IL Jutul fotball
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For over 2 år siden startet de 
første av en gjeng skjønne jenter 
som nå snart teller 30 stykker! 
Denne sesongen har vi deltatt 
på vintercuper, vår og høstcuper 

i tillegg til å stille med 2 serielag. 
Det viste seg fort at det skulle 
bli i snaueste laget. J06,J07 og 
J08 elsker fotball! Det har vært 
en stigende og overraskende 

prestasjonskurve på samtlige 
av jentene. De slår pasninger, 
plasserer seg riktig, oppmun-
trer og motiverer hverandre, 
slår overtråkksfinter og scorer 
selvfølgelig mål. Mange mål! Alle 
sammen har spilt i J06 serien, så 
du messer ikke med Jutul Prin-
sessene – de er farlige – også for 
fremtiden! 
Samholdet og miljøet i laget bæ-

rer preg av Jutul standard. Lagle-
der og trenere er svært fornøyd 
med sesongen, og starter opp 
igjen etter nyttår! Takk til jentene 
og alle engasjerte foreldre som 
er deltagende på flere måter, 
både før, under og etter kamper 
og treninger! Takk til Jutul for 
at vi har mulighet til å få hjem 
positive og glade jenter! 
 

Glade Jutul-prinsesser 
og Jutul-dronninger 
- J06, 07 & J08
Av: Henriette Ibsen

Bv: Tilde, Maya, Fv: Frida, Elise.

Fv: Mari, Oda, Solveig, Jenny, Pia, Sara.

Av: Espen Løken Petersen

For andre gang arrangerte Jutul 
Fotball TINE-fotballskole i fellesskap 
med naboklubben, Bærums Verk og 
Hauger Fotball. En gledelig konse-
kvens av klubbsammenslåing er at vi 
er flere og enda bedre nå.
300 deltakere, 25 instruktører og 3 
ledere sørget for to fantastiske uker, 
før og etter sommeren, med masse 
fotballaktivitet og sosialt samhold på 
tvers av klubbene.
Litt yr og gråvær la heller ingen dem-
per på humøret, da våre fantastiske 

fasiliteter i Bip-hallen og området 
rundt gjør det mulig å sjonglere og 
variere som vi ønsker.
På denne måten sikrer vi god kvali-
tet, oversikt og kapasitet.
I år ble det også sendt ut et spør-
reskjema i etterkant av fotballskolen, 
og evalueringen er helt klar på at 
alle har hatt en fin tid, lært mye og 
fått mange nye venner, også denne 
sommeren. 
Tusen takk til gutta i BIP-hallen, og til 
begge klubbene, som også har lært 
at det er mye morsommere med et 
godt klubbsamarbeid.

Rapport fra Tine-
fotballskole 2014
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ved apoteket

• Ingen
bindingstid!

Velkommen  
skal dere
være til
Bærums 
hyggeligste
studio!

ved apoteketved apoteketved apoteketved apoteket

nonstop fitness
på Vøyenenga

Vøyenengtunet 2
Tlf.: 67 13 51 50

bindingstid!bindingstid!

Velkommen Velkommen 

nonstop fitnessnonstop fitnessnonstop fitnessnonstop fitnessnonstop fitnessnonstop fitnessnonstop fitnessnonstop fitnessnonstop fitnessnonstop fitnessnonstop fitnessnonstop fitnessnonstop fitness
på Vøyenengapå Vøyenengapå Vøyenengapå Vøyenengapå Vøyenengapå Vøyenengapå Vøyenengapå Vøyenengapå Vøyenengapå Vøyenengapå Vøyenengapå Vøyenenga

Åpent 365 dager i året - kl. 06-23
Betjent man-tors kl. 10-12 og 15-19, fred kl. 10-14

Av: Liv Øverby

Guttene har hatt en knall sesong 
med Slemmestad Cup, Sandar 
Cup , Vålerenga Ungdomstur-
nering og ikke minst første året 
med tabell og 11’er fotball. Vi 

meldte på to lag i serien et i 2. 
divisjon og et lag til 3. divisjon. 
Vi er stolte av å bli seriemestre i 
begge divisjoner. Vi vant også B 
sluttspillet i Vålerenga Ungdoms-
turnering som var en bredde 
cup. 

Gutt er 2001 med en 
veldig fi n sesong

En fornøyd gjeng etter seier i B sluttspillet i vålerenga ungdoms-
turnering

Av: Gry Ramskeid

Jenter 2005 teller nå 18 stykker 
og er en herlig gjeng blide og 
positive jenter. 

Vi har hatt 2 lag i serien i år ; 
Dronningene og Englene. I til-
legg har jentene deltatt i Hauger 
jentecup , Lipsmacker cup og 
Jutultreffen.

Det er tap og vinn med samme 
sinn – de har et fantastisk 
pågangsmot. Vi begynner nå å se 
at uker med trening gir resulta-
ter, og vi er blitt mye fl inkere til 
å plassere oss på banen og gi 
pasninger til hverandre. 

Alle vil spille spiss og alle vil 
score mål, og enn så lenge vil 
alle prøve seg som keeper også .

Tusen takk til trenere som 
stiller opp hver uke og til alle 
foreldrene som er en fantastisk 
supporter gjeng.

Jeg håper alle er med oss videre 
inn i 2015 !

Dronninger og engler



10 JUTULEN NR. 1 2014

Vi takker vår 
hovedsponsor 

for godt 
samarbeid i 2014
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Av: Elling Enger

For å heve kvaliteten i norske fotballklubber, 
på alt fra treninger, lags- og spillerutvikling, 
sosial samhold, økonomisk styring, anlegg, 
etc har Norges fotballforbund studert hva 
slags tiltak som finnes i Europa. Resultatet 
ble utviklingsprogrammet NFF Kvalitets-
klubb, med tre utviklingsnivåer som aner-
kjenner god kvalitet i klubben. Dette bygger 
videre på «Klubben som sjef»-filosofien, men 
representerer en enda større helhet og en 
klar struktur.
Av de 177 klubbene som tilhører Oslo 
fotballkrets er Jutul fotball, som en av 15 
klubber, plukket ut for deltagelse i NFF 
Kvalitetsklubb i 2014/15. Jutul fotball vil bli 
tildelt 1-2 prosessveiledere som sammen 
med fotballstyret vil arbeide med en utvi-
klingsprosess frem mot en forhåpentligvis 
sertifisering i mai 2015.

For å skape mere og bedre aktivitetstilbud 
kreves det;
 * At Jutul fotball har felles verdier, 
  visjoner og mål
 * At Jutul fotball er godt organisert
 * At ledere og trenere i Jutul fotball har 
  tilstrekkelig kompetanse

 * A Jutul fotball disponerer nok baner
 * At Jutul fotball har gode sosiale 
  arenaer
 * At Jutul fotball har nedfelte planer og 
  vedtak som er en naturlig rettesnor for 
  alle i klubben

Målet skal være at det ikke skal være tilfel-
dighetene som rår med hensyn til tilbud. 
Jutul fotball skal ha et likeverdig, trygt og til-
passet tilbud om spilleren er 6, 11, 14, 25 eller 
40 år. Den viktigste forutsetningen for å få til 
dette er å ha en lederstyrt klubb: ”Klubben 
som sjef!” skal tilrettelegge for at trenerne får 
gjort en god jobb med spillerne. Samtidig 
skal ”Klubben som sjef!” se til at alle trenerne 
får de samme forutsetningene for å gjøre 
jobben til det beste for alle i fotballgruppen. 
En kvalitetsklubb har et likeverdig, trygt og 
tilpasset tilbud til alle som har lyst til å spille 
fotball.

	 •	 Likeverdighet:  Alle skal gis like 
  muligheter til a kunne delta, uavhengig 
  av alder, kjønn, ferdighetsnivå eller 
  kulturell bakgrunn
	 •	 Trygt:  Alle skal tas godt vare på og 
  aktiviteten skal skje i trygge og sikre 
  omgivelser

	 •	 Tilpasset:  Alle spillerne skal få et 
  fotballtilbud tilpasset egne ferdigheter, 
  ambisjoner og nivå
	 •	 Alle:  Alle gutter og jenter i det 
  naturlige nedslagsfeltet til klubben skal
  få et fotballtilbud

 

Norges fotballforbund og Oslo fotballkrets 
stilte naturlig nok ikke krav til at Jutul fotball 
oppfylte alle punkter innen utviklingsproses-
sen startet, men var klar på at man måtte 
vise og dokumenter evne og vilje til å oppnå 
de kvalitetskrav som ble krevet – og det har 
vi gjort!
2015 vil bli spennende og utviklende for 
Jutul fotball til beste for alle som, på en eller 
annen måte, er involvert i fotballgruppen.  

Jutul – en kvalitetsklubb

Av: Elin Kristiansen

«G02 har i sesongen 2014 hatt 
tre lag i serien, hvorav alle har 
gjort en flott innsats med gode 
resultater. 10 – 12 gutter har 
også hospitert over til G01, noe 
som har vært både lærerikt, 
motiverende og faktisk – en liten 
suksess. I tillegg har G02 hatt 
hospitanter fra G03 – noe som 
også har vært veldig bra.
Det har vært mange cuper for 
guttene; Miniturnering Stabæk, 
Cageball Cup i Drammen, DNB 
Vårcup (for de som var på 
vintertrening), BVIF vårcup, 
ØHIL vårcup, Korsvoll høstcup, 
HamKam Talentcup m.m. - og 
ikke minst Ø-bollen. Ø-bollen 

var en opplevelse for seg selv, 
både for spillerne, trenerne og 
foreldrene – G02 stilte opp med 
to lag – hvorav begge lag kom 
til sluttspillet (A og B). Laget 
som spilte i A-sluttspillet tapte 
semifinalen med straffekonkur-
ranse og guttene ble selvfølgelig 
svært så skuffet – de var (uten å 
skryte) det beste laget, men slik 
er nå en gang fotballen. En ny 
erfaring rikere ble det i alle fall.

Sesongen ble avsluttet med 
bowling, pizza, brus og kaker i 
oktober, og guttene er klare for 
vintertreninger, nye cuper, ny 
sesong og nye utfordringer – på 
full fart inn i ungdomsfotballen 
og 9er lag.»

Aktivt cup år for 
gutter 2002

William Kulvik i aksjon.
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Av: Jonas Claussen

Jenter 2002 hadde meldt på 2 lag, Queens og 
Angels – så det var en stor gjeng blide jenter 
som dro på helgetur til Ö-Bollen cup i juni. 
Det ble nesten avgang direkte fra leirskole. 
Bare hjemom for å hente fotballbagen – før 
vi satt nesen i retning Gøteborgs skjærgård. 
Ö-Bollen er en flott cup som arrangeres på 
øya Öckerö ca 30 min fra Gøteborg. Helgen 
ble en hyggelig og sosial opplevelse i godt 
og varmt sommervær.  

Mange foreldre var med, og som supportere 
flest var de innlosjert på hotel. Trenerapparat 
i tillegg til en snill far fikk æren av å bo på 
gulvet i et klasserom. Det var et rikt utvalg 
madrasser i alle mulige størrelser som fylte 
klasserommet – et imponerende syn. Trener-
Jonas kom med liggeunderlag fra 80-tallets 
glade teltturer, mens Rikke hadde høy dob-
beltseng i luksus segmentet. Uansett – ingen 
klaget på dårlig søvn eller stive rygger. 

I matsalen fikk vi servert frokost og på lør-
dagskvelden var det taco middag etterfulgt 
av diskotek. Våre jenter var jo litt møre 
etter 4 dager på leirskole, så de var ikke så 
vanskelige å få i seng. Dog ble det flørtet 
med stor entusiasme gjennom hele helgen. 
Jutul hadde også på plass guttelag i samme 

alderstrinn, og Jutulguttene ble fulgt med 
lange blikk før, under og etter kamp. 

Ö-bollen er et proft arrangement og det var 
gøy å være med. Dette var første gang våre 
jenter fikk erfaring med «ordentlig» cup, med 
poeng, målforskjell og straffekonkurranse. I 
grunnspillet var det tøff motstand og vi får 
tro at leirskoledagene bidro til litt tunge ben 
i starten. Vi møtte bra lag med uredde jenter 
med gode ferdigheter. Vi ble aldri utspilt 

men gikk på noen smeller og begge våre lag 
gikk videre til B-sluttspillet. Det er jo gøy for 
da starter man jo dag 2 med blanke ark og 
enda mer tilpasset motstand. Det ga oss en 
veldig god opplevelse og Queens gikk via 
straffekonk (som jo er dramatisk men moro 
selv for 12-åringer) hele veien til B-finalen 
– som ble vunnet 4-2 etter å ha ligget under 
0-2. Det synes vi alle var en stor prestasjon og 
laget fikk en stor pokal for finaleseieren. 
 

Jenter 2002 på cup i Sverige

Av: Martine Farstad

Enda en bra sesong er gjen-
nomført og laget har møtt 
masse nye utfordringer. 
Jentene har nå gått videre 
til 11èr fotball. Dette har 
vært både lærerikt og spen-
nende. De har måttet tenke 
på nye måter, trene mer og 
lese spillet på en helt annen 
måte. De har vært kjempe 
positive og stått på hele 
veien. Latteren er ikke langt 
unna selv om det har vært 
tap, uavgjort og gule kort. 
Seier-kampene er selvfølge-
lig de beste!!!

Jenter 01 har hatt god hjelp 
fra J jenter 02. De har trent 
sammen og også vært med 
på seriekamper. Dette har 
vært kjempe positivt for alle 
parter.

Vi har to flinke trenere, 
Mari og Jonas, som trener 
jentene 2 ganger i uken. Tre-
nerne går på Idrettslinjen 
på Dønski og de er en viktig 
ressurs for jentene. 

Vi satser og håper på at 
alle fortsetter med fotball 
mange sesonger fremover. 
De er en hærlig gjeng:)

Jenter 2001 – første året med 11èr fotball
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ANYMAIL  -  en tjeneste levert av Sunfield Consulting AS
www.anymail.no

Fra: 99kr/mnd

Hosted
Exchange 2013anymail

TrenDegGlad er et samarbeid Jutul Fotball har med 
Vøyenenga Skole, og et ekstra treningstilbud til våre 
aktive på ungdomskolen.

Også denne vinteren er det skolens Henriette Ibsen, 
som også trener våre Jenter 07, og  Jutul Fotballs 
sportslige leder, Espen Løken Petersen, som undervi-
ser og instruerer. Henriette Ibsen.

Tren deg glad
Sesongens trening har startet opp og det møtte 47 spente ungdommer til første økt.

Av: Espen Løken Petersen, sportslig leder, IL Jutul fotball Vi ønsker mer aktivitet og sunne vaner for 
ungdommen og målet er å utvikle god 
kjernemuskulatur,  balanse og 
koordinasjon ved hjelp av:
 
												•	 Kettlebells
												•	 Tabata
												•	 Crossfit
												•	 Sirkeltrening
												•	 Boksing	og	sparring
												•	 Life	Kinetik
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SYLTETØY AV HØY KVALITET – PRODUSERT I SMÅ PORSJONER

L I S A S Y L T E T O Y . N O

Lyst på en forandring?

  

Kom innom for en prat   eller timebestilling!

Vi er en gjeng dyktige og kreative frisører.

Rykkinn   Tlf. 67 13 17 90
Vøyenenga   Tlf. 67 13 90 00

Rykkinn Tlf. 67 13 17 90 m@studiomas.no
Vøyenenga Tlf. 67 13 90 00 t@studiomas.no

KLUBB- OG TØMRERMESTER

ESPEN CLAUSSEN

Horniveien 94, 1339 Vøyenenga
Tlf. 67 13 32 37 • Mobil 909 23 842

E-post: eclaus@online.no
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Av: Espen Løken Petersen, Sportslig leder, IL Jutul fotball

Som en takk til våre trofaste sponsorer og samarbeidspartnere 
inviterte klubben til fotballcup og grillmat på Skuisletta, fredagen før 
helg 2 av Jutultreffen.
Dette var første gang i historien, og klubben gjennomførte i ordentlig 
«grasrotstil» med utendørs langbord, grillmat, pappkrus og premie til 
alle lagene.
7 firmaer stilte med spillere og supportere som koste seg med 
morsom og underholdende 5-er fotball, og samtidig knyttet bånd på 
tvers av bransjer.

Det første nappet i vandrepokalen tok Asker og Bærum Vaktmester-
kompani.

Vi sees til neste år!

Megaflis :akademiet og Tine-fotballskole 
er vel etablert, og Jutultreffen er større enn 
på årevis.
Vi har solid rekruttering i barnefotballen og 
ungdomsfotballen tilbake hos oss. 
Det er ett stykke igjen for å fylle opp kullene 
på jentesiden, men på guttesiden nærmer vi 
oss fort.
Det gledelige er at vårt eldste guttelag, G16, 
har vært i klubben i 11 år, og er klare for 
junior-klassen. Dette laget har brøytet vei og 
er et produkt av langsiktig tenking og sunn 
spillerutvikling. 
Vi sa det skulle gå å bli god uavhengig av 
klubbnavn og geografi, og laget avsluttet 
med 4. plass i 1 divisjon. Meget respektabelt 
av et «klasselag» fra Skuidalen! 

I kullene bak kommer det lag og spillere 
som viser at å satse på unge og lovende 
trenere er en suksess, og med resultatene fra 

lagene her må vi si at fremtiden er lys.
Samtidig må vi erkjenne at det er vanskelig å 
opprettholde kontinuiteten på a-lags fotball, 
og her har vi stadig utfordringer på både 
dame- og herresiden. 
Økende aktivitet på banen gjør også at 
klubbhverdagen blir hektisk og plassen min-
dre, så her jobber vi med å utvikle anlegg 
og fasiliteter for å møte pågangen og bedre 
gjennomføringen i vinterhalvåret.

Skole- og klubbsamarbeid er stadig på agen-
daen, og i tillegg til fotballskoler og ekstra-
treninger, har vi god dialog med naboklub-
bene om gjestetreninger, treningskamper og 
generell spiller- og klubbutvikling. 
I den forbindelse er det veldig gledelig å 
få være en av de første klubbene i landet 
som har kvalifisert seg til NFF`s nye konsept, 
«Kvalitetsklubb», og vi gleder oss til å ta fatt i 
dette arbeidet, og bli enda proffere. 

Første fase av RødTråd er over, og Jutul Fot-
ball er fortsatt en dugnadsklubb hvor vi er 
avhengig av hverandre, trygge samarbeids-
partnere og god kommunikasjon. Det er mye 
spennende som skjer, og nå som vi også har 
fått på plass nye hjemmesider og etablert oss 
på sosiale medier, håper vi på mer under-
holdning, bedre kommunikasjon og enda 
større engasjement i og rundt klubben vår i 
neste fase...

Vi sees på løkka.

Rapport fra sportslig leder
Av: Espen Løken Petersen, sportslig leder, IL Jutul fotball

Sesongen 2014 er historie og vi kan se tilbake på et begivenhetsrikt år i
en klubb som stadig blir bedre og større. 
Etter tre år med en rød tråd i klubbarbeidet har vi bedre kvalitet, mer 
aktivitet og flere gjøremål enn noen gang. Vi har fått på plass gode sponsorer 
og samarbeidspartnere, vår egen identitet og klubbhåndbøkene som gjør 
oss tilgjengelig og åpne.

Jutul Sponsorcup 2014
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Ring oss i dag: 67 15 44 50  
eller send oss en forespørsel på: post@haugensglass.no 

40 % Rabatt på energiglass 

Har du ruter som dugger?  
 

-eller ønsker du å bytte glass for å bedre inneklima og 
spare fyringsutgifter i vinter.  

 

Vi tilbyr GRATIS BEFARING i hele kampanje perioden.  

Kampanjen varer frem til 31.12-2014 

Bli en av våre fornøyde kunder du også 

ØNSKER DU Å BYTTE HELE VINDUET HAR VI 25 % 
RABATT PÅ ALLE TYPER VINDUER OG DØRER  

-fagkunnskap gir trygghet 

Vi ønsker i tillegg å gi alle våre Jutul venner 25% rabatt på 
dusjvegger og glass over kjøkkenbenk,  

Tilbudet er kun i Jutulen, husk å henvis til annonse 
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Av: Erik Frogner

Første mandagen etter høstferien startet barmarktreningene opp 
igjen, og totalt teller vi nå omlag 100 aktive barn/unge i skigruppa, 
men vi har fortsatt plass til flere. Mandagen etter oppstarten var vi et 
tredvetall voksne samlet til foreldremøte på Jutulstua, se bilder. Erik 
informerte litt om kommende aktiviteter og oppmuntret spesielt til 
deltagelse på Gomobusamling 5.-7.12. Videre ble det informert om et 
samarbeidskonsept med Haslum og Jardar i vinter: ”Tour de Bærum” 
arrangeres med utgangspunkt i Skui idrettspark: Haslumsprinten 
27.02.15, Jutulcrossen 28.02.15 og Vestmarka Rett Ned 01.03.15. Hold 
av helga, dette blir gøy. Bengt oppmuntret til generell renndeltagelse, 
dette er uhøytydelig og morsomt også for de yngste. Frode som 
trener for de yngste fortalte litt om behovet for egenmotivasjon og 
viktigheten av å stille med refleksvest med navn og nr til en forelder 
om det skulle bli behov. Representant fra Bjørn Dæhlie fortalte så litt 
om de nye skidressene vi nå har satt i bestilling.

Avslutningsvis holdt Frank et ”lavterskel” smørekurs for å avmystifi-
sere denne kunsten. Dette ble tatt godt imot og etterlyst ”videregå-
ende” smørekurs planlegges ila forvinteren. Vi ser frem til flott skiføre 
og mange synlige jutulere i sporet i vinter:-)

Oppstart av 
ny skisesong

Frank Aas.



18 JUTULEN NR. 1 2014

Av: Erik Frogner

I flott høstvær, 20-21 september, møtte en fin gjeng 
med sprekinger opp etter skole og jobb på parke-
ringsplassen ved By i Lommedalen. Det var igjen 
klart for høstens barmarksamling på Løvlia som 
er et av Skiforeningens overnattingssted i hjertet 
av Krokskogen.
For å komme oss opp til Løvlia som ligger 563 
moh er det en 18 km lang sykkeltur på fin grusvei. 
Grusveien går over på sti de siste 2,5 km (samme 
trasé som skiløypa). De som var med for første 
gang var veldig spente på den lange sykkelturen, 
men det gikk veldig bra for alle sammen. Med 
et aldersspenn blant de unge fra 9-13 år gjorde 
at vi delte oss i to grupper hvor de yngste startet 
først. De raskeste av ungdommene var oppe på ca 
1,5 time, mens noen brukte rundt 2 timer denne 
varme og fine september kvelden.
Rita og Vidar som er bestyrere på Løvlia stod 
klare med middagen som smakte fantastisk godt 
etter en lang sykkeltur og en forfriskende dusj.
Kvelden gikk med til lek og moro for den yngre 
garde, mens trenere og foreldre planla lørdagens 
langtur. Det var veldig populært at de yngste fikk 
dele rom med de litt eldre ungdommene og at de 
slapp å sove sammen med foreldrene.
Før lunsj på lørdag var det den vanlige løpeturen 
til Gyrihaugen som med sine 682 moh har en flott 
utsikt over Krokskogen og Ringerike. De yngste 
løper den korteste veien opp og ned, ca 10 km til 
sammen. De eldste løper en litt lengre runde på 
veien til toppen på ca 7 km, og det er alltid like 
spennende å se hvilken av gruppene som er først 
fremme (som vanlig ble det de yngste). På veien 
tilbake passerer vi noen myrer hvor det er mange 
som synes gjørme bading er veldig moro. Etter en 
fantastisk varm og tørr sommer ble vi, til manges 
skuffelse, nesten ikke våte på beina, så gjørme 
badingen må vente til neste år. 

Barmarkssamling på Løvlia

Bak fra v: Julie Sofie, Marthine, Julie. Foran Mie og Julie.
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Skuiveien 41, 1339 Vøyenenga 
www.hc-as.no       office@hc-as.no       Tel: 67 11 94 00 

 
 
 EPOXY 
 LIM (for alle materialer) 
 Polyester, gelcoat & topcoat 
 KJERNE (PVC, SAN, PET, BALSA) 
 SAN for oppdrift (subsea) 
 Prepreg  
 Glassfiber, karbon, aramid etc 
 Multiaksialt glass 
 Formprodukter 
 Utstyr for infusion 
 
 
Alt i kompositt             
                           
 
 

Av: Bjørn Meinecke

Lørdagen startet med avreise fra Skui/Vøyen-
enga i 8 tiden. Etter litt over 2,5 times kjøring 
var alle vel fremme i Torsby. Skigruppa har 
tidligere hatt som tradisjon at de eldste 
ungdommene har en tur til skitunnelen på 
høsten for å få gått på ski før det er skiføre i 

hjemlige trakter. Denne turen har ikke vært 
gjennomført på noen år, men en av de eldste 
gutta tok initiativ for å få i gang turen igjen, 
noe alle satte veldig pris på.
Skitunnelen er 1287 meter lang, har 12 me-
ters høydeforskjell og med litt opp og ned så 
blir det ca 25 høydemeter på en runde. Det 
er konstant ca -4 grader hele året.

Vi startet først med en trening på klassisk. 
Det var fi ne forhold i skitunnelen så det var 
deilig å være på ski igjen. Etter en lang reise 
og en bra treningsøkt så smakte det veldig 
godt med lunsj bufféen på Valbergsängen 
sporthotell. Nå var alle klare for dagens 
andre økt på ski, denne gangen skøyting. Det 
ble etter hvert ganske mye folk, og de fl este 
hadde gjort som oss, avsluttet med skøyting. 
Det gjorde at det ble litt løst i løypa, litt som 
påskeføre. Det er veldig populært for norske 
klubber å dra til skitunnelen, så det var nok 
fl est norske på ski denne lørdagen.
Det er ganske tett luft i tunnelen så det er 
anbefalt å ta en liten løpetur etterpå, noe vi 

gjorde etter begge ski øktene.
Slitne, men glade og fornøyde gikk turen 
hjem igjen (etter litt ’harry’ handling).

Skitunnelen i Torsby

Magnus Kavli.

Tuva Claussen.
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Av: Erik Frogner

Ny lysløype på Jordbru-
jordet
Det er stor aktivitet på anleggs-
fronten i ski-/friidrettsgruppa om 
dagen. Gleden var stor når vi i 
sommer fikk innvilget midler fra 
Bærum kommune til å bygge 
og lyssette en ekstra sløyfe 
i ytterkant av Jordbrujordet. 
Med dagens bruk av lysløypa 
på Jordbru, ikke minst av våre 
naboklubber, er det kvelder i 
uka hvor kapasiteten er sprengt. 
Dette er en gledelig utvikling, 
og med denne ekstra runden vil 
de yngste utøverne kunne trene 
trygt på jordet mens de eldre 
benytter hovedrunden. Knut 
Bolstad & co er i full gang med 
arbeidet og vi har stor tro på å 
se lyset før skisesongen starter.

Oppgradering av lysløypa 
Skui-Jordbru
Men vi gir oss ikke med dette 
løypeprosjektet! Hele lysløyp-
etraseen fra Skui til Jordbru, ca 
2,5km, ble i stor grad bygget på 
dugnad av jutulere for ca 30 år 
siden. Den ønskes utvides til 5m 

bredde, med nytt toppdekke. 
Løypa må i tillegg planeres og 
forsterkes og dreneringen må 
oppgraderes.

Det har skjedd mye på langrenn-
sfronten med skøyteteknikk og 
helårsbruk siden løypene ble 
etablert. Det har også vært en 
betydelig økning i bruken av 
løypene både sommer og vinter.
Løypa er i dag for smal i store 
deler av traseen. Toppdekket er 
i dårlig forfatning og drenslaget 
fungerer ikke. I store deler av 
sommerhalvåret er løypen lite 
egnet til barmarkstrening og 
allmenn turbruk.
Anleggene har et stort behov for 
oppgradering og utvidelse for å 
dekke flere brukergrupper. Ved 
å oppgradere løypa vil den i til-
legg til å være en god trenings-
løype for unge og gamle også 
kunne være en fin tilførselsløy-
pe til løypenettet ut fra Jordbru. 
Det vil da være mulig å parkere 
både på Skui og derved avlaste 
biltrafikken til Jordbru.

Vi har nylig mottatt idretts-
funksjonell godkjenning av 

prosjektet i Bærum kommune. IL 
Jutul har startet straks med det 
nødvendige papirarbeidet for 
å få de offentlige tillatelser på 
plass da prosjektet er omfattet 

av Markaloven og søknaden må 
behandles hos Fylkesmannen.

I området langs jordene mel-
lom Sand og Kveise, må løypa 
utvides innover mot krattskogen, 
tverrprofilet justeres og masser 
legges på utsiden av løypa.

Totalbudsjett på denne oppgra-
deringen er ca 2 millioner, og 
hvis alt klaffer starter vi arbeidet 
i 2015.

Vi ser med spenning frem til 
realisering av oppgraderingspro-
sjektet, og når dette er gjort har 
vi ytterligere langtidsplaner om 
å gjøre tilsvarende oppgradering 
for runden på Jordbru og videre 
opp til Kattås.

Erik Frogner og Frank Aas måler 
5 m bredde på ny oppgradert lys-
løypetrase.

Oppgradering
av lysløypa

Knut Bolstad, stolt anleggssjef etter lyspåsetting av ny løype på 
Jordbru.

For deler av løypa på siste strekningen mot Jordbru er det stedvis er 
behov for masseutskifting på grunn av bløte masser samt behov for 
etablering av nye grøfter på innsiden av løypa.
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Av: Lederen for Skigruppa

Lørdag 18.oktober var det duket 
for årets løyperyddedugnad i 
lysløypa fra Skui. Vi hadde tilret-
telagt med nærsamling for de 
aktive parallelt med dugnaden 
slik at barna kunne trene mens 
foreldrene jobbet. Det er Bærum 
kommune som drifter lysløyp-
enettet, og de gjør en formidabel 
jobb med klipping, lyspære-
skifting, fjerning av større trær, 
prepping til alle døgnets tider 
osv. Det påhviler EN forpliktelse 
på klubbene som disponerer 
løypenettet, vi skal kutte kvist/
småbusker ca 2m på hver side 
av løypetraseen. Løyperyd-
dingen blir fordelt mellom 

naboklubbene og vårt ansvar er 
Skui-Jordbru-Runden. Løyperyd-
dedugnaden har normalt tatt 3-4 
timer en oktoberlørdag, avsluttet 
med en hyggelig lunch rundt 
bålet. Dette er en sosiel greie 
hvor en kan bli kjent med andre 
skiforeldre og det er en fin av-
kobling hvor en får utfordret litt 
uvante muskler (jeg var hvertfall 
støl og stiv på søndag).

Dugnadsjef Frank hadde lagt 
opp en god plan med tre lag av 
5 stk, da skulle vi kunne rekke 
hele strekket fra Skui til Jordbru. 
Med 100 aktive barn, over 30 på 
foreldremøtet mandagen før 
og kun 3 stk som hadde meldt 
frafall virket en minimumsbe-

manning på 15 stk fullt oppnåe-
lig. Det kom 10... Nå var det noen 
som var opptatt med nærsam-
lingen, det kræsjet med endel 
fotballcuper, sola skinte ikke 
osv, men vi innrømmer at vi ble 
skuffet. Vi har diskutert temaet 
med utfordring knyttet til mobi-
lisering av dugnadsånden endel 
i styret i ski-/friidrettsgruppa. 
Mulighet for betaling/bot hvis 
en ikke møter er et mulig tiltak, 
men vi har holdt igjen dette da 
vi har god økonomi og det er 
først og fremst armer og bein vi 
trenger. Og vi føler heller ikke 
det faller alt for mye dugnadsbe-
lastning på foreldre i skigruppa, 
vi har denne løypedugnaden 

og så har vi en søppelplukke-
dugnad de årene vi er så heldig 
å få tildelt denne godt betalte 
dugnaden, en kveld i mai og 
september. 

I tillegg har vi skirennet vårt 
Jutulcrossen som nå heldigvis 
har blitt så stort og lønnsomt at 
det trengs alle mann alle. Når jeg 
nå har latt litt alvorspreken og 
frustrasjon få slippe ut gjenstår 
et viktig budskap: Tusen takk til 
dere som deltok, vi fikk gjort en 
kjempejobb dog ca 2/3 av plan-
lagt strekning. Jeg ser frem til å 
se ennå flere frivillige foreldre-
krefter fremover:-)
 

Noen alvorsord

Blid dugnadsgjeng.

Mens de voksne jobba trente barna. 

Av: Tore Hansen

Som ansvarlig for vedlikehold og vask av idretts-
del, godt hjulpet av Jutulkara, har idrettsdelen/
styrkerom, blitt meget godt besøkt i år. Det er bra 
at anlegget blir mye brukt, men det er ikke til å 
stikke under en stol at bygningsmassen er 30 år 
gammelt. 
Slitasjen er stor og vedlikeholdet blir mer og mer 
omfattende. Stort sett alle gruppene bruker styrke-
rom hvor vi har et meget bra utvalg av apparater. 
Derfor en oppfordring til alle brukere av styrke-
rom: Bruk ikke utesko og tørk av apparatene etter 
bruk. Bruk også håndkle å ligge på.
Det er viktig å holde en god hygiene i styrkerom 
og på hele idrettsdelen. Vask -og reparasjonsdugnad.

Idrettsdelen og 
styrkerom
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Av: Tore Hansen

Alt har sin tid, også Jutuls klubb-
mesterskap i terrengløp. Da den 
gang friidrettsgruppa startet med 
klubbmesterskap i terrengløp i 
1964, ble det i de første 8 årene 
holdt rundt vårt gamle klubbhus.  
Så i 2 år over Svartoråsen, med 
start ved hoppet i Skuibakken. 
I 1974 flyttet vi alt sammen til 
Kalvøya, hvor vi har holdt på til 
i år. I glansdagene i 1970 årene 

var deltagelsen meget god og 
når jeg ser på resultat listene, er 
det ca 120 til 150 deltagere. Del-
tagelsen har i de senere år gått 
litt opp og ned. Med et lavmål i 
år. Med totalt 30 deltagere, hvor 
6 stk under 16 år. Dette er for 
dårlig og de som sto ansvarlige 
ville ikke holde på lenger og 
det skjønner jeg godt. Det er like 
mye arbeide å arrangere for 150 
stk som 30 stk.
Hva er feil: Ungdommen synes 

det ikke er kult nok å løpe ter-
rengløp og det er mye artigere 
og holde på med lagidrett, eller 
rett å slett ikke å gjøre noen ting. 
For det er ungdommen som har 
sviktet, når det deltar bare 6 stk 
under 16 år. Har lagledere og 
trenere hatt nok fokus på delta-
gelse, eller er det en trend. Det er 
ikke bare Jutul som sliter med 
dette, men det er en mager trøst. 
En kan ikke vente at Jutulkara, 
som pr dags dato har ½ parten 

av sine aktive løpere i stavgrup-
pa stiller opp. Noe bedre er det 
i Hornigjengen, men de har et 
mål med løpet og det er «fjøla».
Det ble på siste styremøte i Jutul-
kara vedtatt, at vi ikke tar på oss 
å arrangere klubbmesterskap i 
terrengløp flere ganger. Etter to-
talt  50 år gir vi opp. Derfor er det 
opp til andre grupper/personer 
og blåse nytt liv i dette. Kanskje 
finne på en annen form for løp, 
som fenger mere.

Av: Tore Hansen

Hvem er denne gjengen som trener 3 ganger 
i uka fra idrettsdelen ved Jutulstua. Har den 
sitt utspring fra Skui eldresenter, eller er det 
en gjeng gamle gubber som ikke har noe 
annet å gjøre.
Svært lite stemmer med dette. Vi er en gjeng 
på ca 75 aktive store gutter fra 30 til 85 år, 
som har felles trening 3 ganger pr uke uan-
sett vær/ferier m.m. I tillegg hjelper vi til med 
å holde idrettsdelen i orden, samt dugnader 
og mye annet i regi av Jutul.

Sosialt har vi også mye på gang. 
Her er en liten smakebit:

Rakfisk på Jutulstua 5 des.  Avslutning i 
garderoben 13 des. Felles tur til Albania 23 til 
26 april 2015 og Bacalao i løpet av februar. 
I tillegg har vi mange sammenkomster etter 
lørdagstrening og feiring av runde tall. 

Men trening er også viktig. Vi har noe for 
enhver smak. Løpetrening (kortintervall-lan-
gintervall og rolig 2 timers tur på lørdagene). 
Egen stavgruppe og gå gruppe. I tillegg har 
vi styrkerom som vi kan bruke, med mange 
fine apparater

Treningstidene er følgende:
Tirsdager fra kl 19 til 20 Kortintervall
Torsdager fra 1830 til 1930 Lang intervall 
med påfølgende sirkeltrening i styrkerom fra 
1945 til 2030.
Lørdager fra kl 14 til 16 rolig langtur
Vi har dusj/ badstue og tilgang på løped-
rikke etter endt trening.

Har du spørsmål kontakt: 
Asle Enger 97 06 88 27 eller 
Tore Hansen 93 41 13 95.

Exit klubbmesterskap på Kalvøya

Jutulkara
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Vi introduserer vårt nyeste produkt:

Concept2 SkiErg!
Stakeergometeren er 
bygget på samme lest som 
vår kjente romaskin og 
hjelper deg med å trene 
styrke og utholdenhet 
spesifikt for langrenn. 
Justerbar motstand og 
monitoren PM4 gir deg 
full kontroll på pulsen og 
treningen.

Vi på Skui Fysikalske 
Institutt behandler ledd og 
muskler på Jutuler.

Concept2 Norge
Lis Schjøtt / Svein Nielsen
Smestadkroken 69, N-1340 Skui, Norway
Tlf. +47 67 13 40 15. Fax: +47 67 13 40 23
www.concept2.no • concept@online.no

 
ALT I MUR OG FLISARBEID 

HARALDSHAUGEN 8. 1339 VØYENENGA 
90046117   mmrk@online.no 
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90046117   mmrk@online.no 

 

      
 

     

Vært hos 
tannlegen 
i det siste? 

 

 
Jeg tar imot nye pasienter. 

Velkommen! 
 

VØYENENGA SENTER 
Vøyenengtunet 5, 2. etg. 

Telefon  67 13 43 10      
 
 

Epost  erik@tannlegesorvig.no 
www.tannlegesorvig.no 
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Av: Erik Frogner

Ski-/friidrettsgruppa i IL Jutul 
med Espen Claussen i spissen 
arrangerte Norges triveligste 
motbakkeløp for 10.gang i 
juni. Vi hadde alliert oss med 
samarbeidspartner i år, og løpet 
fikk dermed navnet Sportsmas-

ter OPP Kantebakk. Etter å ha 
testet noen lørdagsløp var vi 
tilbake til en ukedag/kveldsløp 
igjen og hadde ca 175 påmeldte. 
Vi hadde selvfølgelig håpet på 
ennå litt flere, men stemningen 
var på topp. Det var perfekte 
forhold og løyperekordene ble 
utfordret, selv om de holdt med 

knappeste margin. Den som var 
nærmest å sette ny løyperekord 
var Merete Weng (BUL) som 
kom i mål bare et fattig sekund 
bak rekorden på 13:34 til Tuva 
Toftedal Staver fra 2009. I her-
reklassen var Martin Johansson 
(Tyrving IL) nærmest med 11:39. 
Dette er 15 sekunder bak rekor-
den til Øystein Sylta fra 2011.

Av øvrige inntrykk fra 
løpet nevnes:
 - Truls fra Puls tok seg helt ut i
  dameklassen.
 - Lars sin bålkaffe og Solveig 
  sine sveler smakte fortreffe-
  lig også i år.
 - Knut W sin speakerrøst bar 
  godt fra det nyinnkjøpte 
  høytaleranlegget vårt.
 - Fanger på flukt.
 - Fengende hornmusikk fra 
  Skui og Emma Hjort skole-
  korps.
 - Knirkefritt teknisk med Emit, 

  Terje, Bjørn & co i spissen 
  for tidtaking og Frank & 
  Knut på arenaen/løypa.

Noen nevnt, flere glemt, takk til 
alle og vel møtt til Opp Kante-
bakk 9.juni 2015, herved utfor-
dres flere jutullag/grupper til å 
delta på dette trivelige blodslitet!

Eldre gutter fv:  Espen Clausen, Lars Algot, Tore Indregard, Kjetil Kristiansen, Paul Einar Borgen og Ivar Barstad.  

10 års jubileum for OPP Kantebakk

Eva Steene gir gode tips til Truls fra Puls.

Espen Clausen - fornøyd 
kantebakksjef.



JUTULEN NR. 1 2014 25

GARASJE
PORTER

RING I DAG!
tlf. 32 16 13 10 norport.no

Gratis oppmåling og 
utarbeidelse av tilbud!

NORSKE 
PORTER 

Av: Elin Bolstad

”Ute - sterk og glad” treninga til Hornigjengen startet opp som et prøve-
prosjekt i fjor høst.

Trening i tiden

Vi møttes på Jordbru ferdig oppvarmet tors-
dag formiddag kl 10. 
7- 8 stk fra starten av. Nå er vi 14.
Om det regner eller snør, det er bare krydder! 
Ingen avlysninger hittil.
Vi har med Staver, håndvekter, strikker og 
liggeunderlag (noen av oss begynner jo å bli 
litt opp i åra). Ellers bruker vi effekter som 
fins på stedet. Her er det balanse, spenst og 
styrke som gjelder.
Hovedbasen er Jordbru, hvor det også er 
planer om å tilrettelegge enda bedre for slike 
aktiviteter.
Ellers har vi også vært i området rundt Jutul-
stua, og ikke minst kost oss med sommertre-
ninga på Kalvøya.

Forandring fryder, og avslutning med et 
sjøbad er jo luksus.
Bedre kan man ikke ha det. 

Ps: til dere som ennå ikke har hørt om 
Hornigjengen, (de fleste har vel hørt de!) 
dette er en gruppe i Jutul bestående av 
damer i sin beste alder som samles til 
trening flere ganger i uken. Her tar man 
hensyn til alle nivåer fra gågruppe til de 
som løper som om de har stjelt et eller 
annet. Er du ny i området, eller bare lyst 
til å få et spark bak for å komme i gang 
med trening så møt opp.
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Skui Gård 
- Der juletrærne kommer fra 

 

 
 
 
 

Juletre Selvhogst 
Fine Trær i all slags Vær 
 

 
 

Velkommen! 
Gamle Jarenvei 119 
 
Fjelledelgran og Gran 
Hestekjøring, Grilling,  
Gløgg og Pepperkaker. 
Se www.skui.no for info 

 
 
Juletrær! Norske og Ferske! 
Ikke la de danske og visne trær herske 
Gratis Gløgg og Pølser hvis du kjøper mange 
Ikke vent til nettene blir lange 
 

 Fritt etter Skui-Dikteren Jan Kjetil Paulsen 
 

 

 

 

Busser fra 16 til 60 sitteplasser 

Telefon: 67 80 03 40    

Telefaks: 67 15 00 20 

E-post: info@turbuss.no  

Internett: www.turbuss.no 

Postadr:  
Postboks 186, 1334 Rykkinn 

Besøksadr:  
Årenga 10, 1340 Skui  

 

 

Vi kjører hvor som helst – når som helst! 
 

Vi tar godt vare på hunden og katten din når du 
ikke har anledning.

Vårt hunde- og kattehotell ligger stille og 
usjenert til i landlige omgivelser i Bærum, ca. 5 

min. kjøring fra Sandvika.

Velkommen!!
For bestilling/informasjon  

ring tlf. 908 50 736 - 417 51 500.

Gamle Jarenvei 62, 1339 Vøyenenga

Hundehotell - Kattehotell

Hundehotell  
Kattehotell
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MEGAFLIS SATSER PÅ
JUTUL-UNGDOMMEN!

Panasonic

Ønsker du å spare 
penger på fliser, VVS, bade -

romsmøbler, varme, elektro, laminat
og alt av tilbehør du kan tenke deg 

så er det smart å sjekke prisene 
hos MegaFlis.

jutulannonse_Layout 1  09.11.12  09.16  Side 1
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Av: Malin Simensen

Idrettsskolen startet opp i 
september, med 200 barn fordelt 
på 5 kveldsgrupper og 4 SFO 
grupper. 
I løpet av sensommeren har 
barna fått introduksjon til 
forskjellige aktiviteter og idretter, 
blant annet friidrett, orientering, 
ballspill. De eldste gruppene, 7-8 
og 9-11 års-gruppen, har i tillegg 
vært på sykkeltur. Alle grup-
pene har også hatt Hyggestund, 
med skogsturer og bålhygge i 
Gapahuken. Det var to flotte og 
hyggelige kvelder, selv om været 
ikke var helt på vår side, men det 
la ingen demper på stemningen.
Fra midten av oktober og frem 
til juleavslutning, er Idrettsskolen 
inne i gymsalen på Skui skole. 
Etter nyttår satser vi på at det 
blir mange fine snødager og 
fine skiløyper, slik at vi får brukt 

det flotte anlegget vi har på 
Skuisletta. I år har vi fått flere 
nye instruktører, i tillegg til tre 
som har vært med flere år. Alle 
instruktører har vært på Aktivi-
tetslederkurs i regi av Akershus 
Idrettskrets. Vi har med andre 
ord et flott instruktørkorps som 
gleder seg til fortsettelsen av 
Idrettsskolen. 
For 9-11 årsgruppen, blir det 

flere spennende dager på vår-
parten, med blant annet frisbee, 
rugby og kanotur. 
I uke 26 (22.-26.juni) skal Idretts-
skolen arrangere Sommercamp. 
Dette skal være en allidrettsuke, 
med mange spennende aktivite-
ter. Følg med på nettsiden (www.
jutul.net) hvor mer informasjon 
om dette kommer. 

Idrettsskolen har fortsatt ledige 
plasser på 5-6 årsgruppen på 
tirsdager (kl 17-18) og 9-11 års-
gruppen på tirsdager (19-20). 

Bli med!

 9-11 års gruppen. 7-8 års gruppen.

Idrettsskolen 
godt i gang

 5-6 års gruppen.
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Skoleferien opprant og vi satte oss på fl y til Munchen hvor leiebiler 
ventet oss. Etter drøye 2 timer på fi nfi ne veier var vi i Østerrike og 
Ramsau, en nydelig liten alpeby 1000 m over havet. 
Spenningen var stor første gang vi skulle opp på breen med gondol. 
Vi var defi nitivt ikke alene med skiutstyr på vei opp, men ventetiden 
på transporten var kort. Vel oppe på breen i fl ott shortsvær, var det 
bare å få på seg ski å komme seg av gårde i fl otte løyper. Prepping av 
løypene pågikk kontinuerlig.  Høy ”kjendisfaktor” var det også med 
landslag fra Finland, Canada, Ukraina, Russland, Sveits,- for å nevne 
noen. Flere norske klubber hadde også tatt turen, bla. Rustad IL med 
en stor gjeng. Det var også fl ott tilrettelagt for turgåere uten ski, som 
det  også var mange av.
Vi la opp til en økt på breen og en i ”lavlandet” pr.dag , andre økt 
ble rulleski eller løping. Det var fl otte rulleskibaner og fantastiske 
løpetraseer i hele ”byen”. De gikk mellom skog, sauejorder, hotell, 
hus  og gårder. (Noen hadde tydeligvis tenkt på at det skulle være 
plass til alle)
Vi var innlosjert på Biohotel Ramsauhof med halvpensjon. Fint med 
frokost og middag servert ( bare å ordne litt lunsj i løpet av dagen på 
eget initiativ). Fantastisk mat og store leiligheter med plass til ski og 
”stasj”. 
En ny erfaring var at felles dusj og badstue var vanlig i Østerrike, noe 
som ble vanskelig å venne seg til, spesielt for ungdommen.
Vi hadde en super tur alle sammen og har allerede booket reise for 
neste høstferie. 

Hilsen  Julie Sofi e, Frank og Kristin.

IL Jutul har inngått en samarbeidsavtale med Riis Bilglass. 
I avtalen så får IL Jutul en bonus for hver reparasjon og 
ruteskift som Riis Bilglass utfører.  
Jo flere, desto mere får IL Jutul tilbake. 

Dette bidrar til å styrke alle grenene og fasilitetene i Jutul. 
Gjelder for alle og alle som er medlemmer i IL Jutul.  

Hos Riis Bilglass har du gratis lånebil ved ruteskift og kan 

nyte en varm kopp kaffe når du venter på at reparasjonen 

blir ferdig. Ved kasko eller delkasko er det gratis for 

reparasjon av steinsprut. 

Avdelingene som inngår i avtalen; 

SandvikaRud

Løxaveien 5

1351 RUD

Engervannsvn. 23

1337 SANDVIKA

Sandvika

Storsenter P. 3 ved HandzOn 

1338 SANDVIKA

Bestill time på telefon 09009 og støtt IL Jutul! 

Høstf erie i Ramsau am Dachstein
Etter ønske fra vår datter om skiferie i stedet for syden-
tur bestemte vi oss, etter en del research, for å reise til 
Ramsau. Gleden var stor da familien Lindgren kastet seg 
med på turen. Vi var til sammen 4 voksne og 3 unger fra 
12-13 år, som gledet seg til å gå på ski i allerede i 
september!
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Din lokale
elektriker

Ravnsborgveien 56, 1395 Hvalstad - Tlf. 66 98 24 42

Av: Malin Simensen

23-24 mai dro deltagere, 
foreldre og instruktører på 
overnattingstur til Niskinsvann 
ved Sollihøgda. Turen frem til 
leirplassen var ganske enkel 
og grei, og været viste seg fra 
en flott side. Vel ankommet 
leirplassen ble telt satt opp, 
bålet fyrt opp og området rundt 

leirplassen ble utforsket. Det ble 
grilling av pølser, pinnebrød og 
marsmellows. 2 spreke jenter 
testet badevannet, og det var vist 
ganske så ålreit temperatur. Etter 
spisingen testet vi Idrettsskolens 
nyinnkjøpte Ally-kano, og det 
var en kjempesuksess. Noen av 
barna hadde prøvd litt kano før, 
men for noen andre var dette 
første opplevelse og erfaring 
med kano. De var kjempeflinke, 
og de syntes det var veldig gøy 
og spennende!
Været holdt seg flott helt til 
natten, da himmelen åpnet seg 
skikkelig med både lyn, torden 
og skikkelig regnvær. Men alle 
syntes det var gøy å ligge inne 
i teltene og lavoen og høre på 
været. 
På lørdagsmorgen ble det 
steking av egg og bacon på 
stormkjøkken, samt at kanoen 
ble testet igjen. 

Vi leverte bagasjen til foreldre 
som kom med biler og hentet 
det, mens vi fortsatte turen ned-
over mot Bjørumsaga.
Det var en flott tur nedover i 

strålende vær, og vi fant til og 
med noen geocaher, gøy!!
Tusen takk for en flott tur alle 
sammen.

9-11 årsgruppen har vært på telttur
Idrettsskolen:

Fv: Fiona, Paulius og Mira.
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LIENS OPTISKE
GÅGATEN
Sandvika

ÅPENT
Mandag-fredag 9-17, lørdag 10-13

Briller Kontakt-
linser

Leser du med 
lange armer?

Er det uklart på 
lang avstand?
Vi kontrollerer 

synet
Timeavtale
67 54 70 20

Nytilpassing  
og kontroll  

av alle typer  
linser

Timeavtale
67 54 67 83

 67 13 71 25
 FAX 67 13 71 13

  NYBYGG
  MODERNISERING
  FLISLEGGING
  SERVICE
  GULVVARME
  VARMEPUMPER

Varme & Sanitærteknikk A.S
Mobiltlf. Ole 908 22 273

Mobiltlf. Arnfinn 908 22 274
Åses v. 27 - 1336 Sandvika

 - fagkunnskap gir trygghet.

Materialisme er ikke nødvendigvis veien til lykke. Men hvis det er slik at du hadde blitt litt mer 
lykkelig dersom du kjøpte en ny bil, kan det være greit å vite at Santander er Norges fremste 
spesialist på lån til bil, båt, MC og caravan.

– Forresten tok vi med oss over 40 års erfaring da vi byttet navn fra ElCoN til Santander.

Priseksempel: 5,90 % nom./8,13 % eff. EK 35 %. Kr 150.000,- o/ 5 år. Etabl. kr 2.714,-. Totalt kr 184.514,-.
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Returadresse:
IL JUTUL,
Postboks 6, 1313 Vøyenenga

B


