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Av: Erik Frogner, leder

Ja, da er det dags for et rykende ferskt eksemplar 
av klubbavisa vår, Jutulen, også den drevet frem 
av ivrige ildsjeler som tar en for laget. Dette er 
undertegnedes første lederartikkel til Jutulen, 
tidligere har det stort sett vært bidrag på vegne av 
ski-/friidrettsgruppa. Det var på siste årsmøte på 
tide å gi Ivar en ønsket avløsning etter å ha styrt 
klubben på en forbilledlig måte i flere år. Da jeg ikke 
hadde gjort jobben min godt nok i valgkomiteen 
med å finne en som kunne ta over stafettpinnen, ble 
dette løsningen, så får vi se hvordan det går. 
 
I Arbeidsutvalget ble det noe påfyll av nye krefter, 
men samtidig god kontinuitet fra tidligere styre. I 
tillegg har Ivar fortsatt å bidra bra med kontinuitet 
på anleggsprosjektene.  
 
I gruppestyrene har det vært størst stabilitet i 
Skigruppa, her trengs det først og fremst bidrag 
slik at Bengt slipper å kombinere både lederrollen 
og rennlederrollen for det største arrangementet 
Jutulcrossen/Tour de Bærum.  
 
Dette er i høyeste grad tilfellet også i Fotballgruppa 
hvor Elin på en god måte har ledet gruppestyret 
etter et litt turbulent årsmøte i fjor. I tillegg leder 
hun det største arrangementet, Jutultreffen, og 
dette er to oppgaver/roller som er for store for et 
par skuldre. Her må fotballaktive/foreldre skjønne 
alvoret og stille seg til rådighet for ytterligere 
forsterkning i fotballstyret/Jutultreffen.  
 
For Hockeygruppa ble det litt kritisk da leder og 
nestleder kort tid etter årsmøtet ønsket avløsning. 
Her synes jeg det nyvalgte gruppestyret på kort tid 
har evnet å ta tak i de løpende utfordringene på en 
god måte. Nyvalgt leder Rune og en ivrig sportslig 
leder Andrew er begge ved godt mot, men også her 
er det rom for ytterligere bidrag fra nye krefter.  
 
Idrettsskolen for barn og unge fikk en kjedelig 
beskjed fra Skui Skole rett før sommeren, om at 
de ikke hadde økonomi lenger til å betale Jutul 
for å arrangere idrettsskole i SFO-tida. Vi ga ikke 
opp av den grunn, og satser friskt videre med 
kveldsgrupper og med en nyansatt og topp motivert 
leder Beate. 
 
Så langt synes jeg ledervervet har gitt flere 
gleder enn sorger, Jutul er et flott idrettslag hvor 
gode grunnverdier og idrettsglede fortsatt står 
sterkt. Så ser vi samtidig at samfunnet, bygda 

og medlemsmassen stadig er i endring som igjen 
påvirker oss som idrettslag. 
 
Det er med en viss bekymring jeg registrerer 
eksempler på vel mye fokus på topping på 
bekostning av bredde i litt for unge alderstrinn, og 
at dette også aktualiserer kniving om de beste unge 
aktive mellom naboklubber. Vi får minne oss om 
Jutul sin grunnfilosofi om at «Gjennom trivsel og 
glede skapes resultater», og at vi i Jutul ikke bare 
måler resultater i antall førsteplasser. 
 
Avslutningsvis nevnes noen gleder og refleksjoner 
med Lederens blikk:

Skigruppa: FOR en vintersesong! Vi bestiller 
samme skiføret et år til og satser på nok en 
rekordgjennomføring av Jutulcrossen/TdB. Det å 
være heiagjeng for flere Jutullag i NM på Hamar var 
et høydepunkt. Gledelig at flere eldre utøvere finner 
tilbake til Jutul, så satser vi på at rekrutteringen 
av de yngste også tar seg opp. Ser frem til at 
oppgraderingen av sprintløypa på Skui Idrettspark 
står ferdig før vinteren. Og så må vi ikke glemme 
aktiviteten utover langrenn: Voksengruppene 
Hornigjengen og Jutulkara holder seg imponerende 
spreke gjennom flere treningsturer i uka samt 
hyppige sosiale og kulturelle samlinger med 
sportslig innslag. Norges triveligste motbakkeløp 
Opp Kantebakk må også nevnes. 
 
Fotballgruppa: Gratulerer med kjempeflott ny 
kunstgressmatte på Skui! Jutultreffen ble igjen 
arrangert på strålende vis med tilfredshet på 5,2 
av 6. Her satser vi på å få med enda flere lag neste 
år i en stadig tøffere konkurranse om å tiltrekke seg 
lag blant et økende antall cuper. Selv om vi har hatt 
frafall på aktive/lag har jeg stor tro på et fortsatt 
fokus på kvalitet og Jutul sine grunnverdier. Med 
dette fokuset, i tillegg til den viktige jobben vår 
dyktige sportslig leder gjør, tror jeg antallet aktive 
raskt vil øke igjen. 
 
Hockeygruppa: Gratulerer med 25-års jubileum 
for vår flotte hjemmearena i ishallen på Rud. Vi 
har hatt noe frafall blant ungdom/eldre, men 
rekrutteringen i de yngste gruppene er imponerende. 
Dette sammen med nye friske krefter og et fokus på 
åpenhet, informasjon og forbedret økonomistyring 
lover godt for fremtida. 
 
Da gjenstår det bare å ønske alle god lesning av 
Jutulen samt et strålende Jutul-år i 2019!

LEDEREN

Av: Aimee Tverli, daglig leder

Da var det på tide med en liten oppsummering fra 
meg og administrasjonen igjen. Vi har som vanlig 
stor aktivitet på Skuisletta og i ishallen på Rud og 
alle har mye å henge fingrene i. Det har vært nok 
et år preget av anleggsvirksomhet på Skui og vi er 
ennå ikke helt ferdige før vinteren. 

Største endringen fra i fjor er vel den fine, renoverte 
kunstgressbanen vår. Den var ferdig på rekordtid 
og vi er meget fornøyde med resultatet. Det gledes 
å se at den brukes flittig av lagene våre i fotball og 
av Skui skole på dagtid. Noe av det viktigste vi gjør 
i idrettslag er å legge til rette for aktivitet for alle og 
få flest mulig med! Det skal være rom for alle.

Sprintløype nede på Skui har også fått/ får i disse 
dager, en oppgradering. Siden den lille Skui-bakken 
ble revet, har man hatt planer om å utvide litt, 
så dette blir bra. Vi er stolte av også her å legge 

til rette for aktiviteter både for de i Jutul og alle i 
nærmiljøet. Skoler og barnehage er ofte på plass 
hos oss i vinterhalvåret så her er det et yrende liv. 

I Bærum ishall har de i år fått på plass nytt vant 
og med litt dugnadsinnsats fra bl.a. Jutul Old Boys 
har det blitt riktig fint i hallen! Her har vi nå plass 
til mange, nye sponsorer, så vil noen være med på 
lasset, er det bare å ta kontakt. Det samme gjelder 
på Skuisletta; her har vi god plass til å promotere 
seg 😊

Jutul er et idrettslag som ønsker å inkludere alle, 
både små og store, uansett hvilke forutsetninger 
man har og det meste kan tilpasses og løses. Vi 
ønsker å invitere alle barn, unge og voksne inn i 
idrettslaget vårt! Dersom noen kunne tenke seg til å 
være med, enten det er på Idrettsskolen, ski, fotball, 
hockey eller i en av trimgruppene for voksne, så ta 
kontakt. Vi vil gjerne ha deg med. Dersom man har 
utfordringer, enten av økonomiske eller sosial art, 
så ønsker vi å bidra til at ting løser seg. Ta kontakt 
med kontoret, så løser vi dette sammen 😊

Håper å se enda flere aktive på Skui, både nå i høst 
og i resten av 2019. 

Varmt velkommen til dere alle!

 
 
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)

JUTULEN
IL JUTULS KLUBBAVIS

JUTULEN UTGIS 1 GANG ÅRLIG
OPPLAG 3.000

Jutuls arbeidsutvalg er ansvarlig for utgivelse av Jutulen:
Redaksjon: Endre Nakstad og Eva Stene.

Grafisk fremstilling og trykk:
Bryn Trykkservice AS, www.BrynTrykkservice.no 
Henrikke Fossen, henrikke@bryntrykkservice.no

Distribusjon:
Distribueres til alle postkasser i Jutuls nærområde på

Skui, Vøyenenga og Emma Hjort. 
Sendes pr. post til de av klubbens medlemmer 

som ikke har adresse innenfor nærområdet.

Eksemplar av papirutgaven finner du på Jutulstua eller
i Bærum Ishall, evt. kan du sende en mail til

Aimee som sender bladet i posten.
Jutulen gjøres også tilgjengelig elektronisk på

www.jutul.net

VIKTIGE JUTUL-KONTAKTER
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JUTULS ARBEIDSUTVALG 

Leder Erik Frogner  erikfrogner1340@gmail.com 905 54 777

Nestleder Andreas Orheim   andr-orh@online.no  917 04 434

Kasserer Einar Soleng  einar@solengs.com 916 25 137

Styremedlem Endre Nakstad  enakstad@hotmail.com 901 66 848 

Styremedlem Eva Stene   eva.stene@hoegh.com 400 39 678

Styremedlem  Jostein Kristiansen joskri@statoil.com  907 78 910

Varamedlem Randi Torgersen  randifosse.torgersen@vestreviken.no 472 47 633

 

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 Rune A. Godager  rune.andre.godager@sparebank1.no   412 61 123

Rep. skapet Kjell Nakstad  knakstad@online.no 995 70 462

ANDRE KONTAKTPERSONER, ANSVARTLIG OG GRUPPELEDERE  

Daglig leder Aimee Tverli  aimee@jutul.net 408 70 538

Utleie  “  utleie@jutul.net 902 08 687

Idrettskolen Beate N. Fredriksen  beate@jutul.net  464 85 673

Anlegg Knut Bolstad   917 89 935

Idrettsdelen Tore Hansen   934 11 395

Jutulkara “   “

Hornigjengen Karin Nord     karin.nord@pcibiotech.no 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

Org.nr.:  984 495 358

OPPSUMMERING FRA  
DAGLIG LEDER

Aimee Tverli.

Av: Kristian Holm Carlsen

Jeg startet et samarbeid med IL Jutul fotball 
sommeren 2017. I starten hadde jeg kun ansvaret 
for Jutulakademiet, men fra februar/mars i år har 
jeg også fungert som sportssjef i klubben. Denne 
oppgaven har stort sett vært svært positiv, og jeg 
har fått gleden av å jobbe med mange engasjerte 
og dyktige ildsjeler. For meg framstår klubben som 
en hyggelig klubb med fokus på samhold, og jeg 
mener klubben har et stort potensial for å kunne 
bli en av de ytterst få klubbene i Norge til å tilby 
et fotballtilbud på barn og unges premisser på 
alle nivåer. Av de over 30 klubbene i Norge jeg har 
jobbet med har jeg erfart fult av suksesshistorier på 
lagsnivå, men ingen på klubbnivå over tid. Derfor 
håper jeg at jeg klarer å bidra med at Jutul blir en 
klubb som i større grad enn det som er vanlig klarer 
å lage et topp sportslig og sosialt tilbud til alle 
spillere ut fra deres ønsker, motivasjon og behov. 
For å lykkes med dette har klubben satt i gang flere 
gode tiltak, og jeg skal kort beskrive tre av dem her. 
 
Det første stikkordet er lagsamarbeid. Det er 
allerede mye samarbeid på tvers av årskull i 
klubben, men vi ønsker å sette dette enda mer i 
system. Dette på grunn av at samarbeid er eneste 
mulighet til å beholde spillere i klubben. Ingen 
årskull i klubben er mange nok til å komme seg 
gjennom ungdomsfotballen alene. Dette gjelder 
egentlig for de aller fleste klubber i Norge, men 
dessverre forstår ikke folk det før det er for sent. 
Følgelig har vi stort fokus på samarbeid på tvers 
av årskull og kjønn i Jutul.  
 
For det andre starter vi med økt fokus på 
spillerutvikling. Alle trenere får en konkret plan 
for hvilke individuelle ferdigheter spillerne skal 
lære på de ulike årskullene, samt en mal på 

ORD FRA SPORTSSJEFEN I  
FOTBALLGRUPPA

Bildet er fra FOTBALLTRENEREN NR 1 2017, foto: Yngve Lie. 

hvordan de skal lære dem dette. I tillegg setter vi i 
gang med STUP-treninger for lag fra 5.kl. STUP er 
forkortelse for spiller- og trenerutviklingsprosjekt.  
 
For det tredje, og viktigst, har jeg stor tru på 
at Jutul kan bli den første klubben i verden 
som lager en sosial sportsplan. Det vil si 
hvilke sosiale tiltak årskullene skal- eller kan 
gjennomføre på de ulike alderstrinnene. Dette 
inkluderer også en cuptrapp. Vi kommer til å ha 
stort fokus på sosiale aktiviteter utover selve 
fotballen. Alle foreldre og trenere skal bidra med 

å utvikle en idébank og å gjennomføre sosiale 
tiltak.  
 
Jeg har lagt bak meg mange positive erfaringer 
i 2017 og 2018 i Jutul, og jeg er optimistisk på 
vegne av klubbens framtid. Videre gleder jeg meg 
veldig til å se effekten av de tre S’ene (samarbeid, 
spillerutvikling og sosiale tiltak) som er beskrevet 
her. Avslutningsvis ønsker jeg bare å takke styret, 
trenere, ledere og andre helter som hjelper barn og 
unge i Jutul med å oppleve glede, læring, mestring 
og sosialt samhold gjennom idretten. 

JUTULEN NR. 1 - 2018 2  3



For mer informasjon se: www.skimasters.no

JUTUL
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..sponsorer	  og	  samarbeidspartnere	  for	  et	  godt	  samarbeid	  og	  topp	  innsats	   i	  2018.
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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JUTUL HOCKEY- OG SKØYTESKOLE 
FOR BARN I ALDEREN 4 – 9 ÅR.

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

PRIS HELE SESONGEN KR 1.250,- 
- 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

BLI MED PÅ 
LANGRENNS-VM

Av: Svein Ola Hope
 
For første gang siden 2004 skal Masters World Cup 
(MWC) i langrenn arrangeres i Norge, nærmere 
bestemt på Beitostølen i mars 2019. Jeg er sikker på 
at flere av Jutuls løpere vil kunne hevde seg der. 
 
I MWC kan løpere fra og med 30 år og eldre delta. 
Det er femårs-klasser og det konkurreres både i 
fristil og klassisk i renn av ulike lengde.  
Også stafett står på programmet.  
 
Det er ventet rundt 1500 deltakere fra i alt 23 
nasjoner. Første konkurransedag er 7.mars, siste 
renn som går i fristil, er 14.mars. For turistnæringen 
på Beitostølen er dette et av de virkelig gullkantete 
arrangementene. 
 
Med mitt kjennskap til skiløpere i Jutul er jeg sikker 
på at vi har flere løpere som vil ha stor glede av å 
delta i dette som også kalles veteran-VM. Ikke minst 
gjelder dette kvinnene våre. Flere av jutulene vil 
kunne hevde seg helt i toppen. Så fremt de står på 
startstreken, da!

20
19

SKIGIRL POWER PÅ SKUI
Av: Marius Helgesen

 
Søndag 21. oktober hadde Jutul IL Ski gleden av å 
være vertskap for jentesamling på Skui. Samlingen 
var i regi av HL-samarbeidet mellom BSK, Jardar, 
Holmen og Jutul. 
 
«Gjennom trivsel og glede skapes resultater» 
heter det i mottoet. Det hersket lite tvil om at det 
er både mye trivsel og mye glede blant jentene i 
alderen 13 – 16 år, når 72 deltakere fra 13 klubber 
i Asker og Bærum stiller til samling på Skui søndag 
morgen. Med på laget var ungdomstrenere fra 
Asker, Fossum, BSK, Jardar og Jutul. Stina Meinicke 
sto i spissen som hovedtrener og ansvarlig for 
det sportslige. Med seg fra Jutul hadde hun også 
Marthine Lindgren som ungdomstrener. 
 
Å la jentene som deltok få gleden av å trene 
sammen og under ledsagelse av ungdomstrenerne, 
gir mye glede for både de yngre og de eldre. 
 
Til den fremmøtte journalisten fra Budstikka kom 

kommentarer som: 
- Det er veldig gøy å være med på, for man får 
vært med så mange andre mens man trener. 
Samtidig hjelper det med å pushe hverandre også. 
- Det er morsomst å gå på ski, men det er gøy å 
løpe også. Det er moro når det går fort, og i tillegg 
blir vi kjent med mange andre. 
 
Dette viser hvor viktige det sosiale er, jentene har 
lyst til å bli kjent med nye i miljøet og synes det 
er moro når man er flere sammen. Da blir trening 
enda mer gøy om man pusher hverandre. Klubbene 
ønsker å holde på de aktive lengst mulig, og at 
de skal ha det gøy på trening. Da er det fint at de 
treffer andre på samme alder som går for andre 
klubber. Treningssamarbeidene er et godt tiltak 
for at alle skal ha lyst til å være med så lenge som 
mulig.  
 
Et annet pluss er at Jutul fikk anledning til å vise 
frem det flotte anlegget på Skui, som er i ferd med 
å få en splitter ny sprintløype alle deltakerne kan 
komme å gå renn i når snøen kommer. Jentene 

brukte også nærområdet til variert trening, med 
intervaller på Skuiplatået og lek på rulleski på 
Vøyenenga. 
 
Lars Laukeland, sportslig leder i skigruppa i Jutul 
IL og initiativtaker sier følgede: 
 
- Denne typen samlinger tror jeg er viktig for å 
skape gode sosiale miljøer på tvers av klubbene, 
noe som forhåpentligvis bidrar til å beholde flere 
utøvere lengre i idretten.

Budstikka 02.08.95.

En av Jutuls beste skiveteraner, Paul Geir Kaasa.

Rulleskitrening.

Girl Power på Skui!
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Av: Vi som alltid kommer til dekket bord.

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

Av: Sportslig leder i skigruppa, Lars Laukeland 

Som den observante Jutul fikk med seg sist vinter 
vendte flere Jutuler tilbake til moderklubben etter 
noen sesonger på «utlån» til andre klubber. Blant 
disse hjemkomne sønner og døtre finner vi Eirik 
Stene.  
 
Eirik går i år inn i sin andre sesong som junior, og 
allerede i sin første juniorsesong gjorde han seg 
bemerket med mange gode resultater, med sin seier 
i M17 i Birkebeinertrippelen som den som kanskje 
henger høyest. Sist Eirik stod på toppen i trippelen 
var hans første år i Ungdomstrippelen da han var 
12 år, og det var moro å gjenta denne plasseringen 
nå i hans første deltakelse i den voksne utgaven av 
Birkebeineren.  
 
Eirik har vært allsidig gjennom ungdomsårene og 
trent aktivt med terrengsykling i BOC, kajakkpadling 
i Bærum Kajakklubb og fotball i Jutul. Dette viser at 
allsidighet er viktig, uansett ambisjonsnivå, både 
for å utvikle seg som idrettsutøver og for å ha flere 
arenaer å spille på. Eirik er fortsatt allsidig og han 
spiller fremdeles fotball i 7-fotballserien for Jutul 
ved siden av sin satsing på langrenn. 

EIRIK STENE Av: Turkomiteen; Ellen, Annema og Gerd 

Hornigjengens årlige høsttur gikk i år til DNT’s 
turisthytte ved Høgevarde på Norefjell. Lørdag 
25. august møttes 22 turklare og topp motiverte 
damer for å tilbringe en helg sammen. 
 
Vi kom fra litt forskjellige kanter, og trengte en kort 
kafferast med lefseruller og hjemmebakte boller 
før vi vandret ut i den fantastiske fjellheimen, i 
strålende sol. 
 
Høgevarde og iskaldt bad 
Et par timer, mange hyggelige samtaler, og flere 
fotograferinger seinere, ankom vi DNT-hytta. 
Verten hadde tent opp i ovnen til oss, og vi inntok 
med glede gamlehytta, der alle fant et sted å sove 
for natta. Etter «husets vaffel» fra kafeteriaen, 
var damene klare for ettermiddagstur! Vi besteg 
Høgevarde, 1459 m.o.h., og nøt superpanorama 
i alle retninger; Gjendealpene, Hardangerjøkulen 
mm. På vei ned fra toppen lot de fleste seg friste 
til en frisk dukkert i tjernet. Barske damer! Dermed 
smakte middagen, husets trøndersodd, herlig.  
 
I Fridtjof Nansens seng 
Verten underholdt oss med historier fra fjellet. Vi 
fikk vite mye om det barske været og at Fridtjof 
Nansen hadde ligget i treningsleir der, nettopp for 
å utfordre seg selv og mannskapet under ekstreme 
forhold. Liv fikk æren av å sove i «Nansensenga» 
om natta, og hun sov godt. Men først var det 
vitsestafett og sang utover kvelden, et tydelig 
bevis på en humørfylt gjeng. Flott at vi fylte 
hytta, og ikke forstyrret fremmede fjellvandrere!  
Tildelte oppgaver ble utført raskt og effektivt. Etter 
søndagsfrokost, rydding og pakking var vi tidlig 
klare for tilbaketuren, som gikk i nytt, flott terreng 
og like herlig turvær.  

Fløytegutten fra Dælivann 
Siste etappe på høstturen var omvisning og lunsj 
i «Hagan» i Eggedal hvor maleren Christian 
Skredsvig bodde og arbeidet den siste delen av 
livet sitt. Tidligere bodde Skredsvig en periode på 
Fleskum gård i Bærum, ikke langt fra Dælivann, 
hvor han malte det svært kjente maleriet «Gutten 
med seljefløyten».  «Hagan» er nå museum og 
galleri, en perle av et sted, som anbefales på det 
varmeste. 
 
Årets høsttur var spekket med natur- og 
kulturopplevelser, i tillegg til moro og fellesskap. 
Vi er glade for å kunne reise på tur med 
Hornigjengen!

HORNIGJENGEN TIL HØGEVARDE

Av: Svein Ola Hope 
 
Jutul fyller 90 år i 2020. Det skal markeres med ei 
jubileumsbok – og kanskje en fest? Her skal det 
handle om boka.

Tidligere har vi gitt ut en jubileumsberetning da 
klubben, som den gang het Viking, fylte 10 år i 
1940. I 1980, til 50-årsjubileet, ble det laget en 
Jubileums-Jutulen: Fra Viking til Jutul. Og i 2005, 
da klubben rundet 75, boka Fra klassekamp til 
idrettslek. Med utgangspunkt i sistnevnte ønsker vi 
til 90-årsdagen å kunne ha ferdig ei skikkelig bok 
med stive permer, interessant stoff og spennende 
og flotte bilder. Mye har skjedd de siste 15 åra. 
Dette må gjenspeiles i jubileumsboka.

Undertegnete har fått oppdraget å skrive boka. Til 
det trengs god hjelp fra klubbens medlemmer. Har 
du tanker om hva boka bør inneholde? Ideer mottas 
med takk. Sitter du med bilde(r) du selv synes er 
artig, som kanskje illustrerer en historie? La meg 
få se bildene – og høre historien.

Hva mener du bør fram om arbeidet i din gruppe? 
Ikke la det være en hemmelighet.

Er det personer du synes har gjort en jobb som 
fortjener oppmerksomhet? Si fra – og vær ikke 
beskjeden!

Jeg regner med bistand til stoffinnsamling 
fra både representantskap, gruppestyrer og 
æresmedlemmer. Men det ville vært berikende 
om også menige medlemmer ga lyd.  
 
Ta kontakt: Svein Ola Hope  
sohope@online.no el. tlf. 915 35 056

Hornigjengen og Jutulkaras felles høsttur har 
tradisjoner tilbake til forrige årtusen. Banketten 
med stølbeint-dans har vært høydepunktet. 
 
I en årrekke har Marit og Frank, med god 
hjelp av Berit og Kjetil, tatt ansvaret for 
høstturavslutningen. Ordnet med mat, musikk 
(her med bistand av løypelegger Arnfinn) og 
bordoppdekning. Og ikke minst: Tatt oppvaska! 
 
Marit og Frank med hjelpere: Takk for innsatsen!

HØSTTUR-TAKK

SNART 
ER VI 90!

F.v. Ellen Kippersund og Bente Jøndahl danner fortroppen 
mot Høgevarde.

Av: leder i Fotballgruppa, Elin Kristiansen 

23. august mistet Jutul Fotball og G2007 sin 
hovedtrener; en særdeles positiv og dyktig trener. 
Richard kom inn i klubben som en reserve-forelder 
og ressursperson, da stedatteren begynte å spille 
fotball for 98-kullet. Da sønnen startet å spille på 
07-kullet, tok han raskt ansvar og ble trener for 
laget.  
 
Richard møtte alltid opp på banen like positiv, 
humørfylt og med passion. Han viste en innsikt i 
det han drev med, var lærernemd og ønsket å være 
en positiv rollemodell for barn og unge. Alle som 
kjente Richard på Skuisletta, møtte en ildsjel, en 
som tok ansvar og en som var grundig i det han 
holdt på med – og ønsket at barna skulle ha et 
positivt fellesskap og være i fysisk aktivitet.  
 

MINNEORD 
RICHARD RIEKELES

Det er et stort tomrom etter Richard og han er 
savnet på sletta. Jutul Fotball minnes Richard 
for den fantastiske personen han var – en større 
motivator skal man lete lenge etter.

Richard Riekeles

 
I sesongen 2017/18 løsnet det litt for Eirik og 
mange års målrettet trening gav resultater. Eirik 
trente omtrent 600 timer i sist sesong og all trening 
registreres i Olympiatoppens treningsdagbok. 
Dagene planlegges nøye slik at balansen mellom 
skole, trening og hvile blir optimal. Til daglig 
trener Eirik med Team Vestmarka som er et 
klubbsamarbeid mellom 7 klubber i Bærum på 
juniornivå. 
 
Sist sesong kom Eiriks beste Norges Cup-plassering 
i avsluttende NC renn i Alta hvor han tok en sterk 
11.plass. Eiriks beste plasseringer har kommet i 
klassisk, men han jobber målrettet for å forbedre 
seg også i fristil. 
 
Et knippe resultater fra sist sesong: 
NC Beitostølen, 10 km klassisk – 19.plass 
NC Holmenkollen, 10 km klassisk – 15.plass 
NM Alta, skibytte 5+5km – 11.plass 
Birkebeinertrippelen, 1.plass (8.plass ski, 3.plass 
løping, 10.plass sykkel). 
 
Vi gleder oss til å følge Eirik videre i hans satsing og 
ønsker lykke til i kommende sesong. 
 

Bli bedre kjent med Eirik: 
Mål for sesongen 2018/19: Topp 10 i Norgescup. 
Forbilde: Petter Northug. 
Favoritt-økt: Langtur Terrengsykling. 
Hvilke idretter har du drevet med/driver du 
fortsatt med ved siden av langrenn: Sykkel, 
padling, løping, fotball. 
Favorittmat: Pizza og Taco. 
Fritidsinteresse(r) (utenom trening): Playstation 
og være med venner. 
Råd til yngre utøvere: Det er viktig å ha kvalitet 
på treninger samtidig som man har det gøy!

Eirik Stene i fint driv i Holmenkollen (Norges Cup).

Eirik Stene øverst på pallen i Birkebeinertrippelen.
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HORNIGJENGEN 
IMPONERTE I OSLO MARATON 

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: Hege Breen

Lørdag 15. september var det klart 
for Oslo Maraton. I nydelig vær og god 
løpstemperatur var det duket for en flott dag 
i Oslos gater. Hornigjengen stilte sterkt i 
halvmaratondistansen og i ‘10 for Grete’. Karin 
Nord vant halvmaraton i sin klasse (60-64) og 
det samme gjorde Toril Gylterud i sin klasse (65-
69). I sistnevnte klasse kom Annema Brunvoll 
på en flott 3. plass. Vi er imponert! Solbjørg 
Sørensen og Hege Breen løp også halvmaraton 
denne lørdagen. 
 
Etter målgang i halvmaraton gikk det bare kort 
tid før vi kunne følge spent med på tre deltakere 
i ‘10 for Grete’. Det var Ellen Bø Kippersund, 
Jorunn Sønsthagen og Inger Lise Kristiansen 
som løp denne distansen fra Hornigjengen. Også 
på denne distansen fikk vi to klassevinnere, 
Ellen vant klassen 60-64 og Inger Lise vant i 
klassen 65-69. Jorunn Sønsthagen kom på en 
flott 6. plass i sin klasse (60-64). All denne 
strålende innsatsen måtte feires med et besøk 
på restaurant og forfriskninger i sola.  
 
Hornigjengen er en gruppe damer som trener 
sammen to ganger i uka. Hver mandag kl. 19 
er det langtur med to nivåer, A og B-gruppe. 
På onsdager kl. 18 har vi for tiden fire grupper: 

Av: Tore Hansen

I Jutul har vi fortsatt meget stor dugnadsånd. 
Men, vi må jobbe for å holde den gående, slik 
at vi ikke går i den samme fella som mange 
idrettslag og foreninger har gjort: Nemlig å 
betale seg ut av dugnader og få proffe aktører til 
å utføre arbeidene.
Dugnad er tuftet på sosialt samhold, hvor vi gjør 
ting sammen. I dagens stressede samfunn blir 
dette mer og mer viktig.
Jutul har fortsatt en meget god og stor 
dugnadsånd. Det skal vi være svært glade for. 

Det er viktig å få med nye og yngre folk i styre og 
stell. Her har alle gruppene et stort ansvar.
Skrekkens eksempel var i 1963, da daværende 
styre og medlemmer ikke hadde vært flinke nok 
til å få med nye folk. Det ble ekstraordinært 
årsmøte med kun en post på agendaen:

«Skal vi legge ned Jutul?» 

Da våknet Jutulsjela, mange av oss unge tok 
ansvar og Jutul kom på beina igjen.
Etter å ha vært medlem i Jutul i 76 år, har det 
vært mange opp- og nedturer. Det vil det nok 
fortsatt være fremover også.
I dagens hektiske samfunn har foreldre med 
barn mer enn nok å gjøre. Dagene strekker ofte 
ikke til.

Det er viktig å prioritere. Det er bevist at for 
mye TV-titting, samt å henge seg på det sosiale 
media-sirkuset, avler passive mennesker.
Kom dere opp av sofaen og delta på noen av 
Jutuls aktiviteter. Tenk på helsa! Vi har mye 
å tilby av aktiv idrett – dugnader og sosiale 
sammenkomster.

Vel møtt!

HVORDAN ER 
DUGNADSÅNDEN I JUTUL?

Foto: Ellen Bø Kippersund

Jutulkara hjelper til med å lage ny sprintløype. 
F.v.: Frank Hansen, Jan Settevik, Sverre Tverli og Tor Wiik.

Jutulkara rigger til Jutultreffen. 
F.v.: Odd Thrane, Asle Enger, Sverre Tverli og Svein Nielsen.

intervalltrening for A og 
B-gruppene, stavgang med 
intervall og gågruppe som 
går raske turer med drag 
underveis. Er du glad i å 
løpe/gå sammen med andre, 
er det bare å møte opp 
utenfor Jutulstua! Kanskje 
blir du en av de spreke 
damene som deltar i Oslo 
Maraton 2019? 
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Idrettsskolen er i år som i fjor godt i gang, og med ny 
leder. Jeg har tidligere jobbet fire år som instruktør 
på Jutul sin Idrettsskole, og etter fire år i Trondheim 
er jeg tilbake som leder. Det gledes. Aller mest 
gledes det å se idrettsgleden og mestringsgleden 
blant barna. Med andre ord er det ikke vanskelig å 
finne motivasjon til å organisere aktiviteter når man 
får så masse glade barn igjen for det! Sammen 
med meg på laget har jeg flere kjempeflinke 
ungdomsinstruktører: Oda, Frida, Sebastian, Veera 
og Ingrid.  
 
Vi er så heldige å ha fantastiske flotte utemuligheter 
på Skuisletta og i skogen rundt. Disse forsøker vi å 
bruke så mye som mulig. I høst har vi blant annet 
hatt friidrett, natursti og orientering. Den eldste 
gruppen har vært på en tøff sykkeltur i skogen og 
vi har vært på en spennende skogstur i høstmørket 
med lommelykter. Nå som mørket kommer snikende, 
kryper vi inn i gymsalen for litt gymsalaktivitet frem til 
vinteren kommer. Da skal vi ut på ski, både store og 
små, i de flotte omgivelsene vi har til rådighet.  
 
I år har vi fire aldersbestemte grupper. På tirsdager 
har vi en gruppe med 5-6 åringer og 7-9 åringer. 
Torsdagsgruppene består av en gruppe med 3-4 
åringer og en gruppe med 5-7 åringer. Det er flott 
å se at barna gradvis har blitt tryggere, spesielt de 
minste. De slipper taket fra mammas og pappas 
trygge hånd og det prates og holdes hender på tvers 
av barnehager og skoler. Vi har fortsatt ledige plasser 

på gruppene våre, vi ønsker flere barn velkomne 
sammen med oss! 
 
Som leder av Idrettsskolen er det aller viktigste for 
meg at Idrettsskolen skal være et sted der barna 
har mulighet til å utfolde seg og oppleve mestring, 
uavhengig av ferdighetsnivå. Fysisk aktivitet, 
mestring og glede står i fokus. Gjennom glede og 
mestring utvikler barna seg. Jeg er takknemlig for 
å være med på laget i Jutul og skape et godt og 
variert aktivitetstilbud for barna. Noen velger kanskje 
å spesialisere seg i andre idretter senere. Andre 
ønsker kanskje å aldri å spesialisere seg. Uansett 
er det fokus på å stimulere viktige grunnleggende 
ferdigheter som kan gi barna et godt grunnlag for 
fysisk aktivitet som de bærer med seg videre resten 
av livet! 
 
Nå gleder vi oss til resten av året på idrettsskolen 
med gymsal, ski, skøyter, aking og mer uteaktiviteter! 
Så langt ligger det an til nok et kjempefint år på 
Jutuls Idrettsskole og da kan vi ikke gjøre noe annet 
enn å glede oss til resten av året!

STORE SMIL OG IDRETTSGLEDE

IDRETTSKOLEN
Av: Elin Kristiansen

Simen Juklerød, født 1994, spiller i dag for 
Royal Antwerpen FC i Belgisk toppdivisjon. 
Visste du at moderklubben hans er Jutul? 
 
Simen Juklerød spilte i Jutul fra han var 6 år 
til han var 9-10 år. Simen trivdes godt i Jutul, 
da han spilte med klassekamerater og andre i 
nærmiljøet. Simen ønsket å spille fotball hele 
tiden, og meldte overgang til Bærum SK i 2004, 
siden de hadde treninger fire-fem ganger i 
uken. Han ble inkludert i A-stallen til Bærum 
i 2012. I januar 2016 ble han tilbudt- og 
skrev kontrakt med Vålerenga, og debuterte i 
Eliteserien samme år. 
 
Simen signerte proffkontrakt med Royal 
Antwerpen sommeren 2018 og han trives godt 
der. 
 
I følge far, John Juklerød, har Simen, i tillegg til 
fellestreninger med lagene opp gjennom årene, 
hatt utallige egentreninger for å oppnå sine 
mål. 
 

Av: Leder for Idrettsskolen, Beate Nyland Fredriksen  

PROFF 
FOTBALLSPILLER 
- FRA JUTUL TIL  
ROYAL ANTWERPEN FC

Fra artikkel i Nettavisen.  
SOLGT: Simen Juklerød fortsetter karrieren i Belgia. Foto: Carina 
Johansen (NTB scanpix) 

Av:  Elin Kristiansen 

Styringsgruppen til Jutul-Treffen trenger flere 
ressurspersoner!  
 
Styringsgruppen har hovedansvaret med 
å arrangere Jutul-Treffen og de jobber ut 
fra en fastsatt årsplan, hvor det meste er 
lagt opp. Det kreves litt planlegging og 
noe møtevirksomhet, nye kreative ideer, en 
porsjon godt humør og pågangsmot. Selv om 
planleggingen starter allerede på nyåret, er det 

VIL DU VÆRE MED Å ARRANGERE?

Av: leder i fotballgruppa Elin Kristiansen

Årets utgave av Jutul-Treffen ble arrangert i flott vær 
i helgene 25. – 26. august og 1. – 2. september, 
på et helt nytt kustgressdekke på Skuisletta! 209 
lag med små- og litt større barn, foreldre og andre 
publikum møtte opp på det som nok en gang skulle 
bli en suksessfull fotballcup for klubben. Trenere/
lagledere, spillere, foreldre og andre frivillige 
medlemmer i Jutul møtte opp og la ned en stor 
dugnadsinnsats. Alle frivillige bidro til at Jutul-
Treffen for 35. gang på rad ble en positiv opplevelse 

ARRANGERT FOR 
35. GANG

først i forkant av dugnadsoppsettet og selve 
arrangementet at det kreves litt ekstra innsats.  
 
Noen av medlemmene i styringsgruppen har 
sittet i mange år og innehar en fantastisk 
kompetanse og erfaring. Men, vi trenger sårt 
nye krefter som ønsker å stille opp. Jutul-Treffen 
er en av fotballgruppens største inntektskilder, 
og overskuddet går uavkortet til det beste for 
medlemmene i fotballgruppen. 
 
Ønsker DU å være med?  
 
Ta kontakt: Aimee Tverli; aimee@jutul.net el. 
  Elin Kristiansen; elin@jutul.net

Det er lov å være kompis med dommeren under Jutul-Treffen.

for de som cupen arrangeres for; nemlig barn og 
unge.  
 
Flere av våre ungdommer stilte opp som dommere 
og hjalp til med mange andre ting. De gjorde en 
kjempeinnsats gjennom flere timer begge helgene, 
med premieutdeling, søppelplukking, banemerking, 
utdeling av dommerkort, parkeringsvakt og loddsalg.  
 
Monrad-systemet, som gjennom flere år er blitt brukt 
under Jutul-Treffen, fikk positiv oppmerksomhet i 
Budstikka. Systemet går i korthet ut på at lagene 
skal møte jevnbyrdige lag og dermed få en mere 
positiv opplevelse enn man får i andre cuper. For 
eksempel så møtes to lag i andre runde, hvis de 
begge tapte i første runde. På samme måte møter 
seirende lag hverandre.  

 
Tilbakemeldingene som har kommet inn i etterkant 
av cupen er svært gode og jobben for å arrangere 
Jutul-Treffen 2019 er allerede i gang. 

JUTUL-TREFFEN

Høyt aktivitetsnivå på Idrettsskolen.

Kjære alle fotball-foreldre til  Jutul Gutter 07 og Jutul Fotball. 

23. august forlot Richard dette livet.  
Smertefullt, ufattelig og vondt for både familie og venner. 

12. september ble han begravet. 
 

I denne tiden opplevde vi i familien en omtanke og en raushet fra dere i Jutul. 
 

Minnestunden med Caspers fotball-lag ikledd klubbdrakt,  
2 foreldre som holdt en nydelig tale, et lokale som var gjort vakkert i stand.  

Mat og kaffe som ble båret rundt, kaker, opprydding etterpå, ja alt hadde dere tenkt på. 

Dere ga oss alle en utrolig opplevelse av samhold, varm omtanke og ekte kjærlighet  
som vi ikke syns vi har fått sagt ordentlig takk for.  

 
Dere viste i praksis at dere bryr dere om hverandre – og, følte vi, om oss. 

 

 
Varme klemmer fra Casper, Michelle og Anne Skovli Riekeles 

Unni og Carsten Riekeles, Aina og Alf Skovli

Tusen takk!
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”En stor takk til alle som stilte opp på dugnaden – vi gleder oss til neste Jutul-Treffen!” 

Jutul Fotball er stolte over 
å ha hatt Simen som spiller 
i klubben og ønsker han 
lykke til i Royal Antwerpen!
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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

KLAR FOR 

SNØ?
Smøreservice med 

lokalt verksted på Vøyenenga

Ek Sport og Skiservice på Vøyenenga, T: 905 19 919  
post@smorehjelp.no, www.smorehjelp.no

20% rabatt, se priser smorehjelp.no

Langrenn - tur og konkurranse prepp. 

Rabattkode jutulen

 12



Av: leder for Opp Kantebakk, Espen Claussen 

2 km løping med 230 høydemeter stigning. Et 
motbakkeløp for alle!  
 
Takk alle bidragsytere til Opp Kantebakk 12/6, 
som også i år var vellykket! Unge og gamle, 
jenter og gutter, spreke, sprekere og sprekest, 
opplevde en fin kveld på Jordbru, og på kanten av 
Ramsåsen. Godt vær, gode sveler, supre premier, 
blide deltagere og tilskuere bidro til en flott kveld!  
 
Dugnadsånden lever, så å få stablet 
arrangementet i gang var ikke noe problem i 
år heller. Selv om det er et lite arrangement, så 
er det mange ting som skal på plass. Premier 

skal bestilles, gavepremier må skaffes (tigges), 
sponsorer må kontaktes (i år ble noen spurt 
etter løpet, og de bidro), løypa må merkes, 
start og målområde må gjøres i stand, vann 
må bæres til toppen, toalett for trengende må 
skaffes, påmelding må fungere, etteranmelding 
og nummerutdeling skal håndteres, tidtaking 
skal stemme, innkjøp til diverse, forskjellig 
utstyr må på plass, som sveletakke, bord, telt, 
tidtakerbrakke, svelerøre må lages av noen, 
og svelene må stekas av noen. Vi trenger lege, 
starter, godt vær, premieutdeler, tidtakersystem, 
og noen som kan det. Mange oppgaver nevnt 
her, og enda er det mange flere, som å rigge ned 
igjen… 😊  Artige oppgaver når det løftes i flokk for
et godt arrangement! Unge Barstad var vel den 

eneste som trengte medisinsk hjelp i år. Han var 
uheldig og datt på toppen under dugnaden dagen 
før løpet, og det ødela antageligvis for personlig 
bestenotering. Dugnad er tøft!  
 
Små og store bedrifter var også i år med på å 
få arrangementet i økonomisk 
balanse. Stor takk til disse. Er 
det flere bedrifter der ute som 
ønsker å markere seg under Opp 
Kantebakk i årene fremover, 
så ta kontakt! Dato for Opp 
Kantebakk i 2019 er i skrivende 
stund ikke bestemt, så følg 
med på Jutul.net, og på FB.

Fine premier!

OPP KANTEBAKK 2018! 
Konsentrert startfelt.

Av: Endre Nakstad, på vegne av Dugnadsutvalget

Dugnad……stønn! Ja, mange får dette ordet 
i vrangstrupen. En del opplever økt puls og 
kaldsvette, noen få blir til og med forbannet. Men 
heldigvis stiller de fleste opp med positivitet og 
glede.
Store deler av idretts-Norge er fundamentert på 
frivillig innsats. Slik er det i Jutul også. Vi er helt 
avhengige av frivillighet for å drive klubben på 
den måten vi gjør: Altså å kunne tilby rimelige 
trenings-/deltakeravgifter, gode sportslige tilbud til 
de aktive (flinke trenere og moderne anlegg), samt 
å arrangere idrettsstevner (cuper, turneringer, løp, 
renn).
I Jutul har vi opprettet et Dugnadsutvalg som bl.a. 
har i oppgave å utarbeide- og gi informasjon om 
klubbens dugnadsfilosofi.
Vi gjør et forsøk. Her er noen begreper det kan være 
verdt å merke seg: 

Treningsavgift / Deltakeravgift: Det beløpet 
klubben krever fra de aktive i de forskjellige 
gruppene. Klubben får innbetalt beløpet i to 
omganger. En vanlig innbetaling fra de aktive. Og 
en betalingsdugnad som det er valgfritt å enten 
være med på eller betale seg ut av.
 
Betalingsdugnad: Dette er altså en del av trenings-/
deltageravgiften. Det er en dugnad hvor de aktive i 
klubben blir bedt om å selge noe, f.eks. toalettpapir. 

Å delta aktivt på en betalingsdugnad er en fin måte 
å betale mindre egenandel av treningsavgiften på. 
I Jutul skal det samtidig være mulig å kjøpe seg 
fri fra betalingsdugnader for de som ikke vil bruke 
tiden sin på salg.
 
Arbeidsdugnad eller vanlig dugnad: Dugnader 
som krever en fysisk arbeidsinnsats. Det kan være 
kioskvakter, parkeringsvakt på Vestmarksetra, 
loddsalg, arrangementer (rigging, parkering, 
baking, stå i kafeteria, tidtaking, dømming, 
vasking, etc.). De fleste vanlige dugnader er det ikke 
mulig å kjøpe seg ut av, og det er nødvendig at man 
stiller opp for å f.eks. få gjennomført en cup eller et 
skirenn.

Det er en del som stusser over at de f.eks. må stå 
parkeringsvakt på Jutultreffen når de stod i kiosken 
bare uken i forveien. Da er det viktig å forstå at her 
er det snakk om to forskjellige dugnader, og, ja, det 
kreves faktisk at man gjør begge deler. Man var 
bare litt uheldig med at de to dugnadene kom så 
tett på hverandre. Heldigvis er de fleste flinke til å 
stille opp. Når man har lagt eventuell 
irritasjon over ‘dugnadsmas’ 
bak seg, ser vi at mange 
opplever fellesskap og 
glede når de først er til 
stede på en 
arbeidsdugnad.
For de som lurer 

på hva som skjer med Vestmark-Kalenderen, så 
blir det i hvert fall ikke kalender i år. Det har vært 
diskutert alternative kalenderløsninger, både når 
det gjelder type og distribusjon/salgsmåte, men 
styret har ikke konkludert med noe ang. en eventuell 
fremtidig kalender. 

Uansett, så lenge klubben prioriterer å tilby lave 
trenings-/deltakeravgifter, gode sportslige tilbud 
og arrangering av cuper og renn, er vi avhengige av 
frivillig innsats.

DUGNADER OG 
TRENINGS-/DELTAKERAVGIFTER

”VI RETTER EN STOR TAKK 
TIL ALLE SOM BIDRAR!!”
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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

En liten forklaring...En liten forklaring...
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Av: leder av Fotballgruppa, Elin Kristiansen 
Høsten 2017, startet Jutul Fotball opp et 
fotballakademi for spillere fra 3. – 7. trinn. Flere 
spillere møtte opp enten èn eller to ganger pr 
uke, og spilte ute så lenge forholdene tillot dette. 
Hovedtrener har vært Kristian Holm Carlsen, som 
også er sportslig leder i fotballgruppen i 2018. 
På grunn av mye snø og kulde måtte vi redusere 
aktiviteten i januar og februar, men i mars var 
det i gang igjen. I og med at det første året var 
en prøveperiode, valgte gruppestyret – pga lite 
oppmøte blant spillere og trenere som hadde 
startet på andre skoler – å starte akademiet 
september 2018, kun for 3. og 4. trinn. 
Akademiet pågår for fullt ut oktober måned og 
starter opp igjen våren 2019. Kunstgressbanen 
er stengt på vinterstid. De eldre årstrinnene får 
tilbud om basistrening og ekstra treningsøkter 
gjennom høsten og vinteren, før akademiet 
muligens utvides igjen våren 2019. 
 
Ønsker du info rundt Jutulakademiet? 
www.facebook.com/jutulakademiet

JUTULAKADEMIET

J04 forsterket med spillere fra J05 er klar til kamp kl 08 en 
lørdag morgen på Hørtebanen under Sommarlandcup i Bø 
2018.

Av: Linn Marita Lilledal
 

Jutul Jenter født 2009 er en fin gjeng på 15 spillere som har hatt en 
kjempemorsom sesong. Jentene har hatt ett lag i serien og har vært med på 4 
cuper; Innecup på Fjellhamar, BVH jentecup, Kalvøyacup, og Jutultreffen. Jentene 
har hatt stor utvikling ila sesongen og gjør det veldig bra i kamper. Vi har sett 
noen flotte pasninger og mål i løpet av sesongen. Jentene har selv laget et 
originalt kamp-rop, som ropes ut med stor iver, både før og etter kamp.  
 
Det sosiale er også viktig for laget. De har hatt overnatting hjemme hos en på 
laget før sommeren, og som sesongavslutning på høsten spilte jentene bowling. 
Det er alltid gøy å treffes, også utenfor fotballbanen! Jentene samler inn penger 
for å reise på tur til utlandet og det er derfor stor dugnadsånd blant jentene (og 
foreldre). De har bl.a. solgt lodd på Kiwi for å tjene penger til lagkassen.    
 
Sesongen 2018 trente jentene fra kl.17-18 på mandager, og noen onsdager fra 
kl.17-18. Vi har fokus på at treningene skal være morsomme og lærerike. Fotball 
er GØY! Nye spillere er hjertelig velkomne! Vi gleder oss til sesongen 2019.

Kontakt
Telefon:  908 22 273 (Ole) el.
 911 84 044 (Thomas)

E-post:  vstas@online.no

vstas@online.noJENTER 20
09

Av: Kristine Heggebakk
 
Vi er et lag på 11 spillere på 12 år, som har spilt 
sammen siden vi var små. Flere av oss startet 
med hockey på hockeyskolen. Nå er vi med på 
hockeyskolen som hjelpetrenere hver lørdag for å 
trene klubbens nye hockeyspillere. 
😊
Laget vårt trener tre ganger i uken; på 
mandager, torsdager og søndager. Det blir en 
del reising når vi skal spille kamper. Vi spiller 
seriekamper i Kongsvinger, Sarpsborg og Moss, i 
tillegg til kamper i Oslo, Asker og Bærum. Vi har 
vært på en cup og planlegger å dra til Sverige 
over nyåret på en cup der. Vi er en fin gjeng som 
har det gøy med hockey!

JUTUL 
HOCKEY 2006

Gutta hjelper til på 
Hockeyskolen.

Hockey 2006 lagbilde.

Av: Tore Hernæs
Jutuls eneste lag som spiller 11’er-fotball 
har avsluttet sesongen og når dette leses er 
forberedelsene til neste sesong allerede i gang. 
Det er mye å si om denne sesongen; det ble noen 
skuffelser, men også mye moro. Noen mål ble nådd, 
noen rekorder ble slått, men først og fremst så er 
laget her fortsatt. Det er ingen selvfølge! 
 
I januar 2018 satt vi oss et mål og det var å 
gjennomføre 2018-sesongen. Det har vi klart! 
Jentene har møtt nærmest fulltallige til alle 
seriekamper og har vært på nok en overnattings-cup 
full av hyggelige opplevelser. Noen vil kanskje mene 
at vi setter oss for enkle mål, men det er ikke lett å 
stille lag i 11’er-serien når laget har 11 spillere.  
 
Hvordan er det egentlig mulig? Svaret er at spillerne 
har vært veldig dedikerte, oppmøtet på trening og 
kamp har vært utrolig bra. Alle vet at det går utover 
de andre om de selv ikke møter. I tillegg har J05-
laget vært veldig behjelpelige alle sammen, både 
spillere, trenere og lagleder. 
 
Bak denne dedikerte gruppen med J04 og J05-
spillere står en fin foreldregruppe. Foreldregruppa 
er en av de viktigste grunnene til at laget fortsatt 

EN HYLLEST TIL  
FORELDRENE

er her. Foreldrene til J04-laget har alltid vært veldig 
engasjerte og de stiller opp, med smil om munnen 
i snø og regn for å støtte jentene sine uansett om 
det er kamp, trening, dugnad eller overnattingscup. 
Etter å ha blitt litt kjent med J05-foreldrene virker det 
som om de er akkurat slik de også. Fotball er ikke det 
viktigste man kan holde på med i verden og det er 
heller ikke det eneste man bør holde på med. Likevel 
er det viktig å gi jentene en mulighet til å ha denne 
arenaen til å møtes og være sammen. Det virker som 
mange av foreldrene er enige i det og de støtter opp 
om opplegget og snakker varmt om Jutul. Det er nok 
helt sentralt for at jentene har holdt sammen så 

lenge og veldig viktig hvis de skal fortsette å spille 
fotball sammen! 
 
Avslutningsvis må vi jo nevne mål som er nådd og 
rekorder som er satt: 
- Det ble spilt to kamper mot BVH i serien 
med uavgjort 2-2 i bortekampen og seier 3-1 i 
hjemmekampen!  
- Scoringsrekorden fra 2016 ble slått. I bortekamp 
den 9. september vant jentene 11-0. 
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Av: Siri, Irene og Gry, brakkesjefene 

Det var en spent gjeng med ungdommer som dro 
av gårde til Bø i Telemark tidlig i Juni. Sommarland 
Cup har mye å by på – både sosialt og sportslig. 
 
Vi ble innlosjert på Frivillighetssentralen, et 
passende navn synes vi voksne, med gutta i 
kjelleren og jentene i storsalen. Madrasser ble 
pumpet, bager tømt utover, godteri delt og latteren 
runget i veggene! 
 
Det var skikkelig ‘feelgood’-stemning i leiren hvor vi 
alle koste oss ute med pizza fredag kveld.  
 
Lørdag kom altfor brått – og kl. 06:00 var det opp 
og stå! Vi sparket i gang med felles frokost kl. 06:30 
og alle jentene var i overkant trøtte! Etter dette gikk 
det slag i slag! 
 
J04 og J05 reiste som et «samlet lag» hvor vi hadde 
både 11er og 9er spill på planen.   
 

4 kamper – lunsj - Badeland – middag – og 2 
kamper på gutta sto på programmet før vi avsluttet 
lørdagen med Sluserock i Lunde. Det tar litt tid når 
24 tenåringsjenter skal pynte seg til konsert, men 
det er klart at med Freddy Kalas og Staysman på 
programmet er dette en viktig prioritering! 
 
Vi vant muligens ikke Sommarland Cup på 
Jentesiden – men det ble mye bra fotball allikevel; 
noen flotte pasninger, fantastiske redninger og et 
utrolig godt lagspill!  
Gutta derimot briljerte på banen og kjempet seg 
helt til finalen søndag! Der måtte de dessverre 
se seg slått, men Sølv må vi si oss veldig godt 
fornøyde med!! 
 
Søndag avsluttet noen av oss med enda en tur i 
Badeland – litt regn, torden og lyn stopper ikke frisk 
og rask Jutul-ungdom!!

Av: Torbjørn Tveiten 

Et av årets store høydepunkter var deltagelse i 
Bø Sommarland cup i starten av juni. Vi valgte å 
avholde et felles arrangement for G2006 og G2008. 
 
Over 40 fotballgutter var med, i tillegg til foreldre 
og søsken. Totalt var vi nærmere 100 personer som 
tilbrakte noen solrike dager i Bø denne helga! 
 
Siden en av trenerne har lokal tilhørighet, definerte 
vi felles base på «Camp Tveiten». Der overnattet 
08-gutta på en nedlagt skole, 06-gutta bodde i et 
eget hus i nærheten og noen utvalgte overnattet på 
Tveiten Gård. 
 
Dette var et arrangement som var planlagt i lang tid 
og med mange flinke foreldre samt en skokk med 
lokale pensjonister som gjorde oppholdet minnerikt, 
inkludert tidligere ordfører som var med å rigge opp 
fasilitetene. 
 
Hele gjengen var samlet på Camp Tveiten fredag 
8. juni med hjemmelaget suppe og ostehorn på 
menyen. 
 
Lørdagen var det tidlig avreise til Bø og aktivitet på 
fotballbanen – stor innsats og 4 lag i aksjon for G06 
og G08. Dagen ble avslutta i Bø Sommarland med 
stor stemning. 

Etter at alle hadde bada fra seg i Sommerland var 
det tilbake til Camp Tveiten med felles aktiviteter 
for store og små og en enorm Taco-middag for en 
sulten gjeng

Cupen ble avslutta med nye kamper på søndag og 

en svipptur til Bø Sommarland for de som ønska det 
før hjemreise. 
 
Herlig gjeng og masse gode minner fra en 
begivenhetsrik helg i Telemark! 
 

Trener Peter gir jentene instruks før kamp.

Av: Øystein Mjøs Blakseth 
 
Årsklassene 10-15-år fråtset i lokal natur 22.-23. 
September 2018. 
 
I et nydelig høstvær startet to lag ferden til Løvlia 
lørdag formiddag, ett fra Damtjern og ett fra By i 
Lommedalen. Etter lunsj vel fremme så var det tid 
for varierte øvelser i Løvlia Nations League! Trenerne 
ved Russland og foreldrene ved Japan fikk en god 
start med klesklypenapping og terningsstafett. 
Men etter 1.5 time med 50 x pushups, 50 x situps, 
50 x knebøy med deltaker på ryggen (per lag), 
spensthopp, stafettbukk, stafetthinder, jaktstart og 
trillebår, så gikk til slutt Norge av med seieren foran 
Storbritannia. Sverige, Frankrike og USA måtte se 
seg slått. Foreldrene og trenerne stod igjen som de 
aller mest slitne, og gispet etter pusten på Japansk 
og Russisk. 
 
Neste post var å finne tall, 4 lag trillet og summerte 
terning og løp til alle kanter, hvert lag med hver sin 
dyrelyd. For å tilkalle medlemmene måtte lagene 
rope: Kykkeliky!, Nøøff!, Voff! og Bææ! Og det ble 
straks helt naturlig for Jutulene å rope ut sin dyrelyd 
når neste tall var funnet. Helt til tallet 31!… enten 
så ble det aldri hengt opp, eller så ble det tatt av 
vinden, uansett så stoppet dyrelydene og deltakerne 
kom til seg selv igjen. 
 
Med forberedelsestid var det klart for middag, 
tomatsuppe, lasagne og kake – det smakte svært 
godt etter en aktiv dag. 
 
Etter middag kom en mere kreativ del, hvert lag 
skulle lage og presentere ett antrekk kun ved hjelp 
av to doruller, her ble det kreert fin-sko, diverse 
smykker og pynt, damekjole og brudekjole. 
 
Neste post var å lage det høyeste mulige tårnet ved 
hjelp av kopi-papir og tape – konkurranseinstinktet 
satte inn da tiden begynte å renne ut.

Siste organiserte aktivitet var Mesternes Mester 

J04, 
J05 & G05

Mesternes Mester, reaksjonsøvelse, på Løvlia
.

reaksjons-øvelse. 3 innledende runder, 2 semi-
finaler og finale. Ved start mellom to grenser skulle 
man hoppe raskest frem ved grønt, bakover ved 
rødt, stå i ro på gult og legge seg ned ved blått. 
Det var fult fokus og nervepirrende ventetid blant 
deltakerne. 
 
Opplevelsesoppskriften fungerte godt for hurtig 
legging av barn, og det ble veldig fort stille på 
Løvlia, før kl 22:00. 
 
Søndag startet dagen med ‘gåping’ (blanding av 
gåing og løping) til Gyrihaugen. Utsikten på toppen 
var enorm, med sikt helt til Gaustatoppen. Tilbake 
på Løvlia etter 10 km ble bagasjen plassert i en 
foreldretilhenger og alle gjorde seg klare for å sykle 
hjemover. De første kilometerne på terrengsti var en 
røff start, men gruppen kom seg ned til grusveien. 
Videre gikk det unna på grusveien nedover og etter 
18 km var gruppen fremme på By i Lommedalen. 
Noen ble hentet på By og noen syklet videre hjem 
til Skui. Her la vi også merke til mange støyende 
doninger på 4 hjul som vi ikke savnet i stillheten 
inne i marka. 
 
Det ble noen skrammer og blåmerker, og mange 
slitne deltakere etter to svært innholdsrike dager. 
Da flere ikke ønsket å reise hjem igjen, men helst å 
bli enda lengre på Løvlia, tar vi det som et tegn på 
en vellykket nærsamling som kan gjentas. 
 
Litt info til slutt: Det er aldri for sent å begynne med 
langrenn. Vi har det gøy! Møt opp på våre treninger 
for en prøvetime. Mandager og onsdager kl. 18:00 
på Skuisletta.

Glad gjeng på toppen av Gyrihaugen

Av: Sportslig leder i skigruppa, Lars Laukeland 
 
For første gang på noen år stilte Jutul lag til NM-
stafetten. Og ikke bare stilte vi lag, vi stilte to lag i 
herreklassen og ett lag i kvinneklassen.  
 
På kvinnelaget gikk Julie Meinicke, Stina Meinicke 
og Julie Sofie Aas. 16-årige Julie gikk en meget sterk 
førsteetappe i klassisk stil og fra startnummer 77 
vekslet hun som nr. 51 kun 1:52 bak verdens- og 
olympisk mester Ingvild Flugstad Østberg. Etter to 
sterke skøyteetapper av Stina og Julie Sofie endte 
laget på en sterk 67. plass av 79 fullførende lag.  
 
I herreklassen for Jutul 1 gikk Eirik Stene, Alexander 
de Lange Claussen og Thomas Haugen de Lange. 
Førsteårsjunior Eirik gikk en meget sterk klassisk 
førsteetappe og vekslet som nr. 65 fra startnummer 
138, som betyr at han passerte hele 72 lag! Etter 
solide skøyteetapper av Alexander og Thomas 
endte laget på en imponerende 83. plass av 130 
fullførende lag. 
 
For Jutul 2 gikk Thomas Meinicke, Espen Claussen 
og David Støre. Kampen om de to plassene blant 
våre “masters” var hard, og ble avgjort i et 
uttaksrenn på Jordbru uken før stafetten hvor 3 
mann kjempet om to plasser på laget gjennom 
såkalt amerikansk uttak. Frode Kavli vant uttaket, 
men raus som han er gav han plassen sin bort. 
 
Også dette laget bet godt fra seg, og i tre 
generasjoner Jutul racingdresser la de hele 3 
klubber bak seg på resultatlisten. 
 
Sammen med lagene dro en stor heiagjeng oppover 
for å støtte våre løpere. Takket være god speiding av 
Eva Stene sikret vi oss en plass godt plassert i det 
som fort fikk navnet Jutulsvingen. I vekslingsfeltet 
gikk det tidlig rykter om hvor god stemning det var 
i Jutulsvingen, en stemning selv de store klubbene 
var synlig misunnelige på, selv om vi selvsagt i god 
sportsånd heiet på alle deltakere. TV-tid fikk vi også.  
 
Nå gleder vi oss til NM-stafett på Meråker søndag 
3. februar 2019, da har vi store forventninger til 
både kvinne- og herrelaget! Takket være årets gode 
prestasjoner har Jutul jobbet seg opp fra bakerst til 
nær midten av startfeltet i begge klasser, noe som 
i seg selv bør utgjøre mange plasser oppover på 
resultatlistene.

NM STAFETT

Thomas Meinicke leverte en solid etappe.

G06 & G08

ACTIONFYLT  
BARMARKSSAMLING PÅ LØVLIA
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Gutter 05 som tok sølv i finalen. 

Et av G08-lagene.
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Vi takker vår 
hovedsponsor 

for godt 
samarbeid i 

2018

JUTULKARA
Av: Tore Hansen

Vi er en gjeng med glade gutter som har 
fellestrening 3 ganger i uka. Vi er pr. dags dato 77 
aktive utøvere med en snittalder på 63 år. Her har vi 
en stor jobb å gjøre med å få med yngre folk. Da er 
du herved invitert.
Vi lever opp til vårt motto om at trening skal være 
gøy, og gøy det har du hos oss! Her sitter latteren 
løst, samtidig som vi tar veldig godt vare på 
hverandre. Her er det plass til alle. Halvparten av 
oss er pensjonister og størsteparten av oss er i 
meget god form.
Vi har også mange faste sosiale arrangementer 
i løpet av året, som f.eks. løpe/stavtur til Erik E. 
og Tore H. med bankett. Høsttur sammen med 
Hornigjengen, med bankett på Jutulstua, Setteknekk 
(rakfisk), juleavslutning i garderoben, mm. Vi 
arrangerer også en utenlandstur annethvert år, 

hvor det pleier å være 30-35 deltagere. I tillegg er 
mange av medlemmene hos oss veldig kreative og 
arrangerer felles sykkel-, padle- eller gåturer. 
Fellestrening har vi 3 ganger pr. uke hele året, 
bare avbrutt hvis en treningsdag faller på 17. mai 
eller julaften. På noen tirsdager er vi godt over 40 
deltagere på trening.
Vi er så heldige i jutul, som har et eget 
styrketreningsrom. Dette blir veldig mye brukt, både 
på dag- og kveldstid. Det er mange pensjonister 
i jutul som benytter seg av tilbudet om å trene på 
dagtid.
Jutulkara er ikke vanskelige å be om hjelp, 
hvis noe skal gjøres. Det være seg dugnader/
funksjonærjobber og mye, mye mer. 
 
Her er treningsdagene/tidene våre:
Tirsdager kl. 19-20 fra idrettsdel på Skui 
Grendehus, kortintervall 30 sek til 1,5 minutt
 
Torsdager kl. 1830 – 1930 fra idrettsdel på Skui 
Grendehus, langintervall 1 til 3 minutter. Etter 1 
time ute, har vi styrketrening fra kl. 1945 – 2030 i 

styrkerom fra ca. 10 sep. til ca. 1 mai
 
Lørdager kl. 14 – 16 rolig langtur i Vestmarka og i 
nærområdene.
 
Vi har løpegruppe, stavgruppe og gågruppe. Farten 
blir tilpasset deltagerne. Etterpå er det dusj/
badstue og erstatning av væsketap.
 
FÅ MED DEG NABOER – VENNER – KAMERATER 
(GODE OG DÅRLIGE). Er du i dårlig humør når du 
kommer på trening, er du garantert ikke det når du 
reiser hjem igjen.
 
Mer informasjon? Ta kontakt: Tore Hansen
tor-ha2@online.no el. tlf.: 934 11 395
 
Eller til noen andre i Jutulkaras styre:  
Asle E. tlf.: 970 68 827, Kjell N. tlf.:995 70 462, 
Arnfinn R. tlf.:908 44 831, Frank H. tlf.:986 48 170 
el. Sverre Ivar T. 913 92 857

MINNEORD OM 
ANNE-TURID NORDLI

Av: Andreas Orheim

Grunnfjellet i IL Jutul har slått sprekker med Anne-
Turid Nordlis bortgang.
Vi har mistet et medlem og bidragsyter av 
aller høyeste standard, både når det gjelder 
arbeidsinnsats og personlige holdninger og verdier.

Anne-Turid tok på seg mange viktige oppgaver i 
Jutul, men viktigere enn de formelle vervene hun 
hadde, var hennes arbeid for «Barna på Skui». 
Anne-Turid trengte ingen pedagogisk utdannelse 
for å forstå sammenhengen mellom motorisk 
utvikling og læring. Hun var den helt sentrale 
koordinator i det unike samarbeidet mellom Skui 
Skole/SFO og IL Jutul.

Anne-Turid gjorde mye mer for Jutul enn folk flest 
forstår. Hun var JA-mennesket som stilte trofast 
og ivrig opp – i all slags vær og på all slags føre 
– enten det var egen trening, instruksjon av andre 
eller ulike dugnadsoppdrag.  Hun var en av Jutuls 
aller beste selgere av Vestmarkkalenderen, og hun 
tok jobben som parkeringsvakt på Vestmarksetra 
når ingen andre ville. 

Ingen store ord, jobben ble bare gjort! 

Anne-Turid hadde en sjelden stå-på-vilje. Hun 
stilte selv hyppig opp med startnummer på brystet 
og var en pådriver for at også andre fra bredden 
skulle delta i konkurranser på en sunn måte.

IL Jutul har mye å takke Anne-Turid for og tusenvis 
av Skui-barn er Anne-Turid stor takk skyldig – 
mange uten en gang å vite det!

Jutuler på toppen. Fra V.: Guro Skålevåg, trener Lars 
Laukeland, Oda Lyng Bjørkevoll, Margrethe Hamre Køber 
(delvis skjult), Karen Haug Laukeland, Heidi Helgesen, 
Eldar Nakstad.

SKISAMLING PÅ GOMOBU
Av: leder av Skigruppa, Bengt Lyng

Gomobu i Valdres har blitt fast tilholdssted for 
skigruppen første helgen i desember. Her samles 
de aktive og deres familier til en fin kombinasjon 
av trening og sosialt samvær.  Lørdagen fikk vi 
bygget vårt eget lille skileik-område på jordene 

ved Gomobu, her var det mye lek og moro på 
ski. Og lørdag kveld hadde også innslag av 
moro hvor de unge ble utfordret til å lage egne 
underholdningsinnslag. Søndagens avsluttende 
langtur gikk i fantastiske forhold og ble en god 
forsmak på vinteren 2018. 

JUTULEN NR. 1 - 2018 20  21

Vi trener med start  
fra Jutulstua hver: 
• tirsdag fra kl. 19:00 
• torsdag fra kl. 18:30  
• lørdag fra kl. 14:00

BLI MED PÅ JUTULKARAS TRENINGER!

F.v.: Dag Morten Iversen, Asle Enger, Erik Dahl-Hansen, Ole Buer, Tore Hansen, Erik Engebretsen, Arnt Lilledal, 
Arnfinn Reitan, Arve Krugerud, Svein Nielsen, Jan Eivind Gylterud, Botolf Myrvold, Iver Barstad og Tor Wiik.



Horniveien 94, 1339 VØYENENGA 
Mob:  909 23 842, E-post: eclaus@online.no

TØMRERMESTER

ESPEN CLAUSSEN AS
Oppgradering av bolig inne og ute. 

Tilbygg, bad, vinduer, dører, tak, altaner, nybygg, gulv m.m.

Av: Jutul’s Hovedstyre
 
Hans Ove Dahl ble utnevnt til æresmedlem på 
Jutuls årsmøte 14.mars 2018. Han har vært en 
særdeles viktig bidragsyter i Jutul, gjennom flere 
tiår. En hvit løgn lokket Hans Ove til møtet hvor 
han, en smule overrasket, mottok sin velfortjente 
hyllest. Ingen andre på møtet var overrasket! Vi 
har hele klubbens støtte når vi retter en stor TAKK 
til Hans Ove for alt han har gjort, og fortsatt gjør, 
for klubben vår!!
 
Her er noen av bidragene han har stått for:
 
Fotballgruppa:
Startet opp igjen fotballgruppa i IL Jutul på slutten 
av 70 tallet, etter at den hadde ligget nede en 
periode.
Fikk etablert et styre på slutten av 80 tallet hvor 
Knut Berg var leder og Hans Ove kasserer. Etter at 
Knut ga seg, ble Hans Ove leder av fotballstyret.
Var initiativtaker og pådriver for å lage vedtekter 
til fotballgruppa.
Satt i fotballstyret til 1992.
 
Baner:
Så behov for en ny grusbane ved siden av 
gressbanen. Ledet og fikk gjennomført prosjektet 
med å etablere grusbanen sammen med Knut 

NYTT ÆRESMEDLEM

HANS OVE DAHL 

UTLEIE PÅ SKUI  
Av: Aimee Tverli

Det er mulig å leie lokalene til Jutul. Det er mange 
forskjellige løsninger som kan tilpasses leietakers 
behov. Her må man ta kontakt og spørre om 
løsninger og pris. 
 
Når det gjelder lokale, har vi først og fremst 
Jutulstua, som ligger på Skuisletta, og det gamle 
klubbhuset som ligger ovenfor Byggmakker med 
adresse Ringeriksveien 249. I tillegg er det mulig 
å leie garderobene i idrettsdelen på Grendehuset 
i forbindelse med aktiviteter. Her har vi også 
badstue tilgjengelig.
 
Jutulstua er et stort lokale med plass til selskap 
på opptil 50 personer. Det er et velutstyrt kjøkken 
med det meste tilgjengelig, to toaletter og 
garderobeplass. Det er også stellebord og et par 
babystoler der, og lokalet er handikaptilpasset. 
 
På jutulstua har man tilgang til nett og leie av 
projektor og div. konferanseutstyr. På dagtid er 

man ganske så uforstyrret der i ukedagene, og 
da passer det fint å arrangere møter og små 
konferanser.
 
Klubbhuset er noe mindre, men har stor stue, 
garderobe, kjøkken og to toaletter i kjelleren. Huset 
ligger usjenert til på andre siden av elven og har 
plass til ca. 30 personer. Standarden er enkel, 
men pen stue og oppgradert kjøkken er på plass.
 
Klubbhuset er ikke tilknyttet noe nett og er ment 
som et rent selskapslokale. Det er per i dag utleid 
mandag - torsdag til yogaskole. 

Når det gjelder garderobene er det mulig å leie 
dem i forbindelse med aktiviteter i skileiken, 
sommer som vinter, og evt. fotballaktivitet litt 
utenfor sesongen (OBS! tider må avtales på 
forhånd). Om sommeren er det også to fine 
sandvolleyballbaner man kan bruke. 
 
Dersom dere lurer på noe, ta kontakt; 
utleie@kontor.net el. tlf.  902 08 687

Jutulstua pyntet til fest.

Den forrige styrelederen i klubben, Ivar Barstad, overrekker medaljen til vårt nye æresmedlem, Hans Ove Dahl

Berg. Den såkalte ‘BergOgDahl–banen’.
Ved legging av ferdiggresset på gressbanen i 
1994, var han dugnadsansvarlig.
 
Lag:
Har vært lagleder på aldersbestemte lag i en 
årrekke og lagleder for A-laget. 
Fikk tak i dyktige trenere til A-laget slik at de 
rykket opp i divisjonssystemet.
Var lagleder da A-laget spilte finalen i Asker & 
Bærums –mesterskapet.
 

Jutul-Treffen:
Opprettet og startet opp en fotballturnering for 
de minste årsklassene (8 til 10 år) i 1984 med 20 
lag. Den fikk navnet Block Watne Cup. Dette er 
forløperen til dagens Jutul-Treffen. På det meste 
har denne turneringen hatt med 356 påmeldte 
lag. Turneringen ledet han i flere år. Han var 
også dommeransvarlig i flere år og etter noen 
års pause fra 2000, så har han vært kasserer/
økonomiansvarlig for Jutul-Treffen, noe han 
fortsatt er. 

Av: Eva Mari Nakstad

Vi er 27 ivrige gutter fra Skui og Emma Hjort skole 
som spiller fotball sammen. 
 
Denne sesongen har vi stilt med fire lag i 5-er 
serien. Vi har i tillegg deltatt på mange morsomme 
cuper, de fleste i nærområdet mot kjente lag, men vi 
har også deltatt på cup i Lier. 

 
Denne sesongen har vi hatt treninger onsdager og 
søndager, og vi fortsetter med søndagstreninger 
gjennom vinteren. 
 
Vi har seks ivrige trenere pr i dag, som står på for at 
guttene skal få et bra treningstilbud.  
Vi avsluttet sesongen med en morsom 
sammenkomst. Vi hadde intern-turnering på  

 
Skuisletta og filmkveld på det gamle klubbhuset, 
etterfulgt av overnatting på samme sted. Det var 
veldig stas!
 
Vi ser frem til en ny sesong våren 2019. Ta gjerne 
kontakt dersom du er gutt født i 2009 og har lyst til 
å spille fotball. 

IVRIGE GUTTER 2009

JUTULEN NR. 1 - 2018 22  23



HUSK Å BRUK DINE 
MEDLEMSFORDELER

INTERSPORT RYKKINN
Rykkinn senter. 
Tlf 406 11 222  / /

-15% PÅ ALLE VARER*
*gjelder ikke elektronikk, optikk eller allerede nedsatte varer.

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

Av: Ivar Barstad
 
Nytt banedekke på 11’er banen.
Jutul fikk som en av ca. 10 klubber i 2004 
kunstgressbane. Den ble etablert på den gamle 
gressbanen. Det å få kunstgress åpnet for et 
mye større bruk enn det som var situasjonen 
med gress som dekke. Banen har i disse årene 
vært flittig benyttet både til organisert trening 
og kamp, men også til fri bruk i og etter skoletid. 
Hensikten med anleggene våre er jo å inspirere 
til aktivitet. 

For å bytte banedekke, noe som er nødvendig 
etter 10-15 års bruk, så er klubben avhengig 
av økonomisk støtte både fra kommunen og 
fra spillemidler som kommer fra staten. Det 
fikk klubben tildelt for 2018, og dermed kunne 
vi i løpet av skolens sommerferie få realisert 
oppgraderingen. Firmaet ProTurf fra Drammen 
fikk oppdraget etter konkurranse. Vi er meget 
fornøgd med det som de leverte. Med riktig 
vedlikehold skal vi nå ha en garantert kvalitet på 
banedekket i minst 10 år.
 
Bruk av gummigranulat har blitt diskutert 
internt i klubben, med kommunen og med 
aktuelle leverandører. Vi har som klubb også 
et miljøansvar. Ved anbud spurte vi både etter 
løsning med og uten granulat etter avtale med 
Natur og Idrett i kommunen. Konklusjonen var at:
• Banedekket uten granulat hadde ikke de 
samme brukskvaliteter
• Dekket ville koste ca. 1 mill.kr mer. Dette fikk 
vi ikke dekket opp av det offentlige.
 
I prosessen fulgte vi de rådene fotballgruppa 
fikk fra møter med fotballforbund og kommune. 
Inntil videre er det ikke noe fullgodt alternativ til 
gummigranulat for kunstgressbaner.

 
Bærum kommune jobber med felles løsninger 
for alle klubber som har kunstgressbaner. Det 
kan bli løsninger som fanger opp granulatet i 
drenskummer rundt banen, rister som gås over 
når spillere forlater baneområdet, føringer for 
vinterbrøyting osv. Jutul følger opp dette nøye.
 
Gjerdet rundt banen fikk i samme tidsrom en 
oppgradering. Anlegget fremstår nå i meget god 
forfatning.
 
Utbedring av sprintløype i Skui Idrettspark.
Sprintløypa ble etablert for ca. 15 år siden. Den 
slynger seg rundt og gjennom det veletablerte 
skileikområdet i idrettsparken vår. Et område 
med rette alle klubber misunner oss.
Ambisjonen til klubben er å få enda mer 
aktivitet her, spesielt på vinterstid. Derfor 
jobber vi også med et prosjekt for å etablere 
kunstsnøproduksjon som skal kunne dekke 
skileik og sprintløype. Da vil vi kunne sikre 
vinterforhold både for leik og opplæring i 
skileiken, og langrennstrening og konkurranser 
i sprintløypa. Ambisjonen er å få ei sprintløype 
som kan inspirere til fart og spenning 
for de yngste i takt med dagens trender i 
langrennssporten.
 
Arbeidene i terrenget startet i oktober i regi av 
Toppaas og Haug, og vi håper og tror at når dette 
leses så er arbeidene ferdigstilt. Traseen skal da 
ha minimum bredde 6m for å gjøre de sikre for 2 
løpere i bredden. Vi forlenger dagens trase med 
en løype oppover der ovarennet på Miniskui stod 
før. Så det blir en ekstra O2-snapper runde her. 
Opp mot dagens lysløype blir sprintløypa adskilt 
fra denne for å hindre konflikter med øvrig 
trafikk. Ned langs skileiken etableres en kurve for 
å føre løpere på tvers gjennom skileiken.

Det etableres noen nye lyspunkter, drenering 
utbedres og det skal skapes en løype som trenger 
lite snø for å kunne være operativ. Jutul har 
med løypekjørere fra kommunen i oppfølgingen 
av arbeidene for å sikre at traseene er mulig 
å preparere for deres løypemaskiner. Løypene 
skal gli inn i terrenget og det skal sås til og 
utbedres slik at dette blir naturlig og vakkert. 
Før entreprenøren startet har det i sommer/høst 
vært utført dugnad på fjerning av skog i og langs 
traseer. Vi ønsker å lage området mer synlig og 
åpent.
 
Vi takker dem som har gjort en stor innsats med 
rydding, både Jutulkarer og skigruppa. Knut 
Bolstad er som alltid aktiv for klubben med å 
sikre et godt teknisk resultat. Tett oppfølging av 
entreprenør er nødvendig. Det er et vått terreng 
med mange vannårer. Det gjelder hele tiden å 
finne gode og fornuftige løsninger som også skal 
være i tråd med de føringer vi har fra kommune 
og fylke. Vi skal utvikle området skånsomt.
Med en ny god snøvinter håper vi på stor aktivitet 
i utbedret sprintløype i kommende sesong. 
 
Ny 9’er bane med kunstgress på dagens 
grusbane.
Jutul har fått dette prosjektet godkjent av Bærum 
kommune, såkalt idrettsfunksjonell godkjenning. 
Prosjektet med budsjett og finansieringsplan 
er akseptert, og vi har søkt om spillemidler. 
Spillemidlene utgjør ca. 1 mill. kr. Når vi kan 
få dette utbetalt er usikkert, men trolig i 2021. 
Kommunale midler tildeles når prosjektet 
realiseres. Vi har dermed bruk for likvider i en 
periode fram til spillemidler tildeles.  
 
Det er etter planen årsmøtet i mars 2019 som 
skal avgjøre om og når prosjektet skal realiseres.

UTBEDRINGER AV ANLEGG I IL JUTUL

Anleggsansvarlige f.v. Jostein Kristiansen, Arild Thorp fra 
Proturf og Knut Bolstad.

Ring:	  67	  15	  44	  50
eller  send  oss  en  forespørsel  på:  post@haugensglass.no

Vi  kommer  på  gratis  befaring,  og  gir  uforpliktende  tilbud!

Vintertilbud  som  varmer!
Har  du  ruter  

som  dugger?

Henvis  til  kampanjekode:  JUTUL  Kampanjen  varer  frem  til  31.02.19

HER  ER  NOEN  AV  VÅRE  VINTER  TILBUD!

40%
RABATT

på  energiglass

20%
RABATT

på  dører  og  vinduer

20%
RABATT

på  herdet  glass

Pusser  du  opp
på  badet?

Eller  hva  med  glass          
over  kjøkkenbenken?

Bytt  glass  nå  og  gå  å  
hold  varmen  i  vinter!

Glass  er  stilfullt  og  lett  og  holde  
rent,  og  leveres  i  alle  farger

Vi  har  egne  snekkere  som  utfører  snekkerarbeid,  
bytting  av  panel  og  utskifting  av  dører  og  vinduer

Spesial-tilpasset  
dusjløsning  og  speil?

Arbeide med vår nye sprintløype.
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TILBAKEBLIKKET:

HOVEDLANDSRENNET 1987

Av: leder av Skigruppa, Bengt Lyng

JUTULCROSSEN 2018 
- PÅ HJEMMEBANE, NESTEN 1000 DELTAGERE!

Etter flere snøfattige vintre ble årets vinter et bevis 
på at vinterlige forhold ikke tilhører fortiden. En av 
de mest tidkrevende oppgavene i forkant av årets 
Jutulcrossen og Tour de Bærum ble faktisk å fjerne 
snø. Men om brøytemannskapene fikk vel mye å 
gjøre var løpyesjefen desto mer fornøyd. For klassene 
13 – 14 år ble en del av løypen lagt på jordet syd 
for skileiken. Her er det nok fall til å kunne ha både 
kuler, doseringer og hopp i tillegg til orgeltramp. 

Siste del av løypetraseen og målgang var på selve 
arenaen. Resultatet var en teknisk utfordrende og 
morsom løype. De raskeste jentene (14 år) fikk en 
løpstid på om lag 5:30, guttene på ca 5 minutter. 

For jenter og gutter i alderen 15/16 var Jutulcrossen 
prolog for sprintrennet på Vestmarksetra og de 
gikk derfor en kortere løye på om lag 1000 m. Totalt 
møtte 977 løpere til start!! 39 av disse fra Jutul. 

Sjekk av tidtakerbrikker før start. Skiløper fra Lommedalen i aksjon.

Av: Tor Lørdahl
 
Ideen om Bærum Ishall startet lenge før hallen 
ble aktuell. De første tankene var å bygge en 
ishall ved siden av den tidligere ishockeybanen 
ved det gamle klubbhuset til Jutul, der gress-
banen er i dag. Etter en del møter med Park og 
Idrettsvesenet, ble Hockeygruppa bedt om å skaffe 
mer bakgrunnsmateriale om en fremtidig ishall. 
Det ble derfor flere besøk i Askerhallen, og i ishaller 
i Oslo og Sverige. Svenskene hadde utarbeidet et 
interessant oppsett om hvordan en rimelig hall 
skulle bygges. 
 
Men så startet Bærum kommune sin egen 
planlegging om en ishall på Rud/Hauger. Derfor 
stoppet vi planleggingen, inntil videre. Etter et par 
år ble Bærum kommunes plan allikevel utsatt på 
grunn av tap av inntekter (Kommunen måtte bidra 
mer i utjevningsfondet).  
 
Det store spørsmålet ble: «Hva gjør vi nå?»  
 
En komite ble dannet med blant annet Tor Lørdahl, 
Arild Solberg, Kjell Hellenes, Arnfinn Otterstad og 
arkitekt Bjørn Hole. Vi bestemte oss for å arbeide for 
at ishallen på Rud/Hauger burde bygges så snart 

BÆRUM ISHALL  
25 ÅR MED 
IDRETTSGLEDE

1993-2018

som mulig, men i en billigere utgave. Vi hadde 
møter med administrasjonen i Kommunen (som 
var svært negativ); Ordfører (Gunnar Gravdahl) og 
andre politikere. 
 
Det ble også gjennomført et demonstrasjonstog 
gjennom Sandvika og møte med varaordføreren 
(Odd Reinsfelt), om at det hastet med å bygge 
ishallen før alle hockeyspillerne i Bærum ble borte. 
Dette på grunn av at vintrene allerede da hadde 
blitt så milde, at vi manglet is på banene våre.

Bjørn Hole foreslo at vi burde ta kontakt med vår 
lokalpolitiker, Ole Petter Bjerkek, som da satt i 
hovedutvalget for Kirke, Kultur og Fritid for Høyre. 
Fra før av hadde vi kontakt med lederen for utvalget, 
Helge Høva, fordi han, beleilig nok, hadde barn som 
spilte hockey hos oss. Hockeygruppa hadde på dette 
tidspunktet flyttet til Bryn Skole sin idrettsplass, 
nede ved elva (en del av strategien for å styrke 
Ishockeygruppa). 
 
Det ble også fremmet sak om vår del av 
finansieringen på Jutuls årsmøte. Dette fikk 
tilslutning og vi fortsatte arbeidet. 
 
Bjerkek sørget for at vi fikk kontakt med lederen for 
høyres gruppe i hovedutvalget, Bjørg Asheim, og 
planene ble presentert. Vi fikk råd om å få med oss 
flere idretter og danne et AS. Vi stiftet derfor Bærum 
Ishall AS med følgende personer i styret: Tor Lørdahl 
Leder (Jutul), Arild Solberg (Jutul), Odd Hansen 
(Jutul), Rolf Jacobsen (Jutul), Kjell Hellenes (Jutul), 
Bjørn Ruud (Bærum Skøyteklubb) og Per Bjørseth 
(Hauger Bandyklubb).  
 
Aksjene ble fordelt med 5 aksjer til I.L. Jutul. 1 
aksje til Bærum Skøyteklubb, 1 aksje til Hauger 
Bandyklubb og 1 aksje til Bedriftsidretten. 
 
Deretter ble det fremmet et forslag fra Jutul om 
ishallens finansiering til hovedutvalget. Gjennom 
flere møter vedtok politikerne å støtte forslaget med 
en lånegaranti på kr. 4.770 000,- og en driftstøtte 
på kr. 685 000,-. Nå med ordfører Odd Reinsfelt i 

spissen, og anbefalt av rådmann Matz Sandmann. 
 
Dette ble starten på byggingen av Bærum Ishall 
i samarbeid med Bærum Kommune. I grove trekk 
skulle selskapet vårt stå for det forretningsmessige 
(vedlikehold, renhold, kafeteriadrift, 
tilsyn, forsikringer etc.). Kommunen 
skulle ta seg av is-preparering 
og kjøleanlegg. Jutul fikk ‘leie’ 
kafeteriaen gratis, og nyter fortsatt 
godt av det. 
 
Driftsavtalen var dyr for brukerne de 
første årene, men det var vilje blant 
foreldre til å betale. I dag ser vi at 
prisene er lave sammenlignet med 
andre ishaller. 
 
Dette var starten på en suksess-
historie for driften av Bærum Ishall. 
Det er, så vidt vi vet, den eneste 
ishallen som har klart seg økonomisk 
uten ytterligere tilskudd av noen 
kommune. 
 
Bruken av hallen har vist seg å fylle hallen med 
unge og eldre til enhver tid, og presset er stort. 
Det kan være en kamp å få istid i hallen. Eierne 
av hallen har fortsatt førsteprioritet på tildeling av 
timer. 
 
I dag, 25 år etter at den ble bygget, er vi fortsatt 
veldig stolte av ishallen vår og ser positivt på 
fremtidig drift! 

Av: Endre Nakstad

Vi er en gruppe på hele 17 gutter og jenter som 
digger langrennstrening, både på barmark og på 
vinteren selvsagt. Vi har en super hovedtrener, 
Thomas, og fire kule hjelpetrenere (Øystein, Dag, 
David og Endre). Vi har mange leker og stafetter 
på treningene. Vår favoritt er ‘capture the flag’, 
også kalt flaggleken. Da er det fullt fokus, 
høyt tempo en del adrenalin. Ellers er det mye 
balansetrening, spenst-trening og stafetter i alle 
mulige varianter.
På vinteren gjør vi alt mulig med ski på beina. 
Fra sisten og stikkball til stafetter og en-ski-
kjøring ned bakker. Vi begynner å få skikkelig 
bra balanse og gode ferdigheter. Vi trener både 
på skøyting og klassisk. Mange av oss er med på 
flere skirenn på vinteren. En favoritt hos flere er 
langrenns-cross, som kombinerer langrenn og 
skileik. Det er krevende og skikkelig kult! Vi har 
også vært med på Fossum-stafetten. Vinterens 

BRA REKRUTTERING I SKIGRUPPA 2008/09
”INTERESSERT I Å PRØVE LANGRENN? ALLTID GRATIS PRØVETIMER  VI TRENER HVER MANDAG OG ONSDAG KL. 18-19.15 PÅ SKUISLETTA.” 

Ta kontakt: 
Øystein Blakseth (oppmann)
Tlf. 98 67 58 80

store høydepunkt er Tour de Bærum, som er fire 
skirenn på tre dager. Slitsomt, men gøy!
 
Vi har også en populær barmarkssamling på 
Løvlia i september, og en fin familiesamling på 
Gomobu i Valdres, i begynnelsen av desember.

Fra Tour de Bærum. 
Fv: Eskil, Mats, Emil, Eldar, Lars, Anne og Othilie.
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Av: Endre Nakstad 

Jutul arrangerte Hovedlandsrennet for 14- og 
15åringer i månedsskiftet februar/mars i 1987. 
Arrangementet var et samarbeid med Lommedalen 
IL, hvor Jutul arrangerte langrenn, og Lommedalen 
var arrangør for hopp. Kombinert-øvelsene var 
et samarbeidsprosjekt mellom de to klubbene. 
Hovedlandsrennet er landets største skirenn 
for 14/15åringer, så dette var et omfattende 
arrangement og en kjempedugnad for klubben! En 
flott ski-stadion var rigget til på Skuisletta, og den 
5 km lange løypa gikk i sløyfer på jordene til Skui 
Gård og opp til Bolstad-jordet ved Stovivannet. Jutul 
arrangerte langrenn, kombinert langrenn og stafetter i 
gode løyper og flotte omgivelser. Den kjente speakeren 
Kristen Kvello leverte varene og bidro til en super 
atmosfære på stadion. Klimakset var da Heggedals 
Lars Vethe spurtet inn til seier for stafettgutta fra 
Asker og Bærums Skikrets! Da var stemningen på 
Skuisletta ekstatisk blant hundrevis av tilskuere. 
Været var perfekt, og arrangementet fikk skryt og 
strålende omtale i Budstikka. Jutul mobiliserte og 
leverte rett og slett et prikkfritt arrangement. Dette er 
noe klubben fortsatt kan være stolt av!

Sees vi snart?Sees vi snart?

Artikkel fra Budstikka, 2.mars 1987.

Foto: Karl Braanaas, Budstikka. Jentestafetten. 
 .

Foto: Karl Braanaas, Budstikka. Skistadion på 
Skuisletta, Hovedlandsrennet 1987



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 HAR GelTint maskin og kan «på 
dagen» levere akkurat den fargen du vil 
ha av GEL- og TOPCOAT! Emballasje i 
20 kg og 5 kg. 

BLI MED Å SPILL 

HOCKEY
Av: Christer Søderberg

U8 laget har i dag ca. 20 skøyteglade barn,  jenter 
og gutter, fra flere forskjellige skoler i Vestre 
Bærum. Laget har trening to dager i uken i Bærum 
Ishall på Rud.

De som er med på U8 laget kan også delta på 
Hockeyskolen på lørdager (11:00-11:50). Hvor 
grunnleggende skøyteteknikk flettes sammen med 
lek og moro. 

Seriespillet begynner først i november, men laget 
har vært med på Asker og Bærums ‘Juniordagen’ i 
Askerhallen. Her møtte vi både Frisk Asker, Jar og 
Holmen. Jutul viste virkelig fin lagånd der vi jobbet 
både for hverandre og laget.

Det er aldri for sent å begynne med ishockey, kom 
gjerne innom på en trening. Vi har komplette sett 
med ishockey-utstyr til utlån, for de som vil prøve 
seg, og gratis prøvetimer. 
 
Ta kontakt med lagleder:  
Christer Søderberg tlf. 930 51 076
christer.soderberg@gmail.com

Premieutdeling, Juniordagen i Askerhallen

Sees vi snart?

2011-12 (U8)

Av: Hedda Friis Jørgensen og Tor Hernæs

I uke 41 var 3 spillere fra Vålerenga Damer A på 
besøk hos Jutul jenter 14 år (med hospitanter). 
Klubb-besøkene som Vålerengas damelag drar ut 
på denne høsten er i samarbeid med Toppserien 
og OBOS. 
 
Har vi klart det, kan de klare det. 
Tina Dalgård, Marie Dølvik Markussen og 
Emilie Libakken Østerås var de tre som denne 
onsdagskvelden dro ut til Jutul for å ha en 
treningsøkt og møte jentene. 
– Det er veldig viktig å vise til andre unge jenter at 
drømmen er mulig! Har vi klart det kan jo de klare 
det de også. Og det er alltid en god opplevelse 
å trene en gjeng så motiverte og flinke unge 
fotballspillere. Jutuljentene er noen tøffe jenter 
som det har vært supert å bli litt kjent med. Både 
spillere, foreldre og trenere var veldig trivelige, så 
vi følte oss veldig velkomne. 
 Inspirerende å bli trent av tre Vålerenga-proffer.

 
Av: Marthe Basberg Danielsen

«Jutul fotball 2011 har hatt en fin sesong som 
vi vil fortelle litt om. Vi er en fin gjeng på ca.25 
gutter fra både Skui og Emma Hjort skole. Vi var 
litt offensive og tilbød derfor to treninger i uken - 
dette har vært populært og de fleste har vært på 
begge treningene.  
 
Vi har fulgt treneropplegget til Christian med 
suksess. Dette har gitt enkle og oversiktlige 
rammer for både trenere og spillere. 
 
Nytt av året var at det ikke var noen serie for oss, 
men vi kunne melde oss på OBOS miniserie. På 
disse turneringene spiller man tre mot tre. Vi 
har vært med på en turnering på Jardar og en 
miniserie arrangert av Ready. Vi var litt skeptiske 

i starten, men etter å ha deltatt så ser vi at 3er-
fotball gir alle spillerne mye ballkontakt og mange 
involveringer i spillet. Veldig gøy! Ellers har vi vært 
på Kalvøya-cup, Jutultreffen og inne-turneringer 
på Skedsmo og BVH.
 

Sosialt har vi også hatt det, med 
sommeravslutning hvor vi spilte foreldre mot 
barn, og trening hvor vi har blandet lag med jenter 
2009. Neste helg skal laget være med på en økt på 
isen sammen med Jutul hockey U8. Det blir stas! 

Bilde er fra den første treningskamp for U8 laget våren 
2018 mot Jar i Jar Isforum. Jentehockey er i vinden om 
dagen. Her sitter Ida Bjonge med klassebamsen.

GUTTER 2011

Gode rollemodeller 
Jutuljentene Amalie, Ane, Celine, Malin og 
Rebekka fortalte etter økten at de satt utrolig pris 
på besøket, og syns Tina, Marie og Emilie er gode 
rollemodeller. Amalie synes det var gøy å gjøre 
andre øvelser enn det de pleier å gjøre. 
– Vålerenga-damene var engasjerte og flinke til 
å forklare øvelser. De var gode til å gi positive 
tilbakemeldinger/komplimenter, og de var gode 
rollemodeller for oss. Jeg tror konsentrasjonen og 
innsatsen til alle på treningen var større enn på 
en vanlig trening. 
 
Når de ble spurt om hvorfor de tror at 
A-lagsspillerne velger å bruke en frikveld på 
treningsfeltet svarer de at de tror det er for å 
motivere unge jenter til å spille fotball. 
– Jeg tror de gjør dette fordi de er veldig glade i 
fotball og kanskje de ønsker å motivere jenter til å 
spille mer fotball, sier Rebekka. 

 
Veldig viktig med slike klubbesøk 
Slike tiltak som dette klubbesøket tror de også er 
veldig viktig, og alle sammen vil gjerne være med 
på noe lignende igjen. 
 
Malin synes det var bra fordi det skaper 
motivasjon og gir mer variasjon. Ane fortalte at 
kvelden har vært gøy, lærerik og at det var veldig 
kult å bli trent av proffe spillere. Celine legger 
til at hun har gledet seg litt ekstra til denne 
treningen, og at hun gir litt ekstra i tillegg til å 
ønske og bli en bedre fotballspiller. 
– Vi kan trygt si at besøket fra Tina, Emilie og 
Marie var en suksess og at de gjør en flott og 
viktig innsats for jentefotballen.

Jenter 14 med Vålerenga-spillere.

DE ER NOEN GODE 
ROLLEMODELLER

DET SOSIALE BETYR SÅ MYE 

KANSKJE ALT?!
Av: Elin Kristiansen 

Mange har fokus på kamp og spill når det kommer 
til fotball, men det viktigste er faktisk det sosiale 
og det å ha noen å gjøre ting sammen med! Jenter 
født 2006 ble våren slått sammen med Jenter født 
2005, da flere spillere valgte å slutte med fotballen. 
Dette er et problem som de fleste klubbene sliter 
med, spesielt på jentesiden.  Da må vi ivareta de 
av spillerne som fortsatt ønsker å være i klubben 
og spille fotball. Selv om J06 har både trent og spilt 
kamper med J05, har de også hatt det sosialt sammen 
som ett årskull; loddsalg, cup i Sverige (Ôbollen) og 
avslutning etter siste seriekamp. Andreas Olsen, en 
av ungdomstrenerne til J06/05, har fulgt jentene på 
treninger og kamper og var også med til Sverige. 
Ungdomstrener Eskil Kvam, har vært fast dommer 
på jentenes 7er kamper. Det er viktig å engasjere 
ungdommene rundt omkring, og disse to har vært 
svært så positive og aktive i 2018. En stor takk til alle 
som har ivaretatt jentene i 2018!

2006
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• onsdag fra kl. 17:30-18:30 • lørdag fra kl. 12:00-13:00    -rett etter hockeyskolen!

VI TRENER:

Vi gleder oss til seriespill og en ny sesong!
Vi gleder oss til seriespill og en ny sesong!



 Jutul ski 2010 og 2011.

Av: Hovedtrener, Ida Svege 
 
Vinteren 2017-18 var helt fantastisk og utgjorde 
nok hovedgrunnen til at så mange som 20-25 
barn lekte på ski på Skuisletta og i skileiken hver 
mandag fra november til april. I år har vi allerede 
startet opp med trening på barmark, og håper vi 
har nok en fin snøvinter foran oss. 
 
Målet med skitreningen for 2010-2011-gruppen 
er å gi barna en variert og allsidig trening hvor 
vi fokuserer på gode opplevelser og mestring. 
Dette danner grunnlag for god skiteknikk og gode 
skiferdigheter, og ikke minst fine opplevelser og 
glede ved å være ute med ski på beina.

Vi legger i all hovedsak opp til lekbetonte, 
høyintensive aktiviteter i form av f.eks. stiv heks, 
haien kommer, stikkball, og stafetter i utallige 
varianter. Vi velger aktiviteter og øvelser som skal 
utvikle grunnleggende skiferdigheter, samtidig 
som barna har det morsomt og blir slitne. 

Vi har flotte treningsmuligheter på Skuisletta, 
med et kjempefint skileikområde som det kan 
være vanskelig å løsrive seg fra når treningstiden 
er slutt. Vi hopper, kjører dumpeløype og lager 
hinderløyper.

For de barna som ønsker å delta i skirenn er det 
mange fine muligheter i løpet av vinteren i Bærum 
og omegn.

I Jutul brukes ungdomstrenere i stor grad, og dette 
setter barna veldig stor pris på. Vi trener alltid ute, 
og vi ser verdien av gruppen består av både gutter 
og jenter og av både 2.- og 3. klassinger.  

VI HAR PLASS TIL FLERE.
VELKOMMEN PÅ SKITRENING  
MANDAGER KL. 18 PÅ SKUISLETTA.
 
PS! VI STARTER OGSÅ OPP EN GRUPPE FOR 2012-
BARN. BLI MED!
 

SKITRENING 
BARN FØDT I 2010 OG 2011

Av: Jonas Claussen 

JUTUL Jenter 2002 gikk til topps i Sandarcup i 
august. Det var en fenomenal innsats de 7 unge 
damene viste i 6 tøffe kamper. Det var ingen 
innbyttere og keeperplassen gikk på omgang. Vi kan 
vel si at lagleder Torgersen og trener Claussen fikk 
maksimalt ut av laget – eller hva jenter?  
 
Dette er jentene som hadde sluttet med fotball 
men som i våres spurte om å få spille «for gøy» 
igjen. JUTUL fotball ønsket dem på fortreffelig måte 
velkommen tilbake – med fleksibelt opplegg og 
pappa-trener. Så får vi se hvor lenge det varer – nå 
er de spredt på ulike videregående skoler – men 
håpet er at de vil samles en gang i uken fremover 
– for å ha det gøy med ball. I skrivende øyeblikk er 
det 6 jenter tilbake, er det noen flere i +/- samme 
alder som er interessert i å bli med – er det bare å 
melde fra.  
 
Det var en glad gjeng i 2 biler som ankom 
Tjodalyng skole utenfor Larvik fredag kveld. Der 
var maten, dvs. hamburger og pølse, klar til oss 
i inngangspartiet og klasserommet ryddet for 
madrasser – som var med og uten luftlekkasje. 
Trener-teamet ble henvist til klasserom på annen 
kant av skolen, men etter sterk argumentasjon 
om uskikkelige og uregjerlige jenter – fikk vi 
konferanserommet vegg i vegg som soverom, rene 
suiten. Det ble relativt tidlig kveld for hele gjengen. 
 
Etter bra frokost lørdag som ble servert rett ved 
kamparenaen var det oppvarming og pep-talk før 
jentene entret banen i første kamp. Det gikk som 
en lek – og aldri tvil om hvor poengene skulle ende 
og Stag ble slått 4-1. Dette lovet bra for neste 
kamp, og optimismen ble skrudd opp noen hakk. 
Det skulle vise seg at det var noen hakk for mye. 
Oppvarmingen var ukonsentrert og fra første spark 
var det tydelig at jentene hadde lagt igjen fokus 
og innsats i kiosken før kampen. Det var latterlig 
dårlig. Jentene flira og tøysa, lo av egne og andres 
feil og var alt annet enn gode. Det var et mareritt for 
et trenerteam som ulte sin frustrasjon. Vi ble grusa! 
Etter en streng prat etter kampen om innsats og 
dårlig sportsånd var alle enige om at full skjerpings 
var helt nødvendig før kommende oppgjør.  
 
Siste kamp i gruppespillet var avgjørende for om 
det skulle bli A eller B sluttspill på søndagen. Det 
var full trøkk fra første spark – og Jutul LEDET til 
pause etter en førsteomgang det luktet svidd av. Vi 
var kanskje litt undervurderte – for motstanderen 

Snøgg endte i A-finalen søndag. Det var umulig for 
våre å stå imot, ble for siltene og tapte hederlig 2-6 
mot et godt lag, og det viktigste var at innsatsen 
var tilbake på plass. Så ble det B-sluttspill da. 
Kanskje like greit.  
 
Lørdag kveld ble det middag på en Groovy Diner 
som jentene plukket ut i Sandefjord. Sjåførene, dvs 
trenerapparatet, hadde gitt beskjed om at de var til 
jentenes disposisjon hele kvelden og ville kjøre dit 
jentene ønsket og tålmodig avvente. Etter middag 
og en titt i konsertparken ville jentene kjøres tilbake 
til skolen via Coop for å fylle på med smågodt og 
brus. Da ble det sånn, hurra tenkte Simon og Jonas 
fornøyd. Noen forsøk på flørting i skolegården utover 
i skumringstimene og tendenser til diskotek på 
rommet var det vel, men det ble en relativt rolig 
kveld og natt som ga grei søvn for både spillere og 
trenere. 
 
Søndag ryddet vi oss ut av skolen, vasket og fikk 
depositum tilbake før vi inntok en helt grei frokost 
i regi av cupen. Jentene virket trøtte og slappe på 
morgenkvisten, men i første kamp viste de fra start 
at de ville, og det ble en fortjent seier 2-0 over Valle. 
Dermed ble det semifinale mot Strømsgodset, som 
ble en tett og innsatsfull kamp. Selv om jentene 
igjen var slappe i oppvarmingen – våknet de til i 
kampens hete. Det ble kjempet og etter full tid og 
ekstraomganger sto det uavgjort. Det var duket for 
straffespark. De første 5 på begge lag treffer. Så blir 
det 1 og 1 straffe, kvinne mot kvinne. Strømsgodset 
bommer – vi bommer…. Strømsgodset bommer 
igjen – det blir stille i Larvik. Wilma tusler opp 
mot straffemerket. Aldri før tatt en straffe, aldri 
før satt et mål i kamp. Antydninger til forsiktige 
tilrop fra nervøse lagvenninner i midtsirkelen. 
Wilma tar fart og setter ballen kontrollert i mål, 
som om hun aldri har gjort annet enn å avgjøre 
straffesparkkonkurranser. Det blir FINALE etter 7-6 
på straffer i semifinalen!  
 
Finalen har jentene overtak fra start mot Manglerud 
Star, men det er jevnt. Tøff kamp, og uten innbyttere 
gjennom helgen begynner kreftene å ebbe ut. 
Trener-teamet er røde i ansiktene etter tirader med 
tilrop og oppfordringer om å LØPE HJEM. Jentene 
kjemper seieren i land som til slutt blir komfortable 
4-1 og det blir 1. plass og pokal til stolte jenter 
og tapte 4 stk. x 7 iskrem for trener Claussen 
(oppgjør til våren😊). Bankett på McDonald’s i
Larvik setter en strek for en super helg og en godt 
arrangert fotballcup. Sandarcup er et meget godt 
arrangement som absolutt anbefales.  

TIL TOPPS I  
SANDARCUP

Vinnere! F.v.:  
Jonas, Tuva, Eva, Ariana, 
Madelen, Wilma, Simon, 
Mille og Rikke.
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