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2007 VANT DRØMMEDAG MED LANDSLAGET

IL Jutul Fotball gratulerer G16 7´er som Kretsmestere 2017

Toril Gylterud vant NM-gull

ENDELIG EN REN JENTESERIE, FLERE SKAL DET BLI!



Av: Ivar Barstad, leder

Det er heldigvis ikkje kvart år at årsmøtet i Jutul 
er førstesideoppslag i Budstikka. Forslaget om 
å slå sammen Jutul med Bærums Verk Hauger 
eller å legge ned fotballgruppa i klubben gjorde 
at årsmøtet hadde rekordstort frammøte. Etter ein 
debatt viste avstemminga ei unison stemning mot 
forslaga.

Bakgrunnen for disse forslaga var problem med 
ungdomsfotballen i Jutul. Laga smuldrar bort 
når vi får barna opp i tenåra. Det var ikkje utan 
grunn at forslaga kom, men årsmøtet var sterkt 
imot virkemidlet. Det er ingen fasitsvar for korleis 
fråfallet blant ungdommen skal reduserast. Men 
det nye fotballstyret har gått på med krum hals. 
Jutul skal jobbe for å gi eit godt tilbud til aktivitetar. 
Ha gode baner, trenerar og støtteapparat. Skulere 
trenerar, og få ungdomstrenerar inn og foreldre 
gradvis ut. Klubben må vise at årsmøtevedtaket 
står vi bak. Vi skal jobbe hardt for å gi ungdommen 
i Jutul eit godt tilbud. Då må vi alle vise 
engasjement, ta ansvar og bidra aktivt der ein kan.

Nøkkelordet framover er aktivitet. Auka aktivitet. 
Fleire må med i alle aldrar. Ønskescenarioet 
er at det skal vere sprengt på alle baner og i 
hockeyhallen, på idrettskolen og i skiløypene. 

Markedsføring. Vi kjempar om barna med 
mange andre foreningar og mot det passive 
alternativet. Vi må vise oss fram. Bli synlege. AU 
og gruppene er samde om at vi må stå sammen 
om markedsføringa. Laurdag 9. september deltok 
vi på Emma Hjorth skole si fritidsmesse i regi av 
deira FAU. Vi hadde ei flott mobilisering med barn 
på rulleski, hockeybarn i fullt kamputstyr som 
triksa med pucken, fotballspelarar i Jutuldrakt og 
erteposar og kasting på spann i god idrettskoleånd. 
Det var ein positiv opplevelse der vi viste oss fram 
som ein fleiridrettsklubb som levde opp til mottoet: 
« Gjennom trivsel og glede skapes resultater.»

I etterkant av dette har vi fått etablert idrettskole 
på Emma Hjorth for 2. klasse kvar onsdag. 
Ambisjonen er å utvide med fleire klasser. Skolen 
skal snart utvide til 3-parallell og blir den største 
rekrutteringsbasen for Jutul. Derfor må vi vere 
synlege så tidleg som muleg.

ISFB har fått ny ledelse. Sigrid og Ina ønskes 
velkomne. Vi håper på ein skikkeleg vinter med 
skiaktivitet i skileiken og skøyteis både på Emma 
Hjorth og på Skui. Vi skal ha den beste idrettsskolen 
i distriktet. Den målsettinga er klar. Ledelse og 
innhald skal vere god. AU har satt seg mål om å 
bidra til dette.

Hockeygruppa i Jutul imponerar. Hockeyskole, 
hockeycamp, rekord i dugnader osv. No også aktive 
inne for å gi jentene eit godt tilbud i samarbeid med 
Jar, Frisk og Holmen. Det er ildsjeler som står bak eit 
sportsleg høgt aktivitetsnivå i Bærum Ishall på Rud.

Skigruppa er foreløpig avhengige av Kong Vinter. To 
dårlege vintrar har påverka rekrutteringa til gruppa. 
Vi fortener ein flott vinter no. Klubben har flotte 
løyper og mulegheiter, og gruppa har dyktige 

trenerar og eit aktivt støtteapparat. Etter nyttår 
vil dei også gi eit tilbud til skileik/trening også for 
7-åringar.

Vi meiner at det skal vere muleg å drive med fleire 
aktivitetar i klubben. Ski/hockey om vinteren, fotball 
om sommaren, eller mest muleg samtidig. Ein 
skal ikkje bli ekskludert frå fotballaget fordi om ein 
prioriterar ski eller hockey om vinteren f. eks.

Vi jobbar kontinuerlig med nye anlegg som skal 
skape aktivitet og glede. Neste år, sommaren 
2018, kjem det nytt kunstgrasdekke på Skuisletta. 
Truleg blir det med gummigranulat som i dag. Men 
klubben følger med i utviklinga for meir miljøriktige 
løsningar. Likevel har vi ikkje i dag eit reelt 
alternativ til gummigranulat.

Vi har sponsorar som er opptatt av aktivitet, meir 
aktivitet. For skigruppa kan kunstsnø vere «eit 
must» for å overleve. Det jobbes derfor med eit 
prosjekt for å dekke skileiken og sprintløypa, som 
går rundt skileiken, med kunstsnø. Då vil vi kunne 
garantere skileik for barna på ISFB, og sikre forhold 
for langrenn i sprintløypa. Ei sprintløype som vi 
ønsker å breidde ut til 6 meter, drenere bedre og 
justere overflata på. Det skal då bli ei løype med 
kvalitetar både for trim, trening og konkurransar. 
Bli Bærum si konkurranseløype for sprint og 
langrennscross. Eit aktivitetssenter. Vi håper at 
dette skal vere på plass i løpet av 2018. Kommune 
og Idrettsråd er positive.

Budstikka har hatt artiklar om at Bærum Pistolklubb 
skal overta det gamle Klubbhuset på sikt for å 
bygge ein skytehall på tomta. Det stemmer. Jutul 
eig huset. Kommunen eig tomta. Vi har mottatt ein 
opsjonsavtale om kjøp og HS har gitt beskjed om 
at vi er positive til eit salg. Beslutninga må vi ta på 
årsmøtet i mars. I mellomtida må Pistolklubben jobbe 
for å realisere sine planar.

Det skjer heile tide masse i klubben. Vi lager 
gode arrangement. Trenerar og laglederar sørger 
for aktivitetar året rundt. Folk jobbar dugnad. 
Sponsorar støttar klubben. Takk til alle. Dokke gjer 
alle bygda til ein betre stad å bu og vekse opp i. 
Barna opplever meistring i miljøet, idrettsglede. Det 
må ikkje vere synonymt med å vinne kampen eller 
rennet. Det må vi som foreldre hugse. Barna må få 
oppleve leiken og gleda. Press og høge ambisjonar 
blir det nok av. Det var dagens anbefaling fra meg.

Eg håper du fortsatt er stolt av å vere ein Jutul. Og 
vil fortsette å bidra til at vi har ein flott klubb med 
et godt miljø. 

Vi skal fortsette å møte våre konkurrentar, våre 
trenerar og lederar. Ja alle rundt oss med eit smil 
og eit vennleg ord. Dersom vi alle prøver å bidra 
positivt i det miljøet vi er i, vil det forme oss sjølv og 
klubben. Det koster så lite, men gjer så godt.

Godt nytt idrettsår!

LEDEREN

JUTULEN
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JUTULEN UTGIS 1-2 GANGER ÅRLIG
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VIKTIGE JUTUL-KONTAKTER
NAVN  VERV  MOBIL

JUTULS ARBEIDSUTVALG 

Leder Ivar Barstad  ivarbars@online.no 932 43 004
Nestleder Andreas Orheim   andr-orh@online.no  917 04 434
Kasserer Einar Soleng  einar@solengs.com 916 25 137
Styremedlem Elin Thrane  e_thrane@hotmail.com 906 20 778
Styremedlem Endre Nakstad  enakstad@hotmail.com 901 66 848 
Styremedlem Eva Stene  eva.stene@hoegh.com 400 39 678 
Varamedlem Paul Torgersen  paul.torgersen@metier.no 995 15 786
 
GRUPPELEDERE - MEDLEMMER AV HOVEDSTYRET 
Leder fotball  Elin Kristiansen elin@jutul.net   911 37 167
Leder ski Bengt Lyng   bengtlyn@online.no 924 33 836
Leder hockey Gary Vanderhill   vanderhill@gmail.com   909 46 443
Representantskapet Kjell Nakstad  knakstad@online.no 995 70 462

ANDRE KONTAKTPERSONER  
Daglig leder Aimee Tverli  aimee@jutul.net 408 70 538
Utleie     utleie@jutul.net 902 08 687
Idrettskolen Sigrid Nestgaard Rød  sigrid@jutul.net 481 86 620
Anleggsansvarlig Knut Bolstad   917 89 935
Idrettsdelen Tore Hansen   934 11 395
Leder Jutulkara “    “
Leder Hornigjengen Karin Nord     913 99 930
 
Bærum Ishall      67 15 00 77

Postadresse:  IL JUTUL, Skuiløkka 19, 1340 Skui
E-post:  kontor@jutul.net
Nettsted:  www.jutul.net
Facebook: www.facebook.com/IdrettslagetJutul 
Telefon:  902 08 687
Bank:  1644.05.60885
Organisasjonsnr.:  984 495 358
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Av: Aimee Tverli, daglig leder

Da var høsten kommet til Skui og nok en sesong er 
over for fotballen, mens hockey, ski og idrettsskolen 
er nå kommet i gang med sine sesonger. Det er 
alltid masse aktivitet i gruppene våre og det er 
alltid mye å følge opp. Aldri en kjedelig stund hos 
oss, og det er vi alle veldig glade for.

2017 har vært et år med mange endringer og en 
god del utfordringer. Fotballgruppen har fått et nytt 
styre og har hatt mye å henge fingrene i. Espen 
begynte i januar i full stilling hos Stabæk fotball 
og med en 30% stilling i Jutul, sier det seg selv at 
gruppestyret har måttet legge om driften og det 
har de gjort ordentlig. Jeg synes de har vært flinke 
og greid å samle mange løse tråder. Stor tommel 
opp til en super innsats. I tillegg til å starte opp 
akademiet for alle fra 3. til 6. klasse, har det blitt 
arrangert både dommerkurs og trenerkurs i lokalene 
våre. Altså nå klare for ny sesongstart til våren og 
til vintertrening til de barna som ønsker det. Espen 
sin tid som sportslig leder er over for denne gang og 
vi ønsker han lykke til i Stabæk. I 2018 kommer vi til 
å lyse ut stillingen som Sportslig leder fotball (30 % 
stilling). Hvis dette er av interesse eller dere kjenner 
noen som er egnet er det bare å ”spre budskapet”. 
Stillingen kommer til å lyses ut på jutul.net/
facebook og finn.no. Det er bare å følge med! 

Idrettsskolen stod i høst igjen uten leder, men vi 
har fått inn Sigrid, som har tatt tak i gruppene og 
fått dreisen på dette etter en skikkelig rakett-start. 
Hun har med seg Ina (som også er akademitrener) 
på kveldsgruppene og flinke ungdomstrenere, så 
her har det blitt orden i sysakene. Ina har også vært 
med på å starte opp SFO grupper på Emma Hjort. 
Dette er ganske nytt, så her gjelder det å finne gode 
rutiner på lik linje som med Skui skole. Det aller 
beste er å se mange, glade barneansikter som koser 
seg i full aktivitet. Vi har også kommet i gang med 
kveldsgrupper for 3-4 åringer og det har gått over 
all forventning. Barna har blitt tillitsfulle og de er 
ivrig med på aktivitetene. Hockey og ski er som 
nevnt i gang og det er alltid plass til nye deltakere, 
så ta kontakt dersom dere har noen som har lyst til 
å prøve seg. 
 
I uke 40 startet vi opp med den populære skøyte- og 
Hockeyskolen vår. Det er bare å møte opp i Bærum 
ishall på lørdager (istid fra kl. 11-11:50) for å være 
med på en prøvetime. Kvalifiserte trenere står klare 
på isen for å ta i mot nye håpefulle. 
 
Uteområdet vårt har også fått seg et lite løft; 
sykkelparkering er endelig på plass og «miniskui» 
er revet – der kommer det noe spennende etter 
hvert, så følg med! 
 
Administrasjon av medlemmer og register går 
supert i år. Nye medlemmer greier å melde seg inn 
på en enkel måte og de aller fleste betaler online. 
De som venter på en faktura (gjelder vel spesielt 
våre støttemedlemmer) vil motta denne i november. 

Send meg gjerne mailadresse dersom du/dere ikke 
har gjort det, så kommer faktura på mail. Sparer 
både porto og miljøet.  
 
Utleie har gått så det suser i år. Jutulstua har 
vært flittig brukt til konfirmasjoner, dåp, bryllup, 
bursdager, jubileer og møtevirksomhet det er 
dessverre nokså fullbooket frem til jul og snart 
både i januar og februar, men enkelte helger kan 
det være ledig og klubbhuset har fortsatt plass. Ta 
gjerne kontakt med forespørsel om ledig tid. 
 
Ønsker alle en aktiv og fin høst/ vinter/ vår. 
Sees plutselig på Skuisletta!! 
 
Kontaktinfo: 
Daglig leder:  aimee@jutul.net 
 T: 408 70 538  
Kontoret:  kontor@jutul.net  
 T: 902 08 687 (NB! - ikke SMS)  
Leie:  utleie@jutul.net 
 T: 902 08 687 (NB! - ikke SMS)

”I 2018 kommer vi til å lyse ut 
stillingen som Sportslig leder fotball 
(30 % stilling). Interessert? Følg med!”

OPPSUMMERING FRA  
DAGLIG LEDER

Av: Elin Kristiansen, leder for fotballstyret

Våren 2017 vedtok gruppestyret for IL Jutul Fotball 
å satse på 2-dagers akademi pr uke fra høsten 
2017. Dette for å gi barn og unge et treningstilbud 
og sosial arena på tvers av årskullene, i tillegg 
til ordinære treninger og kamper. Tirsdag 
5. september startet første gruppe med 
forventningsfulle barn på akademiet.

Akademiet er for alle barn fra 3. – 7. trinn. Barn 
fra Emma Hjorth skole hentes etter skoleslutt. 
Barna skifter til treningstøy, får servert mat og 
frukt og blir delt inn i grupper.

Andre Tverli har vært primus motor for 
akademiet og Kristian Holm Carlsen er satt 
inn som hovedtrener. I tillegg har akademiet 
flere ungdomstrenere som er utdannet og har 
vært trenere tidligere. Jutuls daglige leder og 
gruppestyrets leder i fotball deltar aktivt med på 
akademiet i form av henting, praktiske gjøremål 
og oppfølging.

Medio september er det 44 barn på tirsdager 
og 37 barn på torsdager, noe som er over all 

forventning. Akademiet er planlagt fri i månedene 
januar, ½ juni, juli, ½ august og desember – ellers 
blir det ukentlige akademidager resten av året.

Følg oss på: 
www.facebook.com/jutulakademiet 
Informasjon om akademiet: 
akademiet@jutul.net el. T: 902 08 687

JUTUL AKADEMIET

Aimee Tverli.
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TRENINGSTIDER:
3. trinn  Ti.: 14:15 - 15:45 ” To.:  14:00 - 15:304. trinn  Ti.: 14:15 - 15:45 ” To.: 14:15 - 15:45 5. - 7. trinn  Ti.: 14:30 - 16:00 ” To.:  14:45 - 16:15 

Vi har plass, bli med...



JUTUL
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..sponsorer	  og	  samarbeidspartnere	  for	  et	  godt	  samarbeid	  og	  topp	  innsats	   i	  2017.
Sammen	  skaper	  vi	  kvalitetsfylt	  aktivitet	   og	  mestringsfølelse	  i	  et	  trygt,	  sosialt	  og	  inkluderende	  nærmiljø. 
Vi	  fortsetter	  arbeidet	  med	  våre	  unge	  håpefulle	  og	  ser	  frem	  til	  å	  spille	  videre	  på	  lag	  med	  dere.
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KIWI 
JUTUL-TREFFEN  

Av: Elin Kristiansen
 
For 34. år på rad ble Kiwi Jutul Treffen arrangert 
siste helg i august og første helg i september – i 
strålende sol. 254 lag var påmeldt i aldersgruppen 
6 – 10 år med ca 2.000 spillere. I tillegg alle 
trenere, lagledere, foreldre og andre besøkende. 

Som vanlig ble det lagt ned en møysommelig 
dugnadsjobb både i forkant, under og etter Jutul 
Treffen og takket være svært rutinerte og erfarne 
personer som bl a Svein Nilsen, Alf Broeng, Jorun 
og Kjell Hallberg, ble også årets arrangement en 
liten suksess. 

Flere hundre mennesker – både store og små - 
stilte opp på dugnad og uten alle disse, hadde 

det ikke vært mulig å gjennomføre et så stort 
arrangement: parkeringsvakter, kafeteriavakter, 
dommere, førstehjelp, lotteri, søppelplukkere, 
banemerking, premieutdelere, kafeteriaansvarlige, 
sekretariat, speaker m.m.. I år stilte også flere 
dugnadspersoner opp fra både Hornigjengen og 
Jutulkara, noe som ble satt veldig stor pris på! 

En stor takk til alle som bidro til at disse to 
helgene nok en gang ble uforglemmelige for lag, 
besøkende og alle som deltok på dugnad.

20
17

”I 2018 arrangeres Jutul Treffen for 35. gang –  et lite jubileum – og planleggingen er allerede i gang”.  
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KIWI 
JUTUL-TREFFEN  

TILBAKEBLIKK
Av: Redaksjonen

 
Årets tilbakeblikk er fra 1994 og er et oppslag i 
Budstikka i forbindelse med at Jutuls lillepiker 
(jenter 12 år) vant Norway Cup. Dette laget klarte 
mesterstykket å nå finalen i Norway Cup fire år 
på rad, i 1993, 1994, 1995 og 1996. De gikk av 

med seieren i 1994. Laget var i utgangspunktet 
et rent klasselag. Kaptein på laget, Monica 
Sørensen, sa til journalisten: «Grunnen til at vi er 
så gode er at vi trener mye. Dessuten er vi gode 
venner». Redaksjonen syns at dette laget er et 
godt eksempel på at det er mulig å bli god selv 
om man er få. En forutsetning er da selvfølgelig 

å skape godt treningsmiljø og godt samhold. 
 
Lene Nilsen Duesund var på vinnerlaget og 
er fremdeles engasjert i klubben vår. Hun er 
medlem i gruppestyret Jutul fotball og har barn 
som er aktive i klubben. 

Bu
ds

tik
ka
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Jutulfotballens gullalder

Jenter 12år vant Norway Cup



Av: Henriette Ibsen
 
Fotballjentene i årskullene 2004, 2005 og 2006 
har denne sesongen hatt en felles trening i uka.  
 
Ikke nok med det, men vi har vært så heldige å 
ha tre ungdomstrenere med på laget. Dyktige, 
ivrige og motiverende for alle. Så mye at over 20 
ble satt på sidelinja! Gode øvelser, teknikk og mer 
individuell og tilpasset trening for alle.  
 
Når jentene samarbeidet om å vaske ned 
Jutulstua, blir det en hyggelig avslutning for 
jentene før jul også! Vi tenker at samarbeid 
mellom årskullene er forebyggende, øker iveren 
og treningsgleden, styrker det sosiale og utvikler 
spilleren. Vi fortsetter med fellestreningene i BiP 
hallen på søndager i vintersesongen. 

GIRL POWER I JUTUL

”En spesiell takk rettes til Andreas, Jemima og Johanne for tålmodigheten, iveren og gode øvelser - som vi andre har sett resultater av i kamp!  Tusen takk!” 

Av: Synne Lindgren
 
HELGEN 21.-22. OKTOBER 2017 VAR PÅ MANGE 
MÅTER HISTORISK.
Ikke bare var det første gang det ble arrangert 
ren jentehockeyserie for aldersbestemte lag i 
U11-U13, men den første runden hadde Bærum 
som arena for sine kamper. Og som om det ikke 
var nok, består Bærumslaget som arrangerte 
serieåpningen av helt lokale jenter fra Jar og – ja 
hva ellers – JUTUL HOCKEY!

Så utrolig spente vi har vært på dette! Vi har 
ventet og lengtet etter rent jentespill. Da det ble 
gjennomført for første gang var det en fryd å 
kunne delta med fantastiske spillere, flotte trenere 
og et solid støtteapparat rundt det praktiske 
arrangementet. Samarbeidet Jar/Jutul Jentehockey 
er et faktum som er satt ut i seriespill. Nå har vi 
vært i ilden.

Hockeygleden var på topp i denne helgen, og 
gjester fra Storhamar, Kongsvinger, Rosenborg og 
Stavanger kom på besøk til oss for å spille kamper. 
I alt 10 seriekamper ble avviklet i løpet av to svært 
intense dager. Samtlige lag var bidragende til at 
jentehockey beviselig er over oss. 

På laget vårt hadde vi med oss fem Jutul-
medlemmer i alt. Hockey-iveren er ikke til å ta feil 
av. Det er intens innsats, store prestasjoner og enda 
større smil som gjør dette så flott, og jentene selv er 

SAMARBEIDET JAR/JUTUL 
JENTEHOCKEY

storfornøyde etter helgen. Det gir mersmak å være 
med bare jentene iblant.

Det kommer en serie for de yngre jentene i U8-U10 
gruppen også, vi gleder oss! 

Samarbeidslaget har faste ukentlige treninger 
i Jar Isforum (for tiden mandag kl. 17.30-18.30 
og søndag kl. 11.00-12.00). Hovedtrenerne, 
Christopher Messiha og Wesley Caple, er fra Jutul. 
På treningene har vi felles isøkter for de yngre og 
eldre jentene. 

Vi ønsker oss stadig flere jenter på lagene.  
Ta gjerne kontakt med lagleder på mail:  
synne.lindgren@gmail.com 

FELLESTRENING 
J04-J05-J06
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HAR DU EN  
INTERESSERT FRØKEN  

– UANSETT ALDER  
 

TA KONTAKT:  

SYNNE.LINDGREN@GMAIL.COM



Av: Solbjørg Sørensen

Av: Solbjørg Sørensen 

Hadeland er vakre landskaper med tydelige spor 
av menneskers virketrang over mange århundrer. 
At vulkansk aktivitet har bidratt til det vi ser, 
tenker vi sjelden på. Hornigjengen inviterte i 
august med seg en geolog for å komme under 
huden på det vakre landskapet 
 
Hvert år drar en gjeng glade damer fra idrettslaget 
Jutul på tur til et sted de syns er spennende å 
bli bedre kjent med. «To dager med geologi, 
kultur, mosjon og moro» lød invitasjonen som 29 
damer takket ja til. Geologen Ragnar Knarud var 
med som guide. Han kunne fortelle at det er de 
næringsrike kalk- og skiferbergartene fra kambro-
silurtiden som har dannet grunnlaget for de rike 
jordbruksområdene på Hadeland. Disse områdene 
ble ryddet og dyrket, og de mindre næringsrike 
områdene, på gneiser og granitter, fikk stå til 
skogproduksjon. 
 
Kan du se for deg vulkaner i aktivitet i dette 
området? Flere av høydene her er faktisk utdødde 
vulkaner som var aktive for omtrent 280 millioner 
år siden. Vi besøkte to av dem, Kjekshustoppen og 
Hvalebykampen.  
 
Granavollen med gammel kultur og ny kunst 
Hvorfor står det to kirker tett i tett på Granavollen? 
Søsterkirkene har trigget dette spørsmålet hos 
mange. Ingen vet helt hvorfor, men trolig hadde 
kirkene ulik funksjon i det svært aktive området 
som Hadeland var i middelalderen. Den minste 
var trolig sognekirke og den største var fylkeskirke. 
Denne forklaringen står sterkere i dag enn at 
kirkene ble bygget av to søstre som ikke gikk 
overens og derfor ville ha hver sin kirke. Uansett 
er dette bygninger av stor historisk verdi, og det er 
en stigende lokal interesse for å gjøre Granavollen 

til et aktivt og levende kultursenter på Hadeland. 
Glasslåven er et nystartet prosjekt, hvor kunstnere 
både kan produsere og stille ut kunsten sin i en 
restaurert låve like ved søsterkirkene. Her finner 
du både glass, keramikk og billedkunst som helt 
sikkert faller i smak som julegaver til venner og 
familie.  
 
Hestehandel driver Hornigjengen vanligvis ikke 
med, men vi slo til da vi fikk sjansen til å kjøpe en 
andel i to vakre hesteskulpturer, og slik bidra til at 
kunstverket blir værende på Granavollen.  
 
Gruvene på Grua 
Mange vet nok ikke at det var gruvedrift på 
Hadeland i mange hundre år. Hardt arbeid 
brakte ut bly, jern, kobbermineraler og sink 
fra fjellet. Hornigjengen fikk besøke Hadeland 
bergverksmuseum på Grua og gå gjennom 
Nysetergruvene, hvor det var sinkdrift helt fram 
til 1927. -Tenk for et slit det må ha vært å jobbe 
12-timersskift her inne, sier guiden vår, Lise 
Rossow fra bergverksmuseet.  
 
Drømmedamer på tur  
Overnattingsstedet vårt var Åstjern hyttetun, et 
idyllisk sted nord for Lygna. Her lå vi på sovesal 
og laget maten vår selv. – Å reise på tur med 29 
voksne damer er helt fantastisk, sier Inger Lise 
Kristiansen i arrangementskomiteen. – Matlaging, 
rydding og oppvask går av seg selv. Alle bidrar, og 
det gir god stemning, sier Inger Lise begeistret. 

To dager med natur- og kulturopplevelser gir 
fellesskap og glede. – Hornigjengen er ikke 
bare en treningsgruppe, det er også vennskap, 
fellesskap og glede, sier Nina Christiansen, som 
har vært med i Hornigjengen siden 1979. -Vi tar 
gjerne imot nye medlemmer, legger hun til.

HORNIGJENGEN 
UNDER HUDEN PÅ HADELAND

Av: Stine Berg 
 
G07 er 31 ivrige gutter fra Emma Hjorth og Skui 
skole. Vi trener hver mandag på kunstgresset 
fra 17:30-18:30 og torsdager fra 18:00-19:00.

Vi har 4 påmeldte lag i serien. Dette er siste 
året vi spiller 5’er fotball og vi ser frem til neste 
år med 7’er. 
I tillegg til serie har vi vært med på Løvenstad-
cup, Kalvøyacup og Jutultreffen.  
Nye spillere er hjertelig velkommen!

Toril Gylterud vant NM-gull i halvmaraton under 
årets Oslo Maraton. Med tiden 01:55:43 kom 
hun først inn i klassen kvinner 65-69 år. Toril 
løper også maraton, men i år nøyde hun seg 
med halv distansen. Jutul gratulerer Toril!

NM-
VINNER!

GUTTER 20
07

Hornigjengen viser stolt fram hestene de kjøpte seg inn i på Granavollen. 
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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.
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DAMENES AFTEN 
KLUBBMESTERSKAP TERRENGLØP 2017 

FAKTA OM HORNIGJENGEN: 
Idrettsgruppe under IL JUTUL. 
Stiftet i 1976.  
Over 70 medlemmer (damer i alle aldre). 
 
Treningsaktiviteter i tre nivåer  
(to løpegrupper og en gågruppe).

Vi har faste treningsdager:  
Mandager kl. 19 (løpetrening, rolig langtur) 
Onsdager kl. 18 (løpetrening, intervall)  
Onsdager kl. 18 (gågruppe)  
 
Andre aktiviteter:  
Hyggekvelder med foredrag, utflukter m.m. 
 
Kontaktinfo: www.jutul.net

Av: Bengt Lyng 

I høstens klubbmesterskap som gikk av stabelen 
på Jordbru en kveld i oktober var 33 av de 52 
startende kvinner. Og ikke mindre enn 12 av 
disse var over 50, men med sluttider som vel 
plasserer dem i kategori med langt yngre løpere.  
 
Det var god stemning og god spredning i alder 
på årets klubbmesterskap i terrengløp på Jordbru 
16. oktober. Den yngste med sine 5 år og eldste 
på 67. Det spesielle med årets arrangement var 
den store gruppen med kvinner på startstreken, 
og av disse en stor andel godt voksne damer fra 
Hornigjengen. Raske damer. Hornigjengen må 
være noe av det raskeste i sin klasse, spørsmålet 
er hva er det som gjør at så mange godt 
voksne holder så god fart? Og hva er det med 
treningsfellesskapet i Hornigjengen som gjør at 
så mange blir med på slike arrangement?  
 
«I Hornigjengen kan man trene på det nivået 
som passer for den enkelte, da vi har en 
gågruppe og to løpegrupper» svarer leder 
Karin Nord. «Med en god kombinasjon av 
gode treningsøkter og sosialt samvær har vi 
lykkes med å få til et svært hyggelig felleskap 
av treningsglade damer. I Hornigjengen har 
vi noe som kalles ”Sliter`n” som alle kan 
være med på og som inspirerer til å trene.  
Hensikten er å oppmuntre til å delta på 
klubbens arrangementer og til å stille opp i 
ulike konkurranser.» «Og du må huske å nevne 
at Hornigjengen har plass til flere» avslutter 
Karin.  
 
Selv om de voksne damene imponerte tilhører 
den raskeste tiden en langt yngre løper. Julie 

Meinicke som løp i klassen J15 hadde kveldens 
beste tid for kvinner med sine 10:57 på sin 2,7 
km runde. Selv om mennene var i mindretall 
denne oktoberkvelden manglet det så absolutt 
ikke noe på innsatsen her heller. Thomas Haugen 
de Lange som løp i klassen G17 var raskest med 
sine 21:19 på den om lag 5,4 km lange løypen. 
Vi se om gutta kommer sterkere tilbake også hva 
gjelder antall neste år. 

Av: Svein Ola Hope

Jutulkara har igjen vært på tur til en av 
storbyene øst i Europa, denne gang Romanias 
hovedstad Bucuresti.
Byen har to millioner innbyggere, og den sentrale 
delen med brede bulevarder og avenyer er 
inspirert av den franske hovedstaden. Bucuresti 
ble tidligere kalt ”lille Paris”. 
I løpet av noen aprildager fikk vi oppleve en 
by langt mer moderne enn mange hadde 
forestilt seg. Størst inntrykk gjorde kanskje 
Parlamentspalasset som i volum bare overgås 
av Pentagon. Det var landets store leder 

i etterkrigstida, Nicalae Ceausescu, som 
iverksatte byggingen. Vakker og imponerende, 
men også et resultat av galopperende 
stormannsgalskap. 

Tradisjonen tro, slik det høver seg 
idrettsungdom, hadde vi konkurranse på beina i 
en av byens mange, vakre parker.
Hvor går neste jubileumstur, spørres det på 
trening. Etter å ha besøkt Krakow, Budapest, 
Kiev, Odessa, Tirana og nå Bucuresti, kan vi ikke 
plutselig vende kursen vestover. Det er mange 
interessante reisemål på østsida av Svartehavet.

JUTULKARA

TIL ROMANIA

Parlamentsbygningen, opprinnelig tenkt som residens for 
Nicalae Ceausescu og frue.

Odd Thrane roser Kjell Nakstad for taktisk godt gjennomført løp.

Klubbmesterskap terrengløp 2017.

Gutter og Jenter 7-8 år venter på startskuddet.
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Vi ønsker nye medlemmer velkommen!



 
Idrettsskolen er i gang, som ny leder gleder jeg meg til 
året som kommer. Før høstferienm har vi vært ute på 
gressletta på Skui og i skogsområdene rundt og kost 
oss med natursti, tur, ballspill og lek. Så godt som 
hver tirsdag og torsdag har vi blitt møtt med regnvær 
eller gjørmete gress, men jammen er det moro å se at 
barna gliser like bredt til tross for at alt blir vått. Den 
største motivasjonen for min del med å organisere 
idrettsskolen må være å se barnas idrettsglede og 
store smil når de er i aktivitet. Glede i bevegelse tror 
jeg barna er enda bedre på enn oss voksne.

Jeg håper å kunne bidra til en god organisering av 
idrettsskolen. I samarbeid med Ina vil vi lage opplegg 
som gir mulighet til massevis av mestring og moro. 
Vi har også fått med ungdomstrenerne Andreas, 
Sebastian og Ingrid på laget, som alle bidrar til gode 
opplevelser for barna. Jeg vet barna har blitt glade i 
dem allerede.

I år har vi fire grupper fra 1. og 2.klasse fra SFO 
på Skui skole, og fire aldersbasert kveldsgrupper. 
Årets satsing på 3-4-åringene ser ut til å være 
godt mottatt. Vi har to grupper tirsdags- og 
torsdagsgruppe med 10-11 deltakere på hver. Selv 
om det de første gangene var tryggest å stå gjemt 
bak mamma og pappa, har barna gradvis kastet seg 
mer inn i aktivitetene. En utfordring her er selvsagt 
at det er forskjell på barn som nettopp har fylt 3 år 
kontra andre som nærmer seg 5. Vi forsøker å tilpasse 
aktivitetene så godt det lar seg gjøre. Når vi lykkes er 
det ekstra stas å se barna gå hjem med store smil.

Vi benytter appen «Spond». Her setter vi opp 
ukentlige arrangementer for hver gruppe, og legger 
ut aktivitetsplaner og referater. Dette ser ut til å 
fungere godt, og vi håper dette oppleves som en god 
kommunikasjonsplattform også for dere foreldre.

Jeg er takknemlig for å få være med å skape et 
breddetilbud for barna. Idrettsskole er ment for å 
utvikle allsidighet og grunnleggende motoriske 
egenskaper. Hos oss får barna prøvd ut mye 
forskjellig. Kanskje finner de sine favorittaktiviteter 
de ønsker å engasjere seg i på sikt. Et av mine mål 
er å skape en varig interesse for idrettsaktivitet. Alle 
kommer ikke til å drive med toppidrett, men kanskje 
kan dette bidra til motivasjon for å holde seg sprek 
og aktiv i mange år. Kanskje blir de unge en del av 
«Hornigjengen» eller «Jutulkara» som voksen?

Jutul har et fantastisk uteområde, vi gleder oss til å 
ta med barna ut på ski og skøyter når snøen kommer 
(forhåpentligvis). I perioden før jul er vi i hovedsak 
i gymsalen på Skui skole, der legges det opp til 
aktiviteter som friidrett, turn, akrobatikk, dans og 
ballspill.

STORE SMIL OG IDRETTSGLEDE

IDRETTSKOLEN

Av: Tor Hernæs

PÅ TROSS AV EN TØFF START PÅ SESONGEN, 
FLERE TAP ENN SEIERE I SERIEN. I SNØVÆR, 
REGNVÆR OG MED VINDEN INN FRA NORD PÅ 
SKUISLETTA DUKKER JENTENE OPP PÅ TRENING 
MED SMIL OM MUNNEN. DE HAR DET GØY MED 
FOTBALLEN OG DE HAR DET BRA SAMMEN. 
 
Den første sesongen i ungdomsfotballen ligger 
snart bak oss. Etter forrige sesong med mange 
seiere ble møtet med ungdomsfotballen, 
toppede lag og ambisjoner en ny oppoverbakke. 
Starten var fin, med 9’er cup’er i fjor høst. 
Deretter ble det tøff motbakke i vinterligaen og 
det kan nok se ut som om vi på Skui er laget for 
å gå på ski om vinteren – ikke spille fotball.

Da våren kom og serien startet var imidlertid 
jentene helt på høyden igjen. Litt rustne var 
de, men de spilte jevne kamper. De vant et 
par og hadde veldig uflaks i noen kamper. 
Så tok jentene en liten tur ned i kjelleren 
motivasjonsmessig (og resultatmessig), men 
kom seg raskt opp igjen. De viser fortsatt at 
de kan spille jevnt med de fleste. De har tross 
alt vunnet en omgang mot serielederen, slått 
serietoeren og tatt poeng fra serietreeren i år.

I dag består laget av 14 jenter. I tillegg 
prioriterer Jutul godt samarbeid mellom 
årsklassene. 04-laget har fått god hjelp av 
mange av 05-jentene denne sesongen. Tusen 
takk til alle dere – dere er tøffe! Det ble til 
og med med noen 05-jenter da vi drar på 
overnattingscup i Kristiansand i oktober. 

Hva vi gjør neste år avhenger mest av hva 
jentene selv vil. For denne gjengen er alt mulig, 
og at det blir det J14-lag i Jutul neste sesong er 
jeg nesten helt sikker på.

Av: Sigrid Nestgaard Rød, leder for Idrettsskolen  

JENTER 20
04

12 spente og blide jenter før høstens kamp mot Røa på 
bortebane.
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Av:  Bengt Lyng 

Motbakkeløpet Opp kantebakk ble i år arrangert 
i august, like bratt som i tidligere år. Tross gode 
forhold ble det ikke satt nye løyperekorder eller ny 
deltakerrekord i år.  
 
Arrangementet var svært vellykket med bra vær 
og god Jutul-stemning, men deltakelsen var 
dessverre noe lavere enn hva arrangørstaben 
hadde håpet på. I konkurranseklassene møtte 
105 løpere til start (91 fullførte), mens det i 
trimklassene var 59 deltakere. Petter Reistad, i 
klassen menn 20-24 var raskest med tiden 12.25. 
Erik Stene i 16-17-års klassen hadde nest beste 

Start i trimklassen.Vinner i klasse yngre menn, Erik Stene med nr. 64.

Start i kvinneklasse, vinner Merete Weng med nr. 22.

Både Ludde og Knut mangler visst startnummer...

Klassevinnerne i Opp Kantebakk. Raskeste mann, Petter Reistad 
i hvit overdel foran. Raskeste kvinne, Merete Weng i rød.

MOTBAKKELØPET 
OPP KANTEBAKK

Av:   Ianneke Borgersen Karlsen

Jutul hockey har alltid vært en liten breddeklubb. 
Vi lever nært og i storhetsskyggen til Getliga-lag 
som Vålerenga og storebror Frisk Asker. Selv om 
våre publikumstall, midler og sponsorer er både 
færre og mindre, er vi store på så mye annet. Da 
Get utlyste konkurranse til landets yngste lag om 
å vinne en drømmedag med selveste landslaget 
fikk Jutul vist nettopp dette. Flere Jutul-lag meldte 
seg på, men alle samlet seg etterhvert om å støtte 
opp om og jobbe for at Jutuls 2007-lag skulle vinne 
sin drømmedag. Det ble en spesiell uke. Barn og 
foreldre var ute i dagesvis for å sanke stemmer. 
Barn i Jutuldrakter smilte og sanket stemmer på 
matbutikker, på Sandvika storsenter, på t-banen 
inn og ut av Oslo, på Oslo S, utenfor ungdomsskoler, 
hos naboer og i nærområdet. De sto opp tidlig for 
å rekke samle stemmer før skolen, og de brukte 
ettermiddager og kvelder. Foreldre og andre brukte 
sine sosiale nettverk for alt det var verdt, og stemmer 
kom inn fra hele verden. For et engasjement!! Ved 
midnatt fredag innså at vi endte opp med hele 
4300 stemmer. Vi slo Frisk Asker og Kristiansand 
IK med bare hhv 10 og 19 små stemmer. Jutuls 
Facebooksider var da i fyr og flamme. INGEN VAR 
STØRRE ENN JUTUL AKKURAT DA.  
 
Konkurranse eller ikke: vi har vunnet oss en 
bekreftelse på at fellesskap og innsats er det som 
betyr noe. Barna har fått en fantastisk opplevelse 
av å virkelig jobbe for noe og få betalt for det. Det er 
nesten viktigere enn selve premien. 

NÅR LITEN BLIR STOR...

VI VANT

Premien er: Tur til Hamar fra hjemstedet 15.12.17, 
hotellovernatting på Scandic Hamar med frokost, middag på La 
Perla Hamar, kampbilletter til Norge vs Frankrike og transport 
tilbake til hjemstedet 16. desember for alle alle spillerene og 5 
foresatte/trenere/lagledere på gjeldene lag. 

”På vegne av jentene og guttene på 2007-laget: TUSEN TAKK til dere alle for hver eneste stemme dere bidro med!! Heia Jutul! ” 

tid med 12:54, mens dagens tredje beste tid 
tilhørte Jens Ek (M 16/17) med tiden 13:16.  
 
Blant damene var det den etter hvert Kantebakk-
rutinerte Merete Weng som var raskest til topps 
med tiden 14:14. Hun løp i klassen K25-29. Tyra 
Sortåsløkken (K15) hadde nest beste tid med 15 
minutter blank, og Janne Alseth (K14) tredje beste 
tid med 15:22. En stor takk til alle som bidro til 
nok et vellykket arrangement, og en spesiell takk 
til våre trofaste støttespillere som sikrer den 
økonomiske rammen rundt arrangementet.   
 
Opp kantebakk ble i år flyttet fra mai til august 
på grunn av konflikt med et annet lokalt 
arrangement. Konklusjonen fra evalueringen av 
årets løp er at mai er et bedre tidspunkt for dette 
løpet, og at Opp kantebakk 2018 blir en vakker 
vårdag i mai.
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HJELP JUTUL HOCKEY 2007 VINNE  

VINNE DRØMMEDAG MED LANDSLAGET 

https://www.get.no/v3/produkter/kampanje/drommekampen

2007 LAGET

Scan QR koden eller gå inn på: 

https://www.get.no/v3/produkter/kampanje/drommekampen 

Vi trenger din stemme for å vinne vår drømmedag!

Stem i dag!

Takk for din stemme!Takk for din stemme!



Av: Tor Hernæs 

Vi treffer en andpusten med fattet Christer 
Söderberg på toppen av Ramsåsen etter vel 
gjennomført Opp Kantebakk. Christer er en av 
gutta i gjengen som har trent sammen siden 
månedsskiftet april/mai med målsetting om å 
fullføre Opp Kantebakk. Gutta har trent sammen 
stort sett hver søndag bortsett fra i noen korte 
ferieuker. Til sammen teller treningsgruppa 18 
stykker og oppmøtet på treningene, som i all 
hovedsak består i å komme seg opp Kantebakk 
har vært bra, men litt varierende. Totalt har 
gjengen vært på toppen 59 ganger i løpet av 
4 måneder og ca 236 km er tilbakelagt. En av 
treningene ble arrangert som «Opp Kantebakk 
Grand Prix» hvor starttiden ble fastsatt basert 
på personlige rekorder, slik at den med den beste 
personlige rekorden startet sist, den som for 
eksempel hadde 18 sekunder dårligere tid startet 
18 sekunder før osv. Vinneren er den som kommer 
først i mål, i år Johnny Tverli. Flere har forbedret 
sine personlige rekorder betydelig, blant annet 
Willy Danielsen, som i årets Opp Kantebakk kom i 
mål på respektable 15:04 har forbedret tiden sin 
med over 2 minutter. 
 
Christer kan imidlertid avsløre at for enkelte 
kan den påfølgende banketten kanskje ha vært 
et større mål enn utsikten fra målområdet på 
Ramsåsen. For å være kvalifisert til å delta på 
banketten må man ha vært opp Kantebank minst 
tre ganger. Av de 18 som er med på opplegget var 
det hele 14 stykker som var kvalifiserte til å delta 
på banketten.

Vi har tatt en oppfølging med Christer etter 
banketten og han kan fortelle at det ble utdelt flere 
priser – kanskje vi her snakker vandrepremier? En 
av premiene, kanskje ikke den gjeveste, gikk til 
«årets klovn». Årets vinner, stadig ifølge Christer, 
ble en herlig sunnmøring som klarte å løpe seg 
bort alle de tre treningsøktene han deltok på. 
Et kompass ble den svært passende premien. 
Ryktene forteller også at samme mann vant 
banketten med klar margin!  
 
Vi får håpe treningen fortsetter med Opp 
Kantebakk som mål. Hva som var mest slitsomt 

– å delta på Opp Kantebakk eller forsøke å vinne 
banketten – det skal være usagt, men vi håper å 
se enda flere fra gjengen som deltakere i neste års 
utgave av Opp Kantebakk.

Utsikten fra Ramsåsen.

Bak fra venstre: Øystein Ellingbø, Willy Danielsen, Martin Kapskarmo, Kim Are Amdam, Anders Stillerud, Martin Kirknes. 
Foran fra venstre: Jon Yngve Larsen, Fahed Sobhieh, Christer Glenn Söderberg.

BRATT TRENINGSMÅL 

Av: Marit Søderberg
JENTER 20

09

Jutuljentene fra 2009 kullet har hatt en spennende 
sesong. Med mange fotballkamper både i serie 
og cupspill. Denne sesongen var jentene med 
på BVH sin jentecup i BIP hallen, Kalvøyacupen 
i tillegg til vår egen Jutultreff. Jentene har både 
vunnet og tapt kamper. Det har vært sinte tårer 
og gledestårer. Vi har opplevd både nedturer og 
oppturer. Sesongen har vært akkurat slik som den 
burde være. I tillegg til det sportslige har vi grillet i 
gapahuken på Skui, grillet og badet på Ståvivann, 
feiret bursdag på fotballcup, hatt fest på 
Jutulstua, vi har kost oss på Skui gård sammen. 

Det sosiale høydepunktene i år var nok når hele 
laget overnattet hjemme hos en av lagvenninnene. 
Alle hadde med liggeunderlag og sovepose, og alle 
jentene sov i fotballrommet. Vi hadde innendørs 
fotballturnering med premieutdeling. I tillegg til at 
vi brukte mye tid på å lage vårt helt eget heiarop. 
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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



T L F :  6 7  1 3  1 2  2 2

SYLTETØY AV HØY KVALITET – PRODUSERT I SMÅ PORSJONER

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

Av: Elin Kristiansen
 
I tradisjonens tro inviterte fotballgruppen til Jutul 
alle sponsorer til Sponsorcup 2017. Cupen ble 
avholdt i forbindelse med Kiwi Jutul Treffen – 
fredag 1. september. Franzefoss, Kiwi og AB 
Vaktmesterkompaniet deltok, inkl. blandet 
lag fra Jutuls eldste spillere; veteran laget.

Sponsorene ble servert grillmat, snacks og 
kald drikke mellom pausene – i strålende 
sol. Fotballgruppens styre var verter og 
arrangerte cupen. Knut Stunner var som 
vanlig dommer, Tore Ibsen og Frode Hansen 
var grillmestere.

Etter en forrykende finale mot Kiwi 
(tidligere vinnere av vandrepokalen) dro AB 
Vaktmesterkompaniet avgårde med årets 
vandrepokal – til låns frem til Sponsor  
cupen i 2018. 

 
 
IL Jutul takket sponsorene for deltakelsen og for 
det de har gjort og gjør for klubben og gruppene. 
Det satses på Sponsor cup også i 2018 og alle IL 
Jutuls sponsorer er hjertelig velkommen til denne.

JUTUL 
SPONSORCUP

Gratulerer AB Vaktmesterkompani

JUTUL HOCKEY- OG SKØYTESKOLE 
FOR BARN I ALDEREN 4 – 8 ÅR.

Hver lørdag (frem til påske) fra kl. 11-11:50 i Bærum Ishall.

PRIS HELE SESONGEN KR 1.000,- 
(FRA JAN. - PÅSKE KR. 500,-)

- inkl. drakt, skøyteslip, julegave og trofé på sesongs siste økt. (Søskenrabatt kr 100). 
Er mann usikker tilbyr vi 3 gratis timer, og klubben har både låneutstyr og skøyter. Det er påbudt å bruke hjelm med gitter. 

www.jutul.net/Ishockey
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WEB-KAMERA OG VÆRSTASJON 

JORDBRU
Av: Tor Hernæs

 
Har du lurt på om det er gode forhold for en 
skitur på Jordbru eller om preppemaskinen 
har rukket innom for å lage trikkeskinne-
spor? Kanskje du lurer på den nøyaktige 
temperaturen og luftfuktigheten for å legge 
den perfekte smøringen? Med god hjelp fra vår 
samarbeidspartner OBOS har Jutul nå fått opp 
web-kamera og værstasjon på Jordbru som vil gi 
deg svarene på alt dette.
 
De siste vintrene har vi ofte opplevd at 
snøforholdene rundt husveggene våre er ganske 
dårlige, mens det på Jordbru er full vinter, 
nykjørte løyper og flotte forhold. Blant annet for 
å gjøre det enklere for små og store å ta turen 
opp til Jordbru for å gå på ski, ake eller bare 
komme seg ut en tur er det nå satt opp web-
kamera og værstasjon der. 

Som en liten klubb med flotte anlegg og 
et fantastisk nærområde har støtten fra 
OBOS vært helt avgjørende, da det innenfor 
den ordinære klubbøkonomien ville ha vært 
vanskelige å anskaffe det nødvendige utstyret. 
Fra første kontakt har OBOS vært positive 
til tiltaket og oppfordret klubben til å søke 
om støtte. I en kommentar uttaler OBOS 
at de syntes idéen og søknaden fra Ski- og 
Friidrettsgruppa var god. Og etter en hyggelig 
telefonsamtale med klubben bestemte vi oss for 
å betale for innkjøp av utstyret. OBOS håper at 
webkamera og værstasjon på Jordbru kan være 
til glede for mange, og hvis dette også gjør at 
flere kommer seg ut på tur er det en hyggelig 
bonus.
 
Skigruppen vil gjerne dele gleden med å gå 
på ski og være ute i naturen sommer som 
vinter med flest mulig, og ser støtten fra 
OBOS til innkjøp av værstasjon med kamera 
som et viktig tiltak for gjøre utelivet litt mer 
tilgjengelig.

Av: Elin Kristiansen

Rett etter fristen for spill i 2017 serien, meldte IL 
Jutul Fotball inn ett G16 7er lag i serie - bestående 
av 5 tidligere spillere fra G01/02 som ikke 
ønsket å spille for andre klubber. De hadde fått 
med seg 4-5 andre tidligere spillere på Jutul og 
ønsket å spille fotball sammen og hovedsakelig 
ha det gøy. Noen mente at dette ikke var noe for 
klubben, men gruppestyret stilte seg 100% bak 
guttene og backet disse opp. Thorleif Eek har stått 
som guttenes trener og gruppestyreleder, Elin 
Kristiansen, har vært guttenes lagleder. 
 
Til sammen 12 kamper ble spilt i serien og først 
etter den aller siste kampen ble det klart at Jutuls 
G16 7er lag ble kretsmestere, med 10 seiere og 2 

tap. Med 46 i målforskjell og 30 poeng (2 poeng 
foran Langhus som ble nr 2) har G16 laget gjort 
en formidabel jobb og vist at man kan spille god 
fotball og ha det gøy - uten å satse alt. 
 
IL Jutul Fotball ønsker å satse videre på laget - og 
andre ungdommer som ønsker å spille fotball 
i Jutul. Det lønner seg å ta noen sjanser - og 
ingen sjanse er for stor når det gjelder å satse på 
fremtiden i klubben.

FOTBALL G1
6ENDELIG 

NYE 

MEDLEMMER
 
Fotballgruppen vår er Jutuls største gruppe. 
Vi har treningstilbud for alle barn fra 5 år og 
oppover helt til Oldboys. Jutulakademiet, er et tilbud 
rett etter skoletid for barn fra 3. til og med 7. Klasse.

Skigruppen tilbyr skileik for de født i 2010-11, og 
har treningsgrupper til alle fra 2001-2009.

Skøyte og hockeyskolen er et tilbud til barn 
mellom 4 og 9 år som ønsker en lekfull skøyte- og 
hockeytrening. Hockey; Lag fra U7 til Old boys.  
 
Idrettsskole (fra 3-11år). Allsidig idrettstilbud til 
alle små. 

Jutulkara er en gruppe menn i aldersgruppen 50+ 
som møtes til felles trening, sportslige utfordringer 
og et og annet sosialt evenement i ny og ne.

Hornigjengen: Damer i alle aldre og alle 
aktivitetsformer er velkommen! De har ingen nedre 
aldersgrense, men de fleste som velger å trene med 
dem nærmer seg voksen alder. 

Aktivitetsmesse lørdag 09.09.17,  
på Emma Hjort skole. 
Mye folk tross regn!
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TEKNISKE DATA:
Davis Vantage Pro2 Komplett værstasjon som måler temperatur og 
luftfuktighet, vindretning og hastighet samt nedbør.
 
Vivotek IP kamera med 1080P oppløsning og 30 meter IR (infrarødt nattlys).
 
Informasjonen fra værstasjonen blir tilgjengelig på Jutul.net 
og oppdateres hvert 5 minutt.  
-

Gratulerer som kretsmester 2017!

Intressert? www.jutul.net

ALLTID GRATIS PRØVETIME!

Intressert? www.jutul.net



Av: Berit Skjerve og Toril Gylterud 
 
Så en «tur-spire» på løpetrening i Hornigjengen, 
og vipps så har du en overveldende liste med 
interesserte. Skitur med telt og pulk var ikke 
noe unntak! Resultat: Fjorten godt forberedte og 
velutstyrte damer fullførte en «voksen» tur over 
Hardangervidda i mai.  En tur full av opplevelser, 
vennskap, læring, samarbeid – alt knyttet 
sammen med latter, smil og herlig galskap.  
 
Roald Amundsen gikk turen sammen med sin bror 
Leon som forberedelse til større ekspedisjoner og 
ble overrasket av uvær underveis som var nær på 
å koste han livet. Langt tøffere enn alt han senere 
gjorde, uttalte han selv i flere sammenhenger. Det 
er vanskelig å tenke seg når man har hyggelige 
påskebilder på netthinnen og starter på tur 
i strålende solskinn, men et viktig element i 
forberedelse til tur. En forutsetning for å være med 
på turen var derfor å delta i forberedelser.  Riktig 
utstyr og kompetanse til å bruke det er viktig. 
Kompetanse = å ha testet utstyr i vind og vær slik 
at man er trygg i de situasjoner som kan oppstå.  
Så vi gikk med tung pulk en gang i uka når snøen 
kom, høynet utstyrsbutikkenes omsetning av 
primuser, soveposer, telt mm og test-overnattet 
her og der. Mest eksotisk var nok en knippe damer 
som fant siste snøflekkene i skianlegget 200 
meter fra parkeringsplassen på Vestmarksetra på 
vårparten! 
 
7. mai gikk turen med buss til Dyranut med pulker 
som hver var lastet med ca 40 kilo utstyr, mat, 
klær og bensin.  
 
Kreativiteten var stor på vektbesparende tiltak; 
hjemmetørket mat i ulike kombinasjoner, 
garderobe i henhold til pakkeliste og god fordeling 
av utstyr mellom de to som delte telt. Kosefaktoren 
var særs godt ivaretatt. Utrolig hvor mye det å ha 
tannbørste med kort skaft og èn truse mindre kan 
kompenseres med flytende væsker av ulik styrke! 

HORNIDAMER

I AMUNDSENS FOTSPOR

I mål!

Pauseglis!

Bursdag – kransekake venter etter uttøying

 
Turen gikk fra Dyranut, via Stigstuv til Sandhaug, 
videre til Litlos, til Hellevassbu og i mål på 
Haukeliseter, totalt drøyt 10 mil. I starten gikk vi 
relativt flatt og fint, mens traseen blir stadig mer 
kupert jo lengre sør man kommer. Med relativ tung 
pulk, blir motbakker redefinert i forhold til vanlig 
skitur. Feller er et must og halvfellene satt stort 
sett på hele turen. Det gikk med andre ord ikke 
fort, men det er heller ikke det hensikten med en 
slik tur.   
 
Ca. 8 timers dagsmarsjer; 50/10 min – gange/
hvile, lang lunsj. Som perler på en snor vandret 
vi. God tid til å tenke, se og, ikke minst, nyte. Mye 
moro i pausene, som for eksempel ønskekonsert 
med allsang og musikk fra medbrakt høyttaler i 
lett sludd i hytteveggen på Sandhaug på Jorunns 
fødselsdag. I løpet av dagen gledet vi oss over 
å finne en åpen bekk (slipper å smelte snø den 
dagen), oppleve utallige naturinntrykk mens vi 
går og å finne den fineste teltplassen i et uendelig 
tilbud, livet er enkelt på tur. 
 
I leir kom teltene stadig raskere opp. Også her 
dannes rutiner raskt. Rigge leir, tøyeøvelser 
for slitne kropper og dagens høydepunkt: 
teltoverraskelse.  Hvert teltlag vartet opp med 
forrett – salt, søtt, bittert, sterkt – her vanket litt 
av hvert servert på de mest kreative måtene. Når 
så middagen senere var fortært, var det godt å 
finne den varme, gode posen. De mange gode 
historiene, latteren som hele tiden sitter løst, 
gode opplevelser med gode venner er sovemedisin 
bedre enn noe!   
 
Vær og vind spilte stort sett med oss. Vi hadde 
godt føre helt til nedfart hvor snøen plutselig 
var borte. Å få testet seg med litt vær etter 
start i strålende sol, opplevdes nok helt greit 
for godt forberedte deltakere. Det store uværet 

unngikk vi heldigvis!  Noen av deltakerne hadde 
mageinfeksjon underveis, men også det ble taklet 
på en fantastisk fin måte.  Noe avlastning på vekt 
når det sto på som verst, litt utvidet lunsjpauser 
med ekstra god hvile og utrulig sterke personer 
som «sto han av» på en særegen god måte.  
 
Dekning på telefonen, iskald pils, gourmetmiddag – 
vi var tilbake i sivilisasjonen – Haukeliseter - i mål! 
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I mål!

Pauseglis!

Bursdag – kransekake venter etter uttøying
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Lurer du på hva  
din bolig er verdt?

Når du skal selge bolig kan det lønne seg å velge en lokalkjent megler som vet å få frem 
det unike ved akkurat din bolig og ditt nabolag. Vi har solgt mange boliger i nærområdet 

og er i kontakt med mange boligsøkere som er på jakt i området. Skal du selge eller  
ønsker du en uforpliktende verdivurdering av boligen din, hør gjerne fra deg.

Dilan Jamal
Eiendomsmeglerfulmektig

T. 67 52 11 17
M. 959 28 509

dilan.jamal@krogsveen.no

Krogsveen | SANDVIKA
Jongsåsveien 2 A | T.  67 52 11 10 | E-post: sandvika@krogsveen.no

Thomas Skraastad
Eiendomsmeglerfullmektig

T. 67 52 11 16
M. 902 38 773

thomas.skraastad@krogsveen.no

Cecilie Rosenquist
Eiendomsmegler MNEF | Fagansvarlig 

T. 21 00 72 80
M. 917 38 172

c.rosenquist@krogsveen.no

krogsveen.no

Marius Eide
Daglig leder | megler

T. 67 52 11 19
M. 906 22 884

marius.eide@krogsveen.no

Alexander Vu Tran
Eiendomsmegler

T. 67 52 11 18
M. 473 82 805

alexander.tran@krogsveen.no

Marius Rønning
Eiendomsmeglerfullmektig

T. 67 52 11 13
M. 980 09 008

marius.ronning@krogsveen.no

Marianne Torvik
Salgskoordinator

T. 67 52 11 10
M. 950 46 910

marianne.torvik@krogsveen.no

Krogsveen er bransjevinner i kundetilfredshet og lojalitet* på Norsk Kundebarometer for 2017

* Av fire av de største eiendomsmeglerkjedene som er målt av Norsk Kundebarometer. Norsk Kundebarometer  
er et forskningsprosjekt ved Handelshøyskolen BI, se kundebarometer.com.



JUTULKARA

SYLANA 
Av: Tor G/Edgar

Sylane er et fjellmassiv som ligger i Tydal ca 8 
mil nord for Røros. Sylane er et grensefjell mellom 
Norge og Sverige og har flere topper på over 1700 
moh. En gjeng med Jutulkarer bestemte seg etter 
en fjelltur på Senja i fjor sommer for at turen i år 
skulle legges til Sylane. Det så en stund ut til at 
13 Jutuler ville være med på årets fjelltur, men av 
ulike årsaker falt det etter hvert bort en del slik 
at det til slutt var kun seks igjen. Disse Jutulkara 
møttes til middag på Nedalshytta i begynnelsen 
av juli etter å ha kjørt privatbiler fra Bærum.
Første turdag gikk over grensen til Sverige, og 
endte opp på turisthytta Sylstationen der det var 
godt med dusj og badstu etter en tøff tur, kuling 
rett i mot og snedrev. 

Vi oppdaget snart et fenomen som gjentok seg 
flere ganger,nemlig mix badstue. Kvinner og menn 
samtidig i badstua. Dette har vi ikke på Skui, så 
det måtte vi skaffe oss mer erfaring om.
Neste dag gikk turen videre på svenskesiden 
på fine stier og med mange fjellvandrere i alle 
retninger. Været var elendig med regn og delvis 
snøstorm denne dagen også. Det ble fort glemt da 
vi kom til Blåhammerstugan der det ble servert en 
fortreffelig treretters middag med vin som passet 
til.

Tredje dagen var det strålende vær, og turen gikk i 
lett terreng over grensen til  Norge igjen og til DNT 
Storerikvollen.
 
Fjerde dagen var været fortsatt strålende, men 
værmeldingene for dagen etter var dårlige. Noen 
var opptatt av å komme opp på den høyeste 
toppen (Storsylen 1792 moh), og gruppen valgte 
å splitte seg. Noen gikk direkte til Nedalshytta, 
mens de andre la veien om Storsylen. Dette er 
en bratt oppstigning på nesten 1000 meter og 
utsikten på toppen var fantastisk. Like under 
toppen ble vår hund Fenris akutt høydesyk og fikk 
nervesammenbrudd. Kløv måtte taes av og han 
måtte bæres litt oppover. Han kom seg etter hvert 
og kunne gå på egne poter snart, men dette tar 
seg ikke ut på CV'n til en Alaska Huskey.
 
Siste dagen var det gråere vær og noen valgte 
å dra på fisketur, mens resten gikk på en 
av toppene, Storsola (1728 moh). Sikten var 
dårlig, men ellers var det en fin tur i et gedigent 
fjellmassiv. På alle turisthyttene var det veldig god 
mat og hyggelig personale, men standarden var 
litt bedre på svensk side med fine rom og toalett 
innendørs. 

Turen var til tross for ekstremt dårlig vær de to 
første dagene en fin fjellopplevelse som anbefales 
til andre fjellvandrere. Det blir muligheter til 
å være med på tilsvarende fjelltur i et annet 
fjellområde neste år for de som ønsker det. Kom 
med turforslag.

TILBAKEBLIKK
OG VEIEN FREMOVER 

Av: Tore Hansen

75 år som medlem av 
Jutul setter sine spor 
og det er like artig i 
dag som for 60-70 år 
siden.
Når jeg ser tilbake 
på mine 75-års 
medlemskap i Jutul, 
oppdager jeg at jeg 

begynner å bli voksen 
(men det er jeg ikke sikker på). I følge min mor 
(Maja) som også var æresmedlem av Jutul ble jeg 
innmeldt illegalt da jeg ble født i 1942. 
Mange personer har opp gjennom tidene stått på 
for Jutul. Jeg skal ikke nevne navn, da noen vil bli 
forbigått. For meg har det vært et kall. 

Mange artige historier husker jeg veldig godt...
«Som da vi trente ishockey på den gamle banen på 
østsiden av Isielva, med dusj og badstue på vårt 
gamle klubbhus. En del vintrer i 1960 åra, hadde 
vi en øvelse som gikk ut på å løpe lengst mulig 
langs Ringeriksveien (Skuiveien i dag) naken og 

barbeint. De aller sprekeste kom nesten ned til 
Skui skole. Kom det en bil, var det å kaste seg i 
snøbrøyta. Det var ikke mange biler på den tida. Da 
vi kom tilbake på klubbhuset og inn i badstua, var 
alt tæla».

Dagens Jutul er et 
moderne idrettslag 
med mange 
flinke folk og 
dugnadsånden er 
fortsatt meget stor.
Vi har et topp 
moderne anlegg 
og en idrettsdel 
og Jutulstue, samt en lysløype med helt nytt dekke 
som er helt fantastisk. Dette må vi bare ta vare på. 
Idrettsdelen er snart 35 år og veldig mye brukt og 
vedlikeholdet øker med årene.
Som ansvarlig for idrettsdel og styrkerom (med 
god hjelp av Jutulkara), forsøker vi å holde hele 
bygningsmassen med innhold i god stand. Vi 
forsøker å sile ut de som ikke har noe å gjøre på 
idrettsdelen/styrkerom og da får en tåle litt kjeft 
en gang i blant. Da jeg oppdaget 10-12 unger 
som brukte styrkerommet som lekeplass, en 
regnværsdag iført gummistøvler og regntøy, jagde 
jeg de ut. Jeg fikk høre at jeg var en gammel sur 
gubbe, som trodde jeg eide hele Jutul. Etterpå ble 
vi gode venner igjen.
 

Det er dette som er så fint i Jutul. Vi tilpasser oss 
endringer med smidighet og godt humør, da går alt 
greit. At Jutulsjela henger igjen i veggene oppdaget 
vi på siste årsmøte. 

HVA SÅ VIDERE FREMOVER
I de snart 90 årene Jutul har eksistert har vi hatt 
mange opp og nedturer, og det vil vi også ha i 
fremtiden. Dugnadsånden er fortsatt stor, men jeg 
tror den vil dabbe litt av når den eldre generasjon 
gir seg. Tilbudene til barn og ungdom i dag er så 
mye større enn for 20-30 år siden. Derfor er det 
viktig å satse på barn og ungdom fremover. Vi må 
rekruttere fra skolene i nærområdene og legge opp 
tilbudene slik at det frister denne aldersgruppa. 
Greier vi å få med barn, får vi automatisk med 
foreldre også. De er en viktig resurs.
Mange spennende prosjekter er på gang, med 
kunstsnø i nedre del av lysløypa i spissen.
Bærum ishall fungerer greit, selv om den begynner 
å bli noen år. Vi får håpe at vi greier å få til en stor 
oppslutning om idrettskolen og fotball gruppa. 
Hornigjengen og Jutulkara skal være resurs grupper 
for Jutul. Her er det også viktig å få med yngre 
medlemmer. I jutulkara jobber vi nå med dette, da 
vi ser at gjennomsnittsalderen for medlemmene 
våre øker for hvert år.
Jutul og alle gruppene har en god ledelse og en 
sunn økonomi. Jeg ser lyst på fremtiden og gleder 
med til 90-års feiringen av Jutul, om litt over 2 år.
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Vi trener med start  
fra Jutulstua hver: 
• tirsdag fra kl. 19:00 
• torsdag fra kl. 18:30  
• lørdag fra kl. 14:00

Prøv oss, da vel!

BLI MED PÅ JUTULKARAS TRENINGER!
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Vi takker vår 
hovedsponsor 

for godt 
samarbeid i 2017
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Av: J.P. Hougen, K. Hellenes & R. Gjertsen
 
En Bauta i ishockeyen i Jutul har gått bort. Arild 
Solberg var i mange år ryggraden i hockeygruppa 
i Jutul. Og det var med stor sorg vi mottok 
budskapet om at han ikke lenger skal være en del 
av Jutulhockeyen. Han har vært med hele tiden 
som spiller på 50 - og 60 - tallet, som pappa til 
to hockeyspillere og som engasjert farfar til tre 
sønnesønner og en sønnedatter. Han og hans 
Grete fulgte opp alle deres aktiviteter helt opp til 
det siste. 

Arild er født i Lommedalen, men moren flyttet 
etter farens død til Ringi gård som hennes familie 
hadde drevet i generasjoner. 
 
Uten Arild ingen hockey i Jutul. Det var han som 
tok tak da en ny generasjon hockeyspillere kom og 
spurte om hans tjenester på 70 - tallet. Arild var 
en viktig person på hockeybanen ved elva i Skui, 
og han fylte de fleste roller i Jutuls hockeygruppe 
-  som lagleder, sliper, materialforvalter og 
trener for nye hockeyspillere. Arild var der og la 
til rette for store og små spillere, men også Grete 
fulgte opp og la til rette for jutuler i alle aldre. En 
institusjon var «Solber(g)bua» hvor Arild og Grete 
sto for servering av varme pølser og solbærtoddi. 
I en periode før Jutul fikk sin egen ishall var han 

også å se både på og utenfor isen ved «nye» 
Jutulbanen i dumpa ved Bryn skole.
 
En periode var Arild lagleder og materialforvalter 
for Frisk/Askers juniorlag, og materialforvalter for 
A-laget i Asker. Dette var i en periode da gutta 
hans, Lars Erik og Per, spilte i Frisk. Men det var i 
Jutul han hadde sitt hjerte.
 
Arild var sammen med Tor Lørdahl og Kjell 
Hellenes viktig ved etableringen og byggingen av 
Bærum Ishall. Uten denne hallen ville sannsynlig 
hockeyen i Jutul dødd ut. Arild brukte under 
byggingen utallige timer i hallen, ved siden av 
å drive sitt eget glassmesterfirma. Det var Arild 
som sto for dugnaden og organiserte arbeidet 
framover. Etter at hallen var ferdig han medlem 
av styret i AS Bærum Ishall. Han var bindeleddet 
mellom hall og Jutul hockey, og var den som 
sørget for at vedlikehold og dugnadsarbeider ble 
gjennomført. 
 
Utover dette var han alltid levende engasjert i det 
som skjedde i klubben og hadde klare meninger 
om tingenes tilstand. I skoleferiene når Jutul 
arrangerte hockeycamper var han daglig nede og 
slo av en prat med ledere og innleide instruktører. 
En camp uten at Arild kom innom var utenkelig. 
Han fulgte alle A-lagets hjemmekamper og de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
fleste bortekampene om da ikke en av barnebarna 
måtte følges opp - for de hadde prioritet en.
Jutul hadde som et av få oldboyslag i Norge eget 
sekretariat. Når pucken ble droppet sent en 
søndagskveld, satt Arild bak klokka og førte 
protokoll til stor glede for spillere og dommere.

Arild ble som seg hør og bør belønnet for sitt 
arbeide i Jutul og for ishockeyen i Asker og Bærum 
med æresmedlemskap i Akershus ishockeykrets, IL 
jutul og i Jutuls Hockeygruppe.
 Vi er mange som er takknemlige for å ha fått 
drive hockeyen i Jutul framover med Arild som 
samarbeidspartner og mentor og venn. Hans 
svigerdatter Irene oppsummerte Arild slik, «Gode, 
snille, varme, engasjerte og alltid tilstedeværende 
Arild - som vi alle var så glad i»
Arild vil bli dypt savnet men aldri glemt. Våre 
tanker går til Grete, Lars Erik og Per Christian med 
familier som har mistet Arild.

EN BAUTA I JUTULHOCKEY HAR GÅTT BORT  

ARILD SOLBERG

JUNIORLAGET 
Av: Espen Løken Petersen

Etter noen år uten deltagelse i Jr-serien, spilte 
98-/ 99 årgangen 3.div Jr, i 2015.  Laget rykket 
opp til 2.div i sin første sesong og gjentok bragden 
året etter. I 2017 var det klart for spill i 1.div, en 
prestasjon i seg selv, med tanke på at laget stort 
sett har vært en vennegjeng fra samme nærmiljø 
og skolekrets, siden første spark på ballen for 14 
år siden. 

Nå var det likevel viktig å få inn flere, da spillerne 
også skulle gjennom russetid, eksamener, 
førerkort, jobbe og andre gjøremål denne 
sesongen. 
Da de fleste av spillerne i vår del av kommunen 
går på samme fotballinje og samme skoler var 
det naturlig å spørre naboklubben om å slå 
sammen Jr-lagene våre. Da kunne vi tilby en felles 
treningshverdag og kamparena hvor vi hadde nok 
spillere på alle økter og til dugnader. 
Slik ble det, og i januar startet oppkjøringen med 
en god blanding av spillere fra Jutul og BVH, 

ispedd noen fra andre klubber i distriktet vårt. 
Rundt 40 spillere mellom 17 og 19 år var innom 
i løpet av våren, og når sesongen startet sto det 
igjen 33 spillere som hadde stilt opp, trent jevnlig 
og var klare til seriestart. Da de færreste hadde 
erfaring med spill på dette nivået, tok det noen 
kamper før laget behersket tempo og intensiteten. 
Men scoringene og poengene kom og noen kamper 
ut i sesongen lå laget godt plassert på øvre 
halvdel. Og der ble vi. 
På 9 måneder gjennomførte laget 101 økter og 
spilte 26 seriekamper. De scorte 100 mål og tok en 
velfortjent, og utrolig, 3. plass i 1.div JR, G19år.

”Gratulerer alle sammen! Og takk til alle som 
har stilt opp for laget opp igjennom årene. Det 
har vært en fantastisk reise...”

Lagbilde fra september 2017.

Arild Solberg

Lagbilde fra august 2017.
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Derfor støtter vi Jutul Ski og Friidrett og innkjøp 
av webkamera med værstasjon på Jordbru.  
OBOS støtter mange gode formål innen idrett, 
kulturliv, frivillighet og humanitært arbeid,  
i tillegg til miljøtiltak i boligselskaper.

Vi tilbyr alt innen boligforvaltning, regnskap  
og forretningsførsel.  
 

Kontakt oss:
OBOS Forvaltning og rådgivning 
avd. Asker og Bærum
Leif Tronstads plass 6, 1337 Sandvika
Sentralbord 02333

Vi brenner for gode
bo- og oppvekst-
miljøer i Bærum!
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NONSTOP FITNESS, VØYENENGTUNET 2, 1339 VØYENENGA • TLF. 400 65 118

ÅPENT 365 DAGER I ÅRET (KL. 06-23)

INGEN BINDINGSTID!

1. MND GRATIS VED INNMELDING I JAUNAR.

- SÅ PRØV OSS DA VEL!

GRATIS

BETJENT  
MAN.-TORS. KL. 10-12 / 15-19 
FRE.  KL. 10-14

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 

KLUBB OG TØMRERMESTER 

  ESPEN CLAUSSEN AS 

Horniveien 94, 1339 VØYENENGA 

Tlf : 67 13 32 37  -  Mobil:  909 23 842 

E-post : eclaus@online.no
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Av: Bengt Lyng
 
Vinteren 2017 huskes best for at det var 
svært lite av det vi forventer av en norsk 
bærumsvinter – snø.  
På Skui var det ikke på noe tidspunkt snø nok 
til å kunne arrangere skirenn. Arrangørklubbene 
Jutul, Jardar og Haslum startet derfor tidlig 
arbeid med å vurdere alternative arenaer for 
tre av rennene i TdB, Jutulcrossen, Jardarrennet 
og Vestmarka Rett Ned som alle etter planen 
skulle holdes på Skui Idrettspark. Valget 
falt på den nybygde Vestmarka skistadion 
på Vestmarksetra. Her ble det høsten 2016 
ferdigstilt en skiarena for skiskyting og 
langrenn.  Men det var mye som måtte på 
plass på Vestmarka Skistadion før det kunne 

arrangeres skirenn over 3 dager for mer enn 
1000 unge løpere. Snøproduksjon var den 
viktigste oppgaven i dagene frem til rennstart. 
Hele stadionområdet måtte snølegges for å 
kunne arrangere langrennsscross og både 
Jutuler og Jardarer møtte til nattevakter ved 
snøkanonene. Utfordringen var temperatur. 
Selv i normalt kalde februar lå temperaturen 
på Vestmarksetra rett i overkant av hva som 
skal til for snøproduksjon, så sent som en 
uke før rennstart var det kun stemningen i 
arrangørteamet som hadde lav temperatur. Men 
i løpet av den siste uken inn mot rennhelgen 
falt temperaturen de nødvendige gradene, og 
snøen kom på plass. 

I tillegg til snø måtte det skaffes og rigges 
kafeteriatelt, toaletter, mer parkeringskapasitet 
og et stort antall kaffetraktere og vann til å 
holde disse i arbeid.  (Hvis du noen gang velger 
å ta med en trakter i et telt på vinterstid, så 
husk at vannet i rørene kan fryse…). Takket 
være en formidabel innsats i dagene før 
og under selve arrangementet ble dette en 
skiopplevelse av de sjeldne. Med et stort antall 
avlyste renn denne vinteren var en tre-dagers 
tour med fire renn i fantastisk vintervær en 
velkommen opptur. Selv på en ny og for løpesjef 
og mannskaper uprøvd arena ble det en 
morsomt og utfordrende Jutulcross, som med 
deltakerrekord på 1012 løpere til start befestet 
sin posisjon som et meget populært renn blant 
de unge. 

JUTULCROSSEN
OG TOUR DE BÆRUM – I NYE SPOR

Julie Sofie Aas på vei mot seier i klassen J16. Klare til start. På vei til start i Vestmarka Rett ned søndag.

Av: Linda Wergeland og Tine Walle Stokke  
 
Vi er en gjeng jenter i alderen 7 år som startet å 
spille fotball våren 2017. Det er jo så gøy! Vi gleder 
oss til hver trenging hvor leken og latteren sitter 
løst. Ilddåpen var den beryktede Jutultreffen. Den 
naila vi med glans! Alle mammaene og pappaene 
gledet seg over å se hvor flinke vi var blitt på 
kort tid, og ikke minst hvor gode venner vi er! De 
fleste av oss går på Skui skole, men vi ønsker flere 
venninner både fra Skui og fra Emma Hjorth.
I november var vi med på Gjønnes cup på Haslum.  
I desember blir det juleavslutning med mye lek og 
moro, kanskje en kamp mot pappaene og et besøk 
av fotball-nissen. 

Ønsker du å bli med? Vi trener i gymsalen på Skui 
skole onsdager kl. 17-18. Håper vi ses!
 
Har du spørsmål kan du kontakte:

Lina Wergeland T: 915 24 041
linda.wergeland@dnvgl.com

Tine Walle Stokke T:  909 38 014
tine.walle.stokke@baerum.kommune.no

JENTER 20
10
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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

FERSK OG FIN

FINN OSS PÅ
ELLER SE
FOR INFO OG PROGRAM

KJØP ET
NYHUGGET

JULETRÆR

FACEBOOK
WWW.SKUI.NO

AKING
PØLSEGRILLING KANEFART

GLØGG
KORTREIST JULEGAVEMARKED

JULETRE

FELL DITT

EGETeller

FJELLEDELGRAN

VELKOMMEN!

GRAN&

” 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!!

RING TLF. 908 50 736 EL. 417 51 500 - POST@KENNEL.NO

HUNDE- OG 
KATTEPENSJONAT
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ØNSKER DU Å TRENE MED OSS: 
G05 :  Mandag 17-18 (Vøyenenga)  
 Torsdag 18-19.30 (KG)  
 Søndag 15-16 (BIP)

J05 :  Mandag 18-19.30 (KG) 
 Torsdag 18-19 (Rosenvilde gymsal) 
 Søndag 14-15 (BIP) 

Av: Irene Tverli og Gry Ramskeid
 
Det var en spent gjeng som samlet seg på 
Vøyenenga for avreise til Sandefjord. Gutter og 
jenter -05 skulle på Sandarcup! En hel helg med 
mye fotball og sosialt samvær!  
 
Vi ble innlosjert på Sandefjord VGS – Norges 
største, og muligens varmeste, skole med over 
2100 elever og 350 ansatte.  Første natten i 
klasserommet ble det varierende med søvn. 
Madrasser som lekker luft, manglende hodeputer, 
vinduer som kunne åpnes med 2 hele cm., fnising 
og forventninger. Akkurat som en overnattingscup 
skal være! 
 
Vi vant muligens ikke Sandarcup 2017 – Verken 
på gutte- eller jente siden, men resultatet ble 
ganske bra allikevel. Vi kjempet som best vi kunne 
og var absolutt med!  Alle ga det de hadde på 
banen og vi fikk til mye bra pasningsspill, noen 
fantastiske skudd og magiske redninger fra 
keeper’ne! Vi skal alle være stolte og fornøyde med 
det vi fikk til på fotballbanen denne helgen! 
 
Da jentene var ferdig med sine kamper lørdag dro 
vi og heiet på guttene - og vi ble tatt godt imot! 
Tror gutta fikk litt ekstra krutt på banen med så 
ivrig heiagjeng!  
 
Lørdag kveld var det cup-show i Badeparken. 
Artister som Vidar Villa, Katastrofe, Innertier m.m. 
sørget for en flott avslutning på kvelden. 
 
Natt 2 ble det stille med gang lyset ble skrudd av 
–  cup livet kan være ganske slitsomt!  
 
Sandar cup ble en super sosial cup med en 
fantastisk gjeng av ungdommer! Alle hang 
sammen; både gutter og jenter, vi spiste 
måltidene sammen og dro på konsert sammen. 
Det var en fornøyelse å være på tur med en så glad 
og hyggelig gjeng! Dette gjør vi gjerne igjen! 

AUGUST 2017

SANDAR CUP
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Gratis 
befaring 

|67 15 44 50

www.dinglassmester.no

Ringeriksveien 158
1339 Vøyenenga

post@haugensglass.no

Totalleverandør av alle typer glass løsninger

Vi kan hjelpe deg med:
Glassvegger • Dører • Vinduer • Interiørglass • Glass over kjøkkenbenk • Glassrekkverk • Dusjløsninger

GLASS OVER KJØKKENBENK 
Du kan fint erstatte flisene over 
kjøkkenbenken med glass – 
det gir en fin effekt og er litt 
annerledes!
Glass er enkelt å holde rent, det 
er dekorativt og du kan få det i 
mange forskjellige varianter.
Det eneste som er viktig å 
huske på er at du bruker riktig 
glasstype, sånn at du ikke får 
problemer med at glasset 
sprekker. Hjelp til å velge riktig 
type får du av oss.

DØRER OG VINDUER
Mange vil si at dører & vinduer 
er husets øyne. Hos oss kan du 
finne de vinduene & dørene 
som passer best for deg og din 
bolig. Vi kaller det FRIHET til å 
velge.
DUSJLØSNIGNER
Vi leverer skreddersydde 
dusjløsninger. Du kommer 
med ønsker og vi tilpasser 
glasset etter deres behov. Vi er 
spesialister på dusj og 
dusjløsninger.

GLASSREKKVERK
Det blir mer og mer populært å 
bruke glass i rekkverk, både 
inne og ute. Og dette er et flott 
og svært dekorativt element, i 
tillegg til at det også har en 
helt klar funksjon. Men vær 
oppmerksom på at det stilles 
spesielle krav til sikkerhet ved 
bruk av glass i rekkverk.
Med sikkerhetsglass kan du 
trygt skape interiør med fri 
gjennomsikt og rikelig med 
dagslys, selv på utsatte steder. 

KVALITET I ALLE LEDD
Din glassmester består av 
hyggelige glassmestere som 
betjener Stor-Oslo, Asker og 
Bærum.

Vi hjelper deg gjerne med å 
finne gode løsninger som 
passer for din bolig!
Med riktig glass kan du spare 
tid og penger!

GRATIS BEFARING

dinglassmester.no
Haugens Glass-service AS
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Av: Stian Iversen og Magnus Willy Danielsen

 
Frisk Asker arrangerte ”Juniordagen” for de yngste 
årskullene i Asker og Bærum. Jutul stilte med U7/8, 
U9 og U10. Og ble matchet mot Jar, Holmen og Frisk 
Asker. 
 
Hockeygleden var å ta og føle på. Både på - og 
uten for banen. For U7/8 var det en ekstra spesiell 
dag. Dette er et sammensatt lag av spillere født i 
2010, 2011 og noen 2012 spillere. Både gutter og 
jenter. For mange av spillerene var det første gang 
de spilte en ordentlig hockeykamp - og det gav 
mersmak.  
 
Oscar Willy på 6 år forteller at det var mye 
morsommere enn han hadde trodd å spille en 
ordentlig hockeykamp og han var veldig fornøyd 
med at laget klarte å score 2 mål. Hennie ville 
sove med medaljen sin og elsket jutuldrakten sin. 
Jesper kommer aldri til å glemme sitt første mål i en 
hockeykamp. Og det mot selveste Frisk Asker. Ida 
på 6 år tok på seg keeperutstyret for første gang og 
storspilte som keeper i to kamper.    
 
Trenerene til U7/U8 (Stian Krag Iversen og Magnus 

Willy Danielsen) har selv vært aktive hockeyspillere 
i Jutul og spilt sammen siden de var fem år. De har 
spilt til sammen over 280 kamper for Jutul sitt 

A-lag. De ønsker seg enda flere spillere til laget. U7/
U8 trener på onsdager og lørdag. Man kan også 
være med på hockeyskolen på lørdager. 

 
U7/U8

HOCKEY 

”Har du lyst å spille ishockey på 
lag så er det lurt å begynne  
når du er 6-9 år...” 

JUTUL HOCKEY &  
SKØYTE- OG HOCKEYSKOLEN
Jutul Hockey tilbyr hockey i alle aldre og på alle 
nivåer – fra 4 til 74 – fra Skøyte & Hockeyskolen, 
gjennom barna og ungdomslagene U7 – U16, 
senior 2.div. A- laget i nasjonal serien, og landets 
’beste’ Veteran klubb.

TIDEN ETTER 
HOCKEYSKOLEN

Av: Merete Alhaug
 
Fra Skøyte-og hockeyskole har man utviklet seg 
videre til lagspill og seriespill. Teamfølelsen kommer 
krypende med gode stunder i garderober, hardt 
arbeid på isen, sosiale samlinger og på spennende 
cuper ulike steder.  
 
Ishockey er en fartsfylt og spennende lagidrett uten 
mange kjedelige øyeblikk. Vi har vært på turneringer 
hos Frisk Asker, Ski, Lørenskog, Holmen, Skedsmo, 
Ullensaker i tillegg til hjemmekamper i Bærum 
Ishall. Ishockey er kjent for ekstra godt samhold og 
god garderobekultur p.g.a. tid brukt sammen før og 
etter trening. De små spillerne får tidlig kjenne på 
samhold, glede, mestring og følelsen av å høre til 
på et lag. Samtidig gir hockey en mengde fysiske 
gevinster: Styrke, utholdenhet, teknikk, taktikk, 
koordinasjon, balanse, hurtighet og bevegelighet.  
 
Vi takker våre dyktige trenere og hjelpetrenere 
som sprer begeistring og kunnskap. Jutul Hockey 
har en unik kultur for å spre glede og motivasjon 
på bakgrunn av kompetanse og know how. 
Barna ser opp til sine trenere. Vi vil spesielt 
takke Ketil Søyland, Andrew Proskurnicki og Gary 
Vanderhill som alle tre har vært solide i barnas 
introduksjonsår. De har vist tilstedeværelse og har 
hatt en plan med det de gjør til enhver tid! Flere 
frivillige har også utmerket seg.  

Ny sesong er i gang og vi hadde et lite «kick off» 
med Halloween tema på trening 1. november med 
«Thriller» og «Ghost  
Busters» over høytaler.  
Barna på U8 og U9 er  
klare for en ny og  
spennende hockey- 
sesong! 
  

”TRENINGSTIDER: 
ONSDAG: 17:30 - 18:30 LØRDAG: 12:00 - 12:50 HOCKEYSKOLEN: 
LØRDAG: 11:00 - 11:50 

Halloween trening!

Å STARTE LOKALT...
Jutul gratulerer Henriette Adele Otterstad med uttak 
til Norges A- Landslag. 
 
Vår målvakt i Oilers - Jakob Opsahl er en av tre 
keepere tatt ut til U20 vm i midten av desember. 
 
To ”jutulgutter” som for tiden er i Frisk Asker er 
uttatt på U18 og U16 landslaget. Vi gratulerer 
Fredrik Bjørndal og Kristoffer Thomassen med 
uttaket.
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Vi ønsker nye medlemmer velkommen!

Av: Martin Kirknes

Gutter 2010 er en fantastisk fotballgjeng 
bestående av over 25 fotballglade barn fra Skui, 
Emma Hjort og Montesorri barneskole. Vi har 
i sommer hatt to treninger i uken der fokus er 
ballkontakt, lek og moro. Vi har vært med på flere 
cuper som for eksempel Kalvøyacupen, Jutultreffen 
og Hosle-Øvrevoll. Vi har i tillegg arrangert en egen 
cup for Gutter 2010 i nærområdet der vi hadde et 
fantastisk oppmøte med 170 unger som gledet 
seg over å få spille fotball på Skuisletta, med 
tilhørende vafler, pølser og kaker.  
 
Gruppen har hatt flere sosiale samlinger. 
Overnatting på Jutulstua med leke på sletta, god 
mat og drikke er toppen for en liten kropp. Bowling 
der konkurranseinstinktet fikk prøvd seg og grilling 
som sommeravslutning.  
 
På sommeren har vi hatt to treninger i uken på 
Skuisletta. Nå på vinteren har vi en trening i uken 
inne på idrettshallen på Vøyenenga ungdomskole. 
Vi ønsker selvsagt at så mange som mulig 
skal være med i fotballgruppa så det er bare å 
komme på prøvetrening. Ta kontakt med Jutul for 
treningstider. 
 
Ta kontakt med enten Martin eller Lars inne i 
hallen. Husk at det alltid er 3 gratis prøvetimer hos 
Jutul. Håper vi sees. Vi gleder oss alle til ny sesong 
2018.

FOTBALLGLADE GUTTER FRA  

3 FORSKJELLIGE SKOLER

Jutul Kongene, Kalvøyacup 11.06.17.

2010

Overnatting i Jutulstua. 

Cup 22.04.17., for en sesongstart!

Siste trening før påskeferie...

”Våre juniorer og 
seniorer er flotte 
forbilder for våre yngre 
løpere, og er viktige for 
rekrutering og utvikling 
i skigruppa i Jutul.”

SENIOR  

NM 2018 
Av: Eva Stene

For første gang på mange år stiller Jutul lag i NM 
stafett senior. Vi stiller to herrelag og et damelag. 
NM er på Gåsbu ved Hamar og stafetten går 
søndag 14. januar 2018. 

Kampen om de tre etappene i kvinneklassen 
blir hard da det er 5 sterke løpere på årets lag. 
Stina Meinicke er tilbake i Jutul og er som eneste 
senior lagets naturlige «kaptein», men bak følger 
den «hjemkomne» skiskytteren Mina Claussen 
som sammen med våre to 17-åringer Marthine 
Lindgren og Julie Sofie Aas utgjør tre sterke 
juniorer som utfordrer Stina om en plass på laget. 

Det er også knyttet stor spenning til om vår sterke 
16-åring Julie Meinicke kan blande seg inn i 
kampen om en plass på laget.
 
I herreklassen stiller vi takket være hjemkomne 
løpere sammen med noen spreke foreldre to lag. 
Også her faller valget av «kaptein» naturlig da 
senior Alexander de Lange Claussen har valgt 
å returnere til moderklubben. Bak Alexander 
følger et knippe sterke juniorer, og det er knyttet 
stor spenning til om det blir Hermann Lindgren, 
Thomas Meinicke, Eirik Stene eller vår skiskytter 
Thomas de Lange Haugen som tar de to siste 
plassene på førstelaget. Andrelaget blir også 
sterkt da vi blant annet har lyktes å overtale 
Frode Kavli til å trekke i racingdressen. I tillegg 
til disse 6 løperne har vi også et knippe farlige 
reserver i evigunge David Støre, Espen Claussen 
og kriseløsningen Lars Laukeland. Det ryktes 
at Espen ligger i hardtrening i Vestmarka med 
skumle planer om å blande seg inn i diskusjonen 
om en fast plass på laget. 
 
Med så mange sterke løpere får oppmann for 
junior og senior Bjørn Meinicke en krevende 
oppgave med å ta ut laget.
Følg med utover vinteren for oppdatert informasjon 
om våre løpere, laguttak og fellestur.
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GJENNOM TRIVSEL OG GLEDE SKAPES RESULTATER!”

www.jutul.net • www.facebook.com/IdrettslagetJutul

FELLESTUR TIL NM
Vi planlegger en fellestur med buss for å 
heie på våre stafettlag. Vi drar fra Skui på 
morgenen søndag 14. januar med retur 
samme dag. Det blir sosiale aktiviteter og 
mulighet for å møte våre helter samt se 
mange kjente skistjerner i aksjon!   
Denne turen er ment for alle skiglade 
Jutuler, store og små, foreldre, 
besteforeldre og søsken.   
Følg med på Jutul.net og vår 
Facebookgruppe for mer info.  
HOLD AV DAGEN!



NYHET!
Vi har akkurat installert 
GelTint maskin hos oss og 
kan levere akkurat den fargen 
du vil ha av GEL- og TOPcoat. 
Emballasje i 20 kg og 5 kg.

Vår adresse er: 
Skuiveien 41, 1339 VØYENENGA
Tel: 67 11 94 00  Epost: office@hc-as.no

Vi tilbyr «alt» 
innen kompositt: 
• KJERNE - PVC, PET & BALSA
• SAN for oppdrift (subsea)
• Polyester, gelcoat & topcoat
• EPOXY (SP-system)
• Herder
• LIM (for alle materialer)
• Prepreg 
• Glassfiber, karbon, aramid etc
• Multiaksialt glass og kombimatte
• Formprodukter
• Utstyr for infusion
• Aceton

hc-as.no
Nettbutikk: kompositthuset.no

Vi ønsker nye medlemmer velkommen!

BLI MED Å SPILL 

FOTBALL
Av: Elisabeth Frogner 

Denne sommeren har en gjeng glade 2012 –ere 
møttes på Jutulsletta en gang i uken og trent 
fotball sammen. Det er barn fra ulike, lokale 
barnehager som alle skal starte på skolen om et 
snaut år. Det er barn som sokner til Skui-, Emma- 
eller Bryn skole som i dag utgjør gruppen.  
På trening er hovedmålet lek med ball samt bli 
godt kjent til skolestart. En typisk trening har 
startet med en regellek som for eksempel; alle 
mine duer kom hjem fra fjellet, stiv heks eller 
annen type aktivitet som gir god varme i de ivrige 
kroppene og som pirrer læringslysten. Når alle 
har fått go`varmen i kroppen, har trener Lars 
lagt opp til øvelser dere alle skal ha mest mulig 
ballkontakt. Dette har barna fått trigget ved 
ulike øvelser der ballen skal føres gjennom ulike 
løyper, sentrings – og skuddøvelser og andre 
grunnleggende fotballøvelser. Øvelsene det legges 
opp til ligner eller er like det de store gjør. Noe 
våre små venner tydelig har satt stor pris på å 
få bryne seg på. Treningene avsluttes alltid med 
en uhøytidelig kamp, der alle får kjenne på det å 
spille på lag, vinne og tape i trygge omgivelser 
med trenere og foreldre som følger godt opp rundt 
teamet. 

Gjengen fikk testet ut formen på Jutultreffet i høst 
og med noen tap, et uavgjort og en seier! Gjengen 
med ivrige 5 – åringer var meget godt fornøyde. 
Ungene gleder seg til hver trening, neste sesong 
og ikke minst til en god skolestart, der man kan 
troppe opp og kjenne noen flere enn de som 
kommer fra egen barnehage. 

KJENNER DU NOEN SOM ER FØDT I 2012?  
På vinterhalvåret trener vi fast inne en gang i 
uken i Skui Skole`s gymsal. Ta med innesko, et par 
leggskinn og en fotball og bli med da vel.  
Vi oppfordrer også 2012 - jenter til å bli med.  
Ring Jutul for treningstider.

Lagbilde fra Jutultreffen 2017!

Kult om du blir med...

2012

Cup 22.04.17., for en sesongstart!

Siste trening før påskeferie...
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HVA ER EGENTLIG SKI OG  
FRIIDRETTSGRUPPA I JUTUL?

Av: Lars Støre
 

Jeg heter Lars. Faren 
min er en av trenerne 
på skigruppen i Jutul 
sammen med flere 
andre pappaer. Vi 
starter treningen etter 
høstferien hvert år. Da 
kaller de voksne det for 
barmarkstrening, selv 
om vi leker mesteparten 
av tiden. De voksne 

kaller det for oppvarming i starten, det er fordi 
man får strekk i muskelen hvis man er gammel. 
Vi møtes en gang i uka og trener sammen, og 
de større trener to eller flere ganger i uka. Etter 
hvert kommer det snø, og vi leker på ski isteden, 
og de voksne maser om «skiteknikk» og er ivrige 
på å vise oss hva de kan. Vi hopper på ski, lager 
skicross, balanserer på ski og løper på ski. Men 
den egentlige greia med Jutul ski, det er alt som 
skjer mellom treningene. Det er massevis av 
morsomme turer og konkurranser.
Når de voksne snakker om Gomobu blir de 
blanke i øynene og får et sånn litt fårete smil om 
munnen mens de babler i vei om skiføre, snø, 
smøring, samling og preppestatus. Men det er 
sant at det er utrolig mye moro på Gomobu. Vi 
barna vil jo helst finne de beste nedoverbakkene 
og suse av sted i håkki som en rakett! Da sitter 
man med dyp bøy i knærne, armene foran seg 
samlet – som i en spydspiss, og stavene bakover. 
Det gir best reserfart. Det er fest i peisestua på 
lørdagskvelden. Da er det quiz og underholdning, 
og så får vi barna lov til å være seint oppe, og 
løpe rundt på hotellet eller i hyttene og ha det helt 
sjef. I fjor laget en annen Lars og gruppen hans et 
nummer. Jeg vil kalle det et show, men de voksne 
kaller det en sketsj eller kabaret.
På en av øktene på Gomobu hadde vi en lek der 
de voksne skulle forfølge oss i en slalåmløype. En 
av pappaene som er flykaptein ble superivrig og 
krasjlandet oppi Sverre, og det ble blåveis som så 
ut som en Donaldkul og Sverre slo seg ikke i det 

hele tatt, og kapteinen 
sa at hvis man var med 
på leken måtte man 
tåle steken. 
Alle måltider på 
Gomobu er BUFFET. 
Jeg elsker det. Man 
går bare rundt og 
forsyner seg av alt 
det lekre Nord-Aurdal 
kan frembringe av 

lokale råvarer og tradisjonsrike lagringsmetoder. 
Det er det første gang i mitt unge liv at jeg 
har opplevet rakfisk som en integrert del av en 
lunsjbuffet. Jeg lar meg imponere. Og med lokalt 
bakte lefse, og seterrømme!  

Når vi skal på skirenn står pappa i smørebua. Han 
ringer langrenns kompiser og diskuterer smørelag, 
struktur, og glid. Ikke alle pappaer og mammaer 

er like opptatt av sånn, men det er 
nok foreldre i gruppen til å hjelpe alle 
som trenger det når vi er på renn. I 
Fossum-stafetten er det slik at de som 
er valgt ut til første etappe er de som 
er helt bajaser når startskuddet går. 
De bare yter 10.000% av det de kan 
for å få en god posisjon inn i sporene 
der de blir smale. Det er mange lag 
på start. Nervøst. Spent. Levende. 
Det er et bikkjeslagsmål, jeg liker egentlig ikke 
førsteetappen på Fossum-stafetten, men andre i 
gruppen syns det er helt sjef å gå førsteetappen, 
så det er ikke noe problem. I fjor sa jeg ja til en 
førsteetappe selv. Pappa holdt på å skravle hull i 
hodet mitt om at jeg måtte holde det hodet kaldt, 
og ta det rolig. Jeg gjorde som han sa selv om jeg 
allerede hadde fått hull i hodet. Men jeg vet ikke 
om det var rett strategi.
Så er det karusellrenn og karuselløp. 6-løper’n 
er en sånn. Da møter vi opp på Gullhaug på 
onsdager, får startnummer, varmer opp, og prøver 
å bruke opp alle kreftene. Etterpå får vi saft i 
mål, fine bilder, henda i været, drar hjem og får 
et kraftig kveldsmåltid. Da kan vi være fornøyd 
uansett. Karuselløp er harde greier. Jeg er ni år 
nå, snart ti - og skal løpe nesten to km i bløtt 
terreng, over fliser, gjørme, sti, også er det opp 
og ned. Alle vet at en niåring har begrenset evne 
til å få optimalt utbytte av sin kapasitet. Vi fyker 
ut i full fart, og får hammer`n etter 400 meter. 
Da er resten av turen på 1450 meter blir lang. Så 
hvorfor sier jeg «ja» når pappa spør meg om jeg 
har lyst? Jeg har bare lyst! Jeg hadde en dårlig 
opplevelse på starten av sesongen i det første 
karuselløpet. Var skuffa over meg selv. Syns jeg 
kunne ha gjennomført på en bedre måte. Neste 
gang var det klubbmesterskap terrengløp, og 
jeg fortalte til pappa at jeg trodde jeg startet 
FOR rolig sist. Jeg var jo nesten bakerst, og det 
er jo ikke noe gøy. Denne gangen skal jeg gå 
ut HARDT. Det var en kortere løype – bare 850 
meter. Underlaget var fastere. Det ville favorisere 
min massive muskelmasse og gi meg uttelling 
i fartsretningen slik at watten jeg genererer i 
lårmuskelens fleksjon kommer meg optimalt til 
gode. Dessuten var jeg mentalt klar for å gå i 
kjeller`n og grave etter kreftene som bor i kroppen 
min for å finne ut hva jeg kan hvis jeg vil. Jeg var 
kjempefornøyd etterpå! Ble nummer to! Jeg fikk til 
å spurte i mål de siste 20-30 meterne sånn som 
de gjør på TV. Jeg var kvalm og orket ikke saft og 
boller før det hadde gått et kvarter, men det var 
det verdt!  
 
Når vi konkurrerer på ski blir jeg ikke straffet så 
hardt om jeg åpner for hardt, glid er stikkordet. 
Jeg har vært med ut i smørebua. Pappa har 
glidvoks i alle regnbuens farger og forskjellige 
verktøy som skal planere skien så den glir. Det 
er apparater med ledninger og lukter, og han har 
egen gassmaske til fintbruk. «Vi skal gjøre det så 
enkelt som mulig gutten min», kan han finne på 
å si «Glid er ikke rakettforskning – man skal bare 
følge noen enkle prinsipper» Det har visstnok å  

 
 

gjøre med snøkrystallens alder og hvor deformert 
den er i forhold til utgangspunktet, temperatur, 
vanninnhold i snøen, sålens evne til drenering, 
slipp fra vannfilmen og friksjon. Skjønner du? Han 
har jo en skrue løs! Men jeg bare nikker og er enig, 
så blir han så fornøyd!
 
På skirenn får alle premie. Det er helt sant. Det 
er medaljer rundt halsen, pokaler, statuetter eller 
sponsorgaver som luer og sportsgreier. Så man 
kan samle disse trofèene på en hylle på rommet 
sitt, og når man legger seg om kvelden kan 
man velge ut en premie og gjenoppleve hvordan 
akkurat den premien ble ervervet gjennom det 
gode slitet nordmenn elsker mer enn andre. Det er 
en fin måte å sovne på. Vi har plass til flere barn 
i gruppa – så du får mase litt på mamma eller 
pappa om å melde deg inn! 

VI HAR PLASS TIL FLERE BARN I GRUPPA –  
SÅ DU FÅR MASE LITT PÅ MAMMA ELLER PAPPA 
OM Å MELDE DEG INN!  

Gomobu - Eskil, Lars, Selma, Anna, Othilie, Marthe, Sverre.

Gomobu - Lars.
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VELKOMMEN TIL ALLE SOM HAR LYST TIL Å GÅ PÅ SKI! 
BARN FRA 6 ÅR -
Vi har løpetrening, disponerer gymsal og bruker skiene fra Skuisletta/Jordbru når snøen kommer!  

 
Vi arrangerer klubbkvelder, samlinger, sykkel- og fjellturer. Noen deltar i skirenn, andre bare på treningene.  

Vi trener med oppmøte på:  Skui idrettsanlegg, mandag kl. 18:00. 



Her fra en av flere cuper vi har deltatt på!

Trenger du elektriker?
www.sandvika-elektro.no

Elias Smiths vei 26 
1337 Sandvika

VAKTTELEFON:  67 17 02 77

Gomobu - Eskil, Lars, Selma, Anna, Othilie, Marthe, Sverre.

FOTBALL 

GUTTER
Av: Rune Gjerde 

Jutul 2009 består av 29 entusiastiske og energiske 
gutter fra Skui og Emma Hjort. Vi er delt inn i 4 
lag. Jutul tigrene, Jutul løvene, Jutul pumaene 
og Jutul leopardene. Alle lagene spiller serie, 
og i 2017 har det har det vært deltagelse på 
vintercup i Telenor Arena, ØHIL cup, Kalvøya 
cup og Jutultreffen. Kampene er 5’er fotball, der 
alle spiller like mye i de forskjellige posisjonene. 
Lagene har hatt en veldig god utvikling, og det 

er morsomt å se hvor gøy alle har 
det i kampene og på treningene! 
Da mange også går på Jutul 
akademiet er det mye fotball i 
hverdagen for den enkelte, men 
det virker som alle trives og vi 
håper alle fortsetter å spille fotball 
på Jutul i mange år fremover!  
 
Nye fotballspillere er selvsagt 
hjertelig velkomne, ta kontakt 
med trener/lagleder eller møt opp 
på en trening om dere vil starte! 
Nå varer seriesesongen til uka 
etter høstferien, etter det blir det 
trening innendørs 1 dag i uka.

2009

Jutultigrene med medaljer etter Jutultreffen

Trening på Skuisletta.
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