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”Som leder av klubben 
er jeg veldig stolt av den 
jobben våre ansatte gjør. 
De yter for klubben...

Ivar Barstad
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TREN MED OSS! 
”Bli med på 
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Av: Ivar Barstad, leder
 
Du sitter nå og ser i Jutul sin klubbavis – på 
papir. I vår økende digitale verden holder vi 
fortsatt fast i at det er stas å gi ut en klubbavis. 
Å vise svart på hvitt noe av det som rører seg i 
klubben. Håper du kanskje ser bilde av deg selv 
eller noen du kjenner. Eller at du oppdager at 
Jutul har et tilbud som du eller noen i din familie 
kan bli med på.  
 
Året 2015 har vært minst like hektisk som de 
foregående år. Med over 1000 aktive medlemmer 
er det mange treninger, samlinger, konkurranser, 
dugnader, foreldremøter, andre møter, etc. 
Mange brikker som skal falle på plass for at våre 
medlemmer skal 
oppleve det som 
moro og givende å 
være en Jutul. Alle 
må gi noe av seg 
selv. Fra femåringen 
på Idrettsskolen til 
den godt voksne 
Jutulkaren. Du må 
svette i lag med kamerater, smile til kamerater 
og gi ivrige tilrop til kamerater. Og kanskje i 
verste fall felle en tåre når det går mye imot. Da 
hjelper det med trøst fra en kamerat eller trener. 
 
Jutul er en breddeklubb som søker det 
gode miljøet. Det skal være plass til alle 
og alle skal bli sett. Du skal kunne bruke 
konkurranseinstinktet ditt og kunne utvikle deg 
sportslig. Men for noen er det viktigste å være 
en del av det sosiale. Dette er en utfordring for 
våre trenere. Å skape arenaer som inkluderer alle 
ambisjonsnivå. Dere foreldre skal vite at dette 
jobbes det med. 
 
Jutul er også avhengig av dugnader. Det er 
stadig større krav til banefasiliteter, trening 
i hall, skolerte trenere etc. Vi kunne valgt å 
bare sende ut en faktura med stadig økende 
egenandeler. Men vi velger å la dere få 
anledning f eks til å selge Vestmarkkalendere. 
Da er det opp til deres egen innsats om dere får 
solgt dem. Noen oppfatter at det ikke alltid er 
så lett å selge hverken Vestmarkkalendere eller 
andre dugnadsprodukter. Sikkert riktig, men 
innsats betaler seg som oftest. Dere skal vite 
at Vestmarkkalenderen gir årlig ca. 150 000 
kr til klubben og gruppene. Og så holder vi 
egenandelene litt nede og skaper en mer sosial 
profil. Vi har mange dugnader, men prøver å 
fordele det slik at belastningen ikke skal bli 
større enn at det føles som om gleden ved å 
bidra for fellesskapet er større.Fotballgruppa har 
gjennom sesongen holdt kiosken på Jutulstua i 
gang. Det samme gjør hockey i Bærum ishall. 

Det skal tjenes penger, men det skal også være 
en miljøskaper på sidelinja/ved vantet. Det skal 
være trivelig å stå som heiagjeng. Takk til alle 
som bidrar til dette. 
 
Det er stor sportslig aktivitet. Dere vil se det 
av artiklene inne i bladet. Men idrettsskolen 
merker at andre klubber og skoler har kastet 
seg ut i dette markedet. I år har vi ikke fulle 
kull. Dette jobbes det med. Vi mener vi har den 
beste kvaliteten, men vi må vurdere hvordan 

vi i framtiden tilpasser oss 
markedet. 
 
I de kommende årene vil det 
skje en stor boligutbygging 
på Vøyenenga. Denne bør 
ligge naturlig i klubbens 
nedslagsfelt. Klubben må 
ruste seg til å ta imot disse. Vi 

må selge oss til dem. 
 
Klubben har tatt et stort løft for å oppgradere 
lokalitetene våre. Klubbhuset har fått nytt 
yttertak, det er isolert over himlingen og det 
er installert varmepumpe. Dette for å spare 
miljø, energi og utgifter. Det er også ryddet og 
reparert i kjelleretasjen. Klubbhuset er et godt 
alternativ som leieobjekt. Jutulstua har fått 
et stort innvendig ansiktsløft. Nye overflater 
og nye møbler. Det er hyggelig at vi har fått 
det fint, men desto viktigere at vi sammen tar 
godt vare på Jutulstua vår. Vi håper på mye 
utleie i framtiden, og at lokalet skal være et 
samlingspunkt i lokalmiljøet. Idrettsdelen, med 
garderober og styrkerom, preges etter hvert 
av alder og bruk. Det repareres ved behov slik 
at driften kan gå, men vi må forberede større 
utbedringer i de nærmeste årene.  
 
Utbedringen av lysløype fra Skui til Jordbru er 
utført. Traseen har fått 5 meter bredde, bedre 
drenering og profil. Vi håper løypa skal være 
innbydende til bruk både sommer som vinter 
for medlemmer og nærmiljø. Vi er takknemlige 
for positiv holdning fra alle berørte grunneiere. 
Traseen er ikke dimensjonert for ridning, så 
vi ber om at ridende benytter offentlig veinett 
i området. For fase 2, rundløypa på Jordbru, 
vil vi dimensjonere for riding fra parkeringen 
på Jordbru til krysset mot Kattås. Denne 
utbedringen planlegger vi utørt neste år. 
Klubben jobber med å etablere en 9’er 
kunstgressbane på eksisterende grusbane. 
Det kommunale tilskuddet gis i 2018. Klubben 
vurderer om vi kan etablere banen tidligere. 

LEDEREN Grusbanen vil også gi plass til en islagt flate på 
vinteren slik vi har i dag. 
 
I løpet av året overtok vi bruken 
av underetasjen / gamle 
ungdomsklubben. Dette etter 
konstruktive samtaler med 
Eiendom i kommunen. Malin 
og Aimee har kontorer der. Vi 
har også møterom og diverse 
lager. Dette er veldig positivt, og 
bruken av arealet kan utvikles 
videre. 
Som leder av klubben er jeg veldig stolt av den 
jobben våre ansatte gjør. De yter for klubben. 

Ofte langt ut over det som skulle forventes. Vis 
at du også setter pris på at disse sørger for at vi 
har en driftig klubb. «En bedrift» som omsetter 

for ca 7 millioner kroner årlig. 
Og som gir lokalsamfunnet 
et tilbud vi ikke kunne 
være foruten. Gi ros. Vis 
takknemlighet. Gi konstruktive 
råd. 
 
Sammen er vi alle flinke til å 
yte og dra lasset sammen. Det 

må vi fortsette med. Alt kan ikke kjøpes. Miljø og 
gode sportslige rammer skapes av den enkelte 
sitt bidrag – sammen. Takk til dere alle. 

 
Vi har mange sponsorer som bidrar til den 
økonomiske driften. Takk til alle dem.  
Jeg håper du fortsatt er stolt av å være en Jutul. 
Og vil fortsette å bidra til at vi har en flott klubb 
med et godt miljø. Og kanskje selge klubben til 
en bekjent som ennå ikke er medlem? 
 
Vi skal fortsette å møte våre konkurrenter, våre 
trenere og støttespillere. Ja alle rundt oss med 
et smil og et vennlig ord. Dersom vi alle prøver 
å bidra positivt i det miljøet vi er i, vil det forme 
oss selv og klubben. Det koster så lite, men gjør 
så godt.  
            Godt nytt idrettsår!

”Som leder av 
klubben er jeg 
veldig stolt av 
den jobben våre 
ansatte gjør. De 
yter for klubben...

Av: Aimee Tverli

Vi i administrasjonen har (som vanlig – og 
heldigvis) ikke kjedet oss i 2015 heller. Mye 
spennende har skjedd og vi har stadig nye 
prosjekter på gang! Rett over nyttår fikk vi 
endelig overta lokalene i underetasjen som vi har 
ønsket i mange år.  
 
Det har gitt en etterlengtet avlastning til 
Jutulstua spesielt når det gjelder møtelokaler. Til 
tider har det vært stort press på å låne Jutulstua 
til møter og nå har man også muligheten til å 
holde møter nede. Vi har fått stort møtebord med 
mulighet for projektor og White Board, så nå har 
vi fått det fint.   

Bruk av lokalene nede til møtevirksomhet 
avtales med Malin slik som man må ved bruk av 
Jutulstua. 

Vi ansatte har fått 
god plass og tilgang 
til kontorer. Det er 
superflott! Møbler har vi 
stort sett fått donert og 
vi har funnet en del på 
finn.no. Vi er i alle fall 
fornøyde.  
 
Fotball har endelig fått seg et eget rom for 
trykking og oppbevaring av drakter og annet 
utstyr til lag og salg. Det er planer om at vi etter 
hvert vil få til en ekte klubbshop. Står nok litt 
jobb igjen, men Espen er meget fornøyd med å 

ha fått orden i utstyret og lettere tilgang både for 
han og lagledere.  
 

Vi ønsker et trygt og sikkert miljø for 
medlemmer, foresatte og ansatte. For 
å få det på plass, er vi avhengige av at 
alle som oppdager noe rapporterer inn 
til oss.

”I år er det 
fokus på HMS, 
eventuelle saker 
meldes inn på 

kontor@jutul.net

”Med over 1000 aktive 
medlemmer er det mange 
treninger, samlinger, 
konkurranser, dugnader, 
foreldremøter, andre 
møter...
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VIKTIGE JUTUL-KONTAKTER
NAVN  VERV  MOBIL

JUTULS ARBEIDSUTVALG 

Ivar Barstad  Leder  932 43 004
Einar Soleng   Nestleder  916 23 137
Anne Wiik Sørnmo  Kasserer  917 32 895
Gry Ramskeid  Styremedlem  911 12 880
Jon Inge Stensrud  Styremedlem  924 01 607
Hanne Helgar-Carlsen Styremedlem 982 81 878

GRUPPELEDERE - MEDLEMMER AV HOVEDSTYRET 
Elling Enger  Leder fotball  952 04 090
Bengt Lyng  Leder ski  924 33 836
Eirik Helgesen  Leder Ishockey  905 75 877
Peder Kielland  Representantskapet  917 51 500

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

Bærum Ishall   67 15 00 77

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

Klubbhuset

Jutulstua

Kjellerlokalene

Av: Malin Simensen 

KLUBBHUSET 
Jutuls gamle klubbhus leies ut til selskaper, 
fester, møter og andre mindre arrangementer. 
Klubbhuset ble oppført på dugnad på 50-tallet 
og er et sjarmerende lokale. Stuen har blitt 
pusset opp de seneste årene, med lys farge på 
veggpanelene og panelgulv. Lokalet er egnet for 
15-30 personer, og det er garderobeavdeling 
ved inngang og nede i kjelleren. Kjøkkenet har et 
enkelt servise til 30 personer og oppvaskmaskin. 
Lokalet ligger på Isi-siden av Ringeriksveien. 
Lokalet kan leies i helgene, Yogaskolen Asker og 
Bærum leier der de fleste ukedagene. 
 
JUTULSTUA 
Jutulstua har i vinteren 
2015 gjennomgått en 
stor oppussing, med 
nye fliser, vegglamper, 
stoler og et helt nytt 
kjøkken fra IKEA. Stuen 
har ikke blitt gjort noe 
med siden den ble oppført for 30 år siden, så 
oppgraderingen var kjærkommen. Store deler 

av kjøkkenet ble sponset via IKEAs nabofond 
og de nye flisene var en gave fra vår sponsor 
Megaflis. Mye av jobben har blitt gjort av lokale 
fagfolk, men Jutul hadde ikke klart å få til 
denne oppussingen om det ikke hadde vært 
for dugnadsinnsatsen til mange ivrige Jutuler. 
Bordene ble først pusset ned av Lions med Knut 
Woxman i spissen og deretter malt av en gjeng 
fotball mammaer. Hornigjengen tok en skikkelig 
vask av stua og gangen etter at de nye flisene 
var lagt, Espen Claussen hjalp til med montering 
av kjøkken, samt donerte ny sofa. I tillegg har 
Gry Ramskeid, som sitter i AU; bidratt både sent 
og tidlig med hvordan stua skulle se ut, med 
valg av interiør, maling og lamper. Jutulstua 
har i høst også fått prosjektor i taket, som det er 

mulig å leie til fest og arrangementer 
man skal ha på Jutulstua.  
 
KJELLERLOKALENE 
Jutul overtok lokaler i underetasjen i fjor 
høst, og det er nå gjort om til kontorer, 
klubbshop og møterom. Lokalet passer 
veldig fint til møter, da det er et stort 

langbord, og prosjektor med lerret i lokalet.

JUTULS UTLEIELOKALER

KLUBBHUSET - JUTULSTUA - KJELLERLOKALENE

”Ønsker du å leie, 
ta kontakt med:  
Malin Simensen 

 
utleie@jutul.net 

NYE LOKALER I UNDERETASJEN 
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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

Av: Aimee Tverli

Hvert år støtter hovedstyret gruppene med 
utgifter til kurs. I år ble det bestemt at 
HS arrangerer og dekker førstehjelps- og 
hjertestarter kurs i regi av Røde kors. Det var i 
utgangspunktet satt opp to kurs, men det ene 
ble avlyst da kursholder ble syk. Kurs nr. to vil 
bli satt opp ved en senere anledning. 
 
Torsdag 17. september ble det av holdt kurs i 
Jutulstua med en ivrig gjeng til stede. 

Kursholder var veldig flink og engasjerte alle 
som deltok på kurset.  
Første del av kurset tok for seg førstehjelp – 
hva gjør man hvis ulykken er ute. Eks: 
  
 • Ring 113 - ALLTID, om du er  
  usikker på hva du skal gjøre.  
 • Anbefaler 113 app. og    
 hjelp-113 GPS, da disse hjelper   
 ambulanse/utrykningskjøretøy   
 å finne frem, spesielt til steder   
 uten adresse. 

Alle fikk praktisere stabilt sideleie. 
 
Etter pausen var det tid for gjenoppliving; 
hjerte og lungeredning/hjertestarter og munn 
til munn.  
 
Deltakerne fikk oppfrisket tidligere kunnskaper 
og kanskje lært noe nytt. Et meget bra kurs som 
vi anbefaler alle å melde seg på når muligheten 
byr seg igjen.

FØRSTEHJELPSKURS 
MED RØDE KORS

Av: Erik Frogner

Ski-/ friidrettsgruppa i Jutul med ildsjeler i 
Jutulkara i spissen har hatt tradisjon for å 
arrangere Klubbmesterskap i terrengløp på 
Kalvøya i mange år. På bakgrunn av laber 

oppslutning har dette arrangementet ligget 
brakk de siste årene. Basert på en ide fra Knut 
om en åpningsmarkering av den nyrenoverte 
lysløypa gjenoppsto klubbmesterskapet i 
terrengløp, nå på hjemmebane. Med Bengt 
& co i spissen ble det mandag 19.oktober 

arrangert kombinert åpningsløp og terrengløp 
med start på Skui idrettspark. Arrangementet 
gikk over all forventning med snorklipping og 
115 startende. Etter løpet vanket det kake og 
klubbmesterkåringer i Jutulstua.

KLUBBMESTERSKAP  
TERRENGLØP OG ÅPNINGSLØP
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Av: Tor Hernæs  

Budstikka 1. september 2012

Vi innrømmer det; vi startet kanskje litt sent 
og det var kanskje litt dumt å ikke trene 
den første vinteren. Mye ball i beina fra 
starten gir nok et godt grunnlag for videre 
utvikling og mestringsfølelse og ville ikke 
gitt våre motstandere det 
forspranget de har hatt.  
 
Lagets første kamper, som 
ble spilt under Jutultreffen 
2012 ble godt dekket av 
Budstikka og bildet av 
den elleville feiringen av lagets første mål gir 
fortsatt klump i halsen.  
 
Fortsatt måtte vi vente litt over ett år før den 
første seieren kom høsten 2013. Hver høst har 
vi regnet med å måtte starte påfølgende sesong 
med færre spillere. Vi har tatt feil hver gang. Vi 
startet med 10 spillere og nå er vi 16. Krysser 
fingrene for at vi tar feil denne høsten også. 
 

Hvordan er det mulig når 
jentene startet sent og 
har jobbet i motbakke 
siden starten? 
 
Det er hele tiden fremgang, 
laget biter til tider godt fra seg og trenerne 
jobber med å gi spillerne utfordringer og 
mestringsfølelse. Vi som er rundt laget holder 
troen på det vi driver med selv om jentene får 
seg en på nesa innimellom. Alle skal med og 
alle er like viktige. Det er laget som vinner og 
laget som taper. Forlater vi den tankegangen 
forlater også spillerne oss og med spillerne 
forsvinner laget. Da har vi mislykkes. 
 
Jentene har vært heldige som har entusiastiske 

og positive foreldre og 
andre nære som følger laget 
hjemme som borte og skaper 
god, positiv stemning rundt 
kamper og arrangementer 
år etter år. Vi som er voksne 
skal hjelpe jentene så godt 

vi kan og vårt mål er å gi de gode opplevelser 
sammen som et lag, både på og utenfor 
banen. Hvem husker vel resultatet mot Røa 
på bortebane i 2013? Antagelig ingen. Men 
hvem husker vannkrigen vi hadde etterpå? 
Antageligvis alle. Det er det største målet; 
skape gode opplevelser for å få med flest 
mulig, lengst mulig og gjøre de best mulig.

FRA DET FØRSTE MÅLET  
TIL DET STØRSTE MÅLET
Flest mulig – lengst mulig – best mulig

”Vil du være 
en del av laget? 
Ta kontakt med oss

BMIL-cup september 2015:  
Vi mangler tre spillere på dette bildet; Ida Kristine, Leah og Malin var dessverre ikke med oss på cup.

Av: Irene Tverli
 
G-2005 består 20 spillere fra Skui og Emma 
Hjorth skole. Vi har deltatt med 3 lag i serien og 
på cuper. Dette var dessverre guttenes siste år 
på Jutultreffen. Neste år er det 7’er fotball for 
guttene. 

Å trene sammen er morsommere enn å trene 
alene. Trening med andre gir også større 
utbytte. Du tar i litt ekstra. Du får gode råd. Og 
ikke minst: Du blir medlem av et inkluderende, 
svært sosialt nettverk. 

Så derfor:

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

Tirsdager er det intervall, ca. en time. Torsdager 
er det intervall ute og så sirkeltrening inne. 
Lørdag er avsatt til rolig totimers langtur med 
avsluttende badstue. 

Treningene er tilrettelagt for ulikt 
ambisjonsnivå, med egen stavgruppe for den 
som måtte ønske det. 

Fv: William, Viktor, Jonathan, Oskar, Sebastian, Aleksander, 
Niclas, Emil, Marcus, Sander, Ara, Victor, Elmi, Tobias, 
Magnus, Roj, Mikkel, Thomas og Daniel. 

KOM I GANG,  
TREN MED OSS! 

”Bli med på 
Jutulkaras treninger!

JENTER 2004 GUTTER 20
05
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MEGAFLIS SATSER PÅ
JUTUL-UNGDOMMEN!

Panasonic

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

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

så er det smart å sjekke prisene 
hos MegaFlis.
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Det er det viktige og fine målet til Jutul Fotball, 
og målet kan by på utfordringer når du kommer 
opp i ungdoms-nivå og det begynner å spisse 
seg litt til. Ambisjons-nivået varierer ofte 
sterkt, og andre interesser dukker opp, samtidig 
som man må bruke tid på treninger, kamper, 
skole, lekser, venner og kjærester osv.

Jutuls G16 besto ved sesongstart av både 1999 
og 2000 årgangen. I løpet av sesongen har alle 
2000 spillerne forlatt oss. En startet med annen 
idrett, en har valgt å bytte klubb og en har 
flyttet utenlands.
Treningene har laget sammen med Juniorlaget 
og A-laget.
Etter en vinter med til tider dårlig oppmøte 
på treninger, ble Jutuls G16 kalt inn til møte i 
februar. Spørsmålet var: Hvor mange av dere 
ønsker å spille fotball på Jutuls G16 i sesong 
2015? Og hvor motiverte er foreldregruppen til 
å bidra?

14 flotte ungdommer ønsket et fotballtilbud i 
Jutul denne sesongen. Det var det verdt å ta 
vare på.
Men vi manglet keeper og 14 spillere er ikke 
egentlig mange nok med tanke på eventuelle 
sykefravær eller annet som gjør det vanskelig å 
stille til kamper og cuper. Dessuten er det ikke 
til å stikke under en stol at ambisjonsnivået og 
innsatsviljen hos de enkelte spillerne spriker 
veldig. Det samme gjelder foreldregruppen. De 

fleste stiller opp der det behøves, mens noen er 
mer tilbaketrukket. Her vil jeg oppfordre ALLE 
forelde i alle årganger til å bli med i felleskapet 
og stille opp på dugnader og annet der det 
trengs en innsats. Bare det å stille opp på 
sidelinjen og se på betyr mye. Veldig mange 
har forstått og opplevd verdien i dette. G16 har 
hatt et ganske stort og trofast publikum på 
hjemmekamper som består av venner, tidligere 
spillere og foreldre.
 
Som tidligere nevnt, finnes det ikke et 2000 
lag i Jutul, så det betyr at vi har vært svært 
avhengige av hospitering fra 2001 årgangen. 
Der er det to suverene 
keepere og flere svært 
ivrige, tøffe og flinke 
spillere som har stilt opp 
når vi har hatt behov 
for det. Vi har også hatt 
med hospitanter fra 2002 
årgangen som har gjort 
en strålende innsats.
 
Vi har en egen lukket gruppe på Facebook 
som omfatter 98 og 99 spillerene og foreldre, 
trenere og lagledere. Her blir all info og relevant 
kommunikasjon formidlet, og det er lett for 
trenerne å se hvem som har lest infoen.
Her avtaler vi f.eks oppmøte ved Esso og 
samkjøring til bortekamper, noe som har vært 
veldig positivt.

Jeg opplever miljøet i laget som veldig godt. 
Spillerne oppmuntrer og støtter hverandre. 
Laget endte på en fin 5. plass i serien.

Bak fv: Thomas Emil Bekkely Hermansen, Victor Wøien, Emil Hereid Steen, Elvar Kristjanson, Sander Karlsen, Daniel Olsen Bjerke.  
Foran fv: Birk Torgersen, Tobias Rustad, Martin Wengstrøm, Henrik Berg Dahlmann og Daniel Mlynarzcyk.

FLEST MULIG LENGST MULIG! 
GUTTER 16 ÅR 

Det er det viktige og fine målet til Jutul 
Fotball, og målet kan by på utfordringer når du 
kommer opp i ungdoms-nivå og det begynner 
å spisse seg litt til. Ambisjons-nivået varierer 
ofte sterkt, og andre interesser dukker opp, 
samtidig som man må bruke tid på treninger, 
kamper, skole, lekser, venner og kjærester osv.

Jutuls G16 besto ved sesongstart av både 1999 
og 2000 årgangen. I løpet av sesongen har alle 
2000 spillerne forlatt oss. En startet med annen 
idrett, en har valgt å bytte klubb og en har 
flyttet utenlands. Treningene har laget sammen 
med Juniorlaget og A-laget.
Etter en vinter med til tider dårlig oppmøte 
på treninger, ble Jutuls G16 kalt inn til møte i 

februar. Spørsmålet var: Hvor mange av dere 
ønsker å spille fotball på Jutuls G16 i sesong 
2015? Og hvor motiverte er foreldregruppen til 
å bidra?

14 flotte ungdommer ønsket et fotballtilbud i 
Jutul denne sesongen. Det var det verdt å ta 
vare på. Men vi manglet keeper og 14 spillere 
er ikke egentlig mange nok med tanke på 
eventuelle sykefravær eller annet som gjør 
det vanskelig å stille til kamper og cuper. 
Dessuten er det ikke til å stikke under en stol 
at ambisjonsnivået og innsatsviljen hos de 
enkelte spillerne spriker veldig. Det samme 
gjelder foreldregruppen. 
De fleste stiller opp der 
det behøves, mens noen 
er mer tilbaketrukket. Her 
vil jeg oppfordre ALLE 
foreldre i alle årganger 
til å bli med i felleskapet 
og stille opp på dugnader og annet der det 
trengs en innsats. Bare det å stille opp på 
sidelinjen og se på betyr mye. Veldig mange 
har forstått og opplevd verdien i dette. G16 har 
hatt et ganske stort og trofast publikum på 

hjemmekamper som består av venner, tidligere 
spillere og foreldre.
 
Som tidligere nevnt, finnes det ikke et 2000 
lag i Jutul, så det betyr at vi har vært svært 
avhengige av hospitering fra 2001 årgangen. 
Der er det to suverene keepere og flere svært 
ivrige, tøffe og flinke spillere som har stilt opp 
når vi har hatt behov for det. Vi har også hatt 
med hospitanter fra 2002 årgangen som har 
gjort en strålende innsats.
 
Vi har en egen lukket gruppe på Facebook som 
omfatter 1998-99 spillerene, deres foreldre, 

trenere og lagledere. Her 
blir all info og relevant 
kommunikasjon formidlet, 
og det er lett for trenerne 
å se hvem som har lest 
infoen. Her avtaler vi f.eks 
oppmøte ved Esso og 

samkjøring til bortekamper, noe som har vært 
veldig positivt.

Laget endte på en fin 5. plass i serien.

Av: Anita Voldheim og Martin Bjerke. Foto: Anita Voldheim 

”Vi opplever miljøet i 
laget som veldig godt. 
Spillerne oppmuntrer 
og støtter hverandre. 

Fv: Markus Solberg, Dag Resch, Emil Hereid Steen, Daniel 
Mlynarzcyk, Matthias Holgado, Mats Lukas Fronteide 
(hospitant fra 2001) og Alexander Jansson (hospitant fra 
2001).

Riis Bilglass
Fordelsavtale med IL Jutul

Si at du støtter Jutul når du skifter 
frontruten hos Riis Bilglass, så gir vi et 
honorar tilbake til klubben
Du vil selv motta et Spylervæskekort fra 
oss som gir deg gratis påfyll av 
spylervæske i et helt år.

Du finner oss: 
- På Rud i Bohusbygget

- I P3 på Sandvika StorSenter
- I Engervannsveien over veien for Sandvika 

Bussterminal

Av: Jonas Claussen

Det eldste jentelaget i ungdomsfotballen i 
JUTUL er 13 åringene. Det er en super gjeng 
som teller 17 spillere nå. Jentene trener 2 
ganger i uken og er meldt opp med lag både i 1. 
og 2. divisjon. Vi har også noen 12-åringer med 
som hospiterer på kampene våre. Alle jentene 
har fått prøve seg på begge lag, og topp og 
bredde fungerer veldig godt i denne gjengen. 
Vi har det mye gøy og litt alvorlig, og trenerne 
Bjørn og Jonas drar seg mye i håret i fortvilelse 
og kan både kjefte og smelle på umulige 
tenåringsjenter som er opptatt av veldig mye 
annet enn fotball…. 
Første helgen i juni dro denne gjengen på 
Bø-cup i Telemark. Vi kjørte opp fredag 
ettermiddag, jentene og trenerteamet 
innlosjerte seg på STORE og små madrasser 
på en lokal barneskole. Foreldregruppen og 
søsken hadde booket rom på Bø Vertshus, men 
anbefaler vel Bø hotell ved neste anledning. Vi 
på klasserommet fikk oss omsider i soveposene 
men det tar alltid tid å sovne i et sånt galskap 

av et felleskap, så nettene blir litt korte. Det 
tåler Skui jenter ganske godt.  
 
Fotballen var i gang lørdag formiddag. For å få 
litt mer utfordring var jentene påmeldt i 14-års 
klassen og skulle spille 11’er fotball. Normalt er 
det jo 9’er fotball for disse jentene på halv 11-
er bane. Jentene storspilte og kjempet hardt, og 
vant sine 3 innledende kamper mot HUK (1-0), 
Skarphedin (2-1) og Søndre Land (2-1), og var 
dermed i semifinalen søndag. Den ble tøff, og 
selv om vi holdt 0-0 til pause, ble det for tungt 
mot slutten og vi fikk 3 mål imot. Uansett – 
dette var meget bra saker mot litt eldre jenter.  
 
Etter fotballen lørdag var det Badeland i Bø 
som fristet. Der ble det badet og sklidd, men 
vi var litt skuffet over at hovedattraksjonen 
«magesuget» var stengt… Da hadde ikke 
trenerne lenger noe behov for å bade… Det 
var vel forresten en pappa som var mest ivrig 
i skliene, var det ikke Joachim? Etter badeland 
og gymsal-middag bar det av sted til Lunde 
og Sluserock ved Telemarkskanalen. Der var 

det høy musikk og stor stemning med både 
Stian Blip, Adelen og Donkeyboy m.fl. Vi dro 
litt i puljer hjem igjen ettersom interessen til 
jentene falt. De siste var vel hjemme rett før 
midnatt. Alle kom tilbake til rånetreff i Bø, og 
det gjorde inntrykk både på de på vertshus og 
de i klasserom.  
 
Noen valgte noen timer i badeland også 
søndag, men andre slappet av ved og i 
bassenget på Bø Hotell mellom kampene. Etter 
seminfinalen bar det hjem til Skuisletta og 
seriekamp i 1. divisjon mot Holmen som ble 
vunnet 3-1 som var et deilig punktum for en 
super helg!

Takk for turen jenter! 
 

JUTUL JENTER 13 ÅR TIL BØ-CUP
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Skui Gård 
- Der juletrærne kommer fra 

 

 
 
 
 

Juletre Selvhogst 
Fine Trær i all slags Vær 
 

 
 

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

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

 Fritt etter Skui-Dikteren Jan Kjetil Paulsen 
 

 

Fra Dajti-gondolen var det fenomenal utsikt over Tirana

Er’e langt ned? Fra Kruja, Balkongen over Adriaterhavet.

Årets jubileumstur i regi av Jutulkara samlet 
29 deltakere og gikk til Albania, 30 år etter at 
landets berømte og etter hvert så beryktede leder 
Enver Hoxha døde. For oss var det viktigere å 
markere at Jutulkaras stavgruppe fylte 5 år. 
 
Det sportslige ble ivaretatt med konkurransen 
Tirana opp! Og her gikk det bokstavelig talt opp. 
Først med svevebane til start. Deretter til fots 
oppover i fjellsiden så langt funksjonærstaben 
orket å plassere målseglet. Det skulle vise seg 
at flere av de aktive orket mye mer. Etter sigende 
var det et par som nådde Dajti-toppen på 1603 
meter over havet. De rakk til gjengjeld ikke 
byvandringen på ettermiddagen. 
 
Et annet høydepunkt var heldagsutflukt til 
Kruja som ligger på 610 meters høyde og som 
i klarvær byr på utsyn til Adriaterhavet. Derfor 
kalles byen Balkongen over Adriaterhavet. Her 
tilbrakte vi noen interessante timer i de gamle 
basarene nedenfor borgen. For albanerne har 
Kruja en helt spesiell plass i historien. Det var 
her nasjonalhelten George K. Skanderbeg ble 
født i 1405. Han ledet i sin tid opprøret mot 
osmanerne. 

Modernisert turistland 
Albania ligger på Balkanhalvøya med grense 
mot Kosovo, Montenegro, Makedonia og Hellas, 
med strender mot Adriaterhavet og Det jonisk 
hav. Landet har 3,2 millioner innbyggere, men 
er i flateinnhold bare så vidt større enn Hedmark 
fylke. Hovedstaden Tirana der vi bodde, har over 
700 000 innbyggere. Albania er de siste åra 
blitt gjenstand for betydelig turisme. Mange, 
også nordmenn, investerer i leiligheter og 
sommerhus langs Adriaterhavskysten. De mest 
populære stedene ligger bare noen minutters 
båtreise fra greske Korfu. Prisnivået i landet 
er foreløpig svært lavt. Den åpenheten landet 
i dag viser overfor vestlig turisme står i sterk 
kontrast til det Albania som lenge ble sett på 
som det røde fyrtårn i Europa. I hele 41 år var 
Enver Hoxha (1908–1985) landets leder. Under 
hans styring frigjorde Albania seg fra italiensk 
og tysk okkupasjon uten hjelp av Den røde 
armé. Hoxha styrte et land der det meste var 
forbudt. Han holdt en armlengdes avstand og 
vel så det til både Sovjet og Jugoslavia som han 
fryktet ville invadere Albania. Han valgte Kina 
da vennskapet mellom Kina og Sovjetunionen 
ble brutt på 60-tallet. Hoxa brøt med Kina i 

1978. Tirana er arkitektonisk en blanding av 
ottomansk og moderne europeisk storby. Utelivet 
tas hånd om av en lang rekke restauranter og 
barer. Sentrum preges av mange vakre parker.  
 
Neste jubileum? Jutulkara har markert ulike 
jubileer med spennende utenlandsturer: Krakow, 
Budapest, Kiev og Odessa. Hvor neste markering 
vil finne sted, er ennå ikke klarlagt.

JUTULKARA PÅ NYE VEIER Av: Svein Ola Hope
 

IDRETTSSKOLENS
SOMMERCAMP 2015 

Av: Malin Simensen
 
Idrettsskolen arrangerte for første gang 
Sommercamp i sommerferien 2015. Det ble 
arrangert 22-26 juni på Skuisletta, for barn 
i alderen 6-12 år. Idrettsskolen valgte å bli 
med i et tilbud DnB og Friidrettsforbundet 
tilbyr idrettsklubber. Arrangøren står da 
fritt til å velge innhold, og Jutul Idrettsskole 
valgte å gjøre dette til en Sommercamp 
med et rikt aktivitetstilbud. Idrettsskolen 
fikk en utstyrspakke verdt 10.000 fra 
Friidrettsforbundet, så vi fikk prøvd masse 
nytt og spennende utstyr. Alle deltagerne 

fikk deltakerpremier (teknisk t-shorte, 
ryggsekk, drikkeflaske, matboks) fra DnB og 
friidrettsforbundet, samt diplomer og medaljer 
på slutten av uken. 
 
Uken ble fylt med varierte, spennende 
aktiviteter, samt turer i nærområdet. Vi kan 
nevne bueskyting, orientering, friidrettsøvelser, 
laserskyting, hekkeløp, geocachtur. Barna fikk 
servert frukt og lunsj hver dag på Jutulstua. 
 
Det var 15 barn med og vi hadde tre engasjerte 
og flinke instruktører, som allerede gleder seg 
til neste års sommercamp!!  På geocach tur ved Skuibakken

Bueskyting Diskostrening

Av: Svein Ola Hope

Vårt kanskje mestvinnende medlem, Rolf 
Hammerstad, rundet 90 i sommer. Han har vært 

like aktiv sommer som vinter, helt fra han 12 
år gammel meldte seg inn i Viking AIL, seinere 
Jutul.
Ikke før var han blitt medlem, så deltok han i 
terrengløp for klubben. Siden er det blitt mange 
starter og mange premier. Og han holder stadig 
koken, så vel på ski som på sykkel. Når han får 
på seg skidress eller sykkeltrøye og hjelm, er det 
lite som forteller at det er en 90-åring som er ute 
og mosjonerer.

Om sine første idrettsår forteller Rolf blant annet 
dette i et intervju i Jutuls 75-års jubileumsbok:
– De første åra ble det mest terrengløp. Vi stilte 
opp i konkurranser arrangert av andre AIF-lag. 
Her i Bærum var det Haslum og Sandvika AIL vi 
hadde mye kontakt med, og på andre siden av 
Oslo var det en rekke klubber. Det ble mange 
stafetter også.

Etter krigen ble det mer skogsløp, ofte lange 
skogsløp, og om vinteren ski. Det var lenge 
før turløpsbølgen kom, men en del klassikere 
var alt i gang. Blant annet Vidarløpet, det 37 
kilometer lange løpet fra Stryken til Sogn, som til 
et stykke opp i 1970-tallet var det turrennet som 
samlet flest deltakere. Den gang var der ikke var 
dusjfasiliteter, men store stamper utendørs som 
løperne kunne dyppe seg i. 

Det var etter hvert sykling som ble Rolfs 
hovedinteresse. I flere år syklet han for Sagene 
og på landslaget, tok lag-NM på 17-mila i 1950. 
Av andre store prestasjoner må nevnes Rolfs 
innsats i Fredsrittet, 12 etapper fra Bratislava 
via Berlin til Warszawa, og seier i Ryes Grand 
Prix.

Rolf var primus motor da Jutul satte i gang 
sykkelgruppe i 1952. Tre år på rad arrangerte 
Jutul et rundløyperitt, en riktig dreper av en 
løype. 

Alt i 1949 startet Rolf i sitt første 
Birkebeinerrenn – og tok selvfølgelig merket. 
Han var en god skiløper. Blant annet ble han 
uttatt av kretsen til å representere i Kollen-
femmila samme år.

Rolf stiftet familie, og egen karriere ble lagt 
på hylla til fordel for innsats for Jutul der 
døtrene Gro og Unni ble svært aktive. Og ikke 
å forglemme kona Inger som ble den første 
kvinnelige lederen av skigruppa i Jutul. Rolf selv 
ble løypesjef i Asker og Bærum skikrets.
Først som 50-åring tok Rolf igjen opp sin 
aktive karriere i første rekke med turrenn og 
mosjonsløp, og jakten på nye birkebeinermerker, 
både på ski og med sykkel.

AKTIV  
90-ÅRING

Rolf fotografert på 80-års dagen.  
10 år har ikke satt synlige merker 

I NOVEMBER MOTTOK JUTUL ET BIDRAG  
FRA LIONS CLUB BÆRUM VEST PÅ KR. 10 000,-  

 
Lions støtter lokalmiljøet og bl.a. klubbene Jutul og BVH.   

I hovedsak ønsker Lions at bidraget skal gå til et prosjekt,  
og i år går dette til støtte av vår oppgradering av skiløype på Jordbru.  

Flott, ny lysløype og område med gapahuk står nå klar,  
så nå venter vi bare på snøen og flotte skiforhold.

JUTUL TAKKER LIONS FOR GAVEN.  
DEN KOMMER GODT MED I JOBBEN FOR Å GI NÆRMILJØET OG  

JUTULMEDLEMMER FLOTTE SKI- (OG TUR) LØYPER. 

OMRÅDET BRUKES HELE ÅRET, SOMMER SOM VINTER.
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JUTUL
F	  O	  T	  B	  A	  L	  L

..sponsorer	  og	  samarbeidspartnere	  for	  et	  godt	  samarbeid	  og	  topp	  innsats	   i	  2015.
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.

takker

SPORTSLIG LEDER — 

ALT ER MULIG 

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

KLUBB OG TØMRERMESTER 

  ESPEN CLAUSSEN AS 

Horniveien 94, 1339 VØYENENGA 

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

E-post : eclaus@online.no

Av: Espen Løken Petersen, Sportslig leder 

En maidag for nesten 12 år siden stilte rundt 
30 gutter og jenter opp på gressbanen ved Isi-
elva med leggskinn, drikkeflaske og sine første 
fotballsko på føttene. De sto der og skuet utover 
den store, grønne matten som lå foran dem, 
mens lukten av nyklipt gress og sommer snek 
seg opp i nesen. 
 
De var klare for sin debut. Den mellomstore 
fotballklubben på Skuisletta, nærmiljøets 
idrettslag og knutepunkt, skulle få enda flere 
medlemmer. Ikke bare spillere ble rekruttert, 
men trenere, lagledere, kampfølgere og 
supportere ble også integrert i et nytt felleskap 
denne ettermiddagen.  
 
Det er mange år siden, men jeg husker det 
godt. Til å begynne med var det moderate 
mengder og rom for annet, men ganske fort tok 
fotballen mye av tiden til mange.  
 
En barndom med lagspill, idrettsglede, samhold 
og tilhørighet gikk etterhvert mot slutten, og 
ønsker og krav ble flere og tydeligere. Det hadde 
vært gode ungdomslag i klubben tidligere, på 

både gutte- og jentesiden, men hadde vi nok 
spillere, ildsjeler og støttespillere til å prøve 
igjen?  Ungdomsfotball var og er en utfordring 
hos de fleste. 
I år stilte Jutul Fotball endelig med Jr-lag, på 
guttesiden, igjen. Stammen i det laget var 
også til stede på første trening for så mange 
år siden. De resterende er trofaste hospitanter 
og nye, viktige tilskudd. Klubben satset på 
ungdom, også.  
 
Rettferdig, langsiktig og inkluderende tenking 
var noe alle ønsket. Med en rød tråd i alt vi gjør, 
vil mulighetene ligge der for alle. Sponsorer og 
støttespillere var med når planer og visjoner 
kom på bordet. Verdien av å investere i 
nærmiljøet og fremtidens ledere og ansatte er 
uvurderlig 
Bygda er fortsatt i vekst. Rekrutteringen 
i barnefotballen er fortsatt stor, og 
spillerutviklingen blir stadig bedre. 
Arrangementene våre er større og proffere, 
og vi har etablert fotballskoler og akademier. 
Klubbhåndbøker, hjemmesider og en sosial 
medieprofil som gjør oss tilgjengelig og åpne, 
er på plass, og sertifiseringen til kvalitetsklubb 
er i gang. 

Samarbeid med skoler og naboklubber fungerer 
godt og vi har kompetente trenere, lagledere og 
støttespillere som stiller opp og drar i samme 
retning. 
Flere medlemmer og økende aktivitet på banen 
gjør også at klubbhverdagen blir hektisk og 
plassen mindre, så utvikling av anlegg og 
fasiliteter er blitt nye prosjekter og mål for 
fremtiden. 
 
Et annet mål, og kanskje det viktigste nå, er å 
få med jentene på ungdomsfotball også. 
 
Jr.-gutta sa det skulle gå å bli god uavhengig 
av klubbnavn og geografi, og etter opprykk 
på første forsøk kan man vel si de fikk rett. 
Mange år med idrettsglede og mestring har 
gitt minner og venner for livet. Spillerne bidro 
også sterkt til a-lagets oppløftende resultater 
i år, og fortjener ros og respekt for jobben de 
har gjort, over så lang tid. Det gjør også alle 
ressurspersonene rundt laget. 

Tusen takk til alle som har vært med, er med og 
stiller opp.

Uten dere ville det ikke vært mulig!

KLUBB OG TØMRERMESTER 

  ESPEN CLAUSSEN AS 

Horniveien 94, 1339 VØYENENGA 

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

E-post : eclaus@online.no
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Av: Erik Frogner

Som kanskje flere har fått med seg fremstår nå 
lysløypetraseen fra Skui til Jordbru i ny drakt. 
Lysløypa ble bygget for ca 30 år siden i stor 
grad på dugnad av ivrige Jutulere. Både slitasje 
og nye krav til bredde og løypeprofil samt 
ønsket om i ennå større grad å tilrettelegge for 
helårsbruk var bakgrunnen for at IL Jutul har 
gjennomført en oppgradering i sommer/høst. 
Strekningen er utvidet til minst 5m hele veien, 
blitt rettet opp og planert, drenering er utbedret 
og hele strekningen har fått et nytt toppdekke 

av knust naturgrus i ca 2 m bredde. Nå er alle 
velkommen til å benytte løypa hele året, den 
er imidlertid ikke dimensjonert for riding eller 
motorisert ferdsel. Vi planlegger en tilsvarende 
oppgradering for Jordbrurunden i 2016. Jeg øn-
sker å benytte anledningen til å takke Einar hos 
entreprenøren Tuvsjøen, vår byggeleder Knut, 
vår tekniske rådgiver Liv og alle dere som har 
vist tålmodighet i byggeperioden. Da var noen 
nevnt, men også noen glemt: Takk til Bærum 
kommune for delfinansiering i tillegg til Tippe-
midler samt at BIR v/ Eystein har støttet oss ift 
å få prioritet i Bærumsidrettens handlingsplan.

OPPGRADERING AV 
LYSLØYPA VÅR

Fra v: Jonny Tuvsjøen, Knut Bolstad, Liv Takle Stensaker, Einar Bjerke

Av: Erik Frogner
 
Bestemannspremien i IL Jutul ble innstiftet i 
1988 for å honorere spesielt gode resultater i 
aktiv konkurranseidrett. Den kan gis til det lag 
eller den enkelt person som har vist et ekstra 
godt, sportslig resultat gjennom året.  
 
Denne utmerkelsen er ikke delt ut på noen 
år, sist ifm årsmøte 2010 hvor den ble tildelt 
til tre aktive langrennsløpere: Aleksander Ek, 
Aleksander Claussen og Stina Meinicke. Selve 
Vandrepokalen var ikke mulig å spore opp, men 
det ble utstedt fine diplomer fra Jutul’s leder. 
 
Til årsmøtet i 2015 ble bestemannspremien 
tildelt følgende tre langrennsutøvere: Julie 
Meinicke (13), Marthine Herger Lindgren (14) 
og Julie Sofie Franksdatter Aas (14). Alle disse 
tre jentene er blide og ivrige ambassadører 
og forbilder fra skigruppa. Skigruppa i IL 
Jutul har et høyt aktivitetsnivå med fokus 
på trivsel og bredde, men har også vist gode 
individuelle sportslige resultater gjennom siste 
året/sesong. Langrenn er i utgangspunktet en 
individuell sportsgren, men samhold og bredde 
i hele gruppa anses vesentlig for å dyrke frem 
de beste. Med stor treningsvilje har de tre 
nominerte jentene både individuelt og sammen 
oppnådd imponerende sportslige resultater.  
 

Av høydepunkter fra inneværende 
sesong nevnes følgende medaljefangst i 
kretsmesterskapet (KM), trolig Jutul-rekord:  
 
Julie:  KM normaldistanse skøyting: Bronse  
 KM sprint klassisk: Bronse  
 KM lang klassisk: Gull/kretsmester 
Marthine:  KM sprint klassisk: Sølv 
Julie Sofie:  KM normaldistanse skøyting: Sølv 
 
I tillegg nevnes at alle tre jentene på et samlet 
J13/14 lag stakk av med sølvmedaljen i KM 
under Fossumstafetten (Jutul stilte for øvrig 
med 14 lag i denne stafetten). 
 
I statuttene for Bestemannspremien er det et 
kriterie om at kandidatene skal være medlem, 
representere Jutul og bruke Jutuldrakt. Her 
kan det nevnes at alle tre profilerer Jutul på en 
positiv måte i de flotte skidressene våre både 
på trening og i konkurranser. Vi i skigruppa 
er glad og stolt over at jentene fikk en slik 
hyggelig oppmerksomhet, og er sikker på at 
tildelingen vil virke inspirerende for hele gruppa 
på ca 90 aktive. 
 
Selve utdelingen skjedde i Grendehuset 
hvor det var stinn brakke og stor jubel ifm 
sesongavslutning for skigruppa. Gratulerer 
igjen til Julie, Marthine og Julie Sofie.

UTDELING AV 
BESTEMANNSPREMIE 
IFM ÅRSMØTE

Fv: Julie Sofie Franksdatter Aas, Julie Meinicke og Marthine Herger Lindgren.

Idrettsskolen vil også vinteren 2016 arrangere 
skikurs for 4-5 åringer. Barna vil lære 
grunnleggende skiferdigheter gjennom skileik.  
Tid: Onsdager klokken fra kl. 17-18.  
 
I tillegg vil vi i år tilby eldre barn/voksne 
skikurs for å lære grunnleggende ferdigheter 
(reise seg, kjøre opp- og nedoverbakke, skileik). 
Tid: Onsdager klokken fra kl. 18-19. 

For nærmere informasjon om:  
Oppstartsdato og påmelding, følg med på:  

SKIKURS 
VINTER 2016

Av: Malin Simensen
 
Idrettsskolen arrangerte i vinter for første 
gang et eget skikurs for 4-5 åringer. Det ble 
fulltegnet med en gang og det var 15 ivrige 
barn som boltret seg i Skileikområdet på Skui 
5 onsdager i januar/februar. Forholdene var 
ikke like bra hver gang (vinteren 2016 blir vel 
bedre?), men alle barna lærte seg å reise seg 
opp, gå oppoverbakke, kjøre nedoverbakke og 
viktigst av alt: at ski er GØY. 

SKIKURS FOR 
4 OG 5-ÅRINGER 
VEL GJENNOMFØRT

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

PÅ TUR TIL 
GOMOBU

Av: Bengt Lyng
 
Skigruppa noterte rekord med 96 deltakere på 
sin årlige familiesamling på Gomobu i Valdres 
5. – 7. desember. Svært mange skientusiaster 
valgte å la julebord være julebord og heller 
tilbringe en helg på fjellet med familie og 
skivenner. Samlingen startet med felles middag 
fredag kveld.  Lørdagen var det to treningsøkter 
på ski i vakkert vintervær for de unge, og 
foreldrene fikk sin helt egen skøyteteknikktrening 
med sjefstrener Bjørn Meinicke. Lørdagen ble 
rundet av med festmiddag og god stemning i 
stua.  Samlingen ble avsluttet med en langtur 
søndag og felles lunsj før hjemreise.

 Hvor blir det av de andre da?

Foran: Julie Meinicke, Julie Sofie Franksdatter Aas og 
Marthine Herger Lindgren.

Av: Kjell Ove Kvam
 
Er du en av de foreldrene som ikke tør å la dit 
barn prøve hockey pga. et ufortjent frynsete 
rykte?  
 
Det er ikke flere 
skader i hockey i 
forhold til andre 
idretter, kanskje tvert 
imot. Her snakker vi i 
tillegg om barneidrett 
og dette er lek og moro på isen.  
 
Barna utvikler balanse, koordinasjon, overblikk, 
samhold, garderobekultur, taktikk, teknikk, 
bevegelse og mye mye mer.  
 
U10 (født 2006) trenger flere spillere. Vi trener 
2 ganger i uken og spiller cuper noen helger 
gjennom vinteren.  
 
Guttene og jentene som spiller på U10 i dag 
har hatt en veldig fin utvikling og de blir bedre 

nesten for hver trening. For dere som lurer 
på om dette kan være noe for ditt barn, ikke 
vent, men ta kontakt med Jutul Hockey slik 
at ditt barn kommer i gang med istrening så 

raskt som mulig. Det blir 
vanskeligere for hvert år man 
venter så her er det bare å 
kaste seg rundt og møte opp 
på treninger. For tiden trener 
vi torsdager og lørdager.

ETTERLYSNING!

Ta kontakt med lagleder i Jutul Hockey 2006:

Synne C. Lindgren Jeppsson 
synne.jeppsson@gmail.com
Tlf. 948 91 395

Har du lyst til å bli en del av denne gjengen?  
Bilde er fra U9 2014 (Født 2006)  
PS: Barn i alle alderstrinn er velkommen til å bli med!
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Av: Erik Frogner

For første gang gikk rennkonseptet Tour de 
Bærum (TdB) av stabelen, og dette skjedde med 
utgangspunkt i vår egen Skui idrettspark helga 
27.februar-1.mars 2015. Vi var ikke så rent lite 
spente på forhånd, og ble desto mer lettet og 
glade når dette viste seg å bli en suksess. 

Bakgrunnen for rennkonseptet var et 
samarbeid mellom Haslum, Jardar og Jutul 
for å lage en morsom skikonkurranse, en 

ny «tour» for barn og ungdom delvis med 
utgangspunkt i allerede etablerte renn. 
Det hele startet fredag kveld med klassisk 
distanse, Haslumsprinten, som mangedoblet 
sin normale deltagelse til ca 650 startende. 
Så var det vårt tradisjonsrike Jutulcrossen i 
fristil/langrennscross som gikk av stabelen på 
lørdag. Her hadde vi rekorddeltagelse med over 
1000 deltagere! Touren ble avsluttet på søndag 
med adrenalinfylt jaktstart i det nye rennet 
Vestmarka RettNed. Her var det også god 
deltagelse med ca 700 hvor de yngste startet 
fra Jordbru, de mellomste fra Vestmarksetra og 
de eldste fra Grønland. Her var det om å gjøre å 
komme seg helskinnet og raskest mulig ned til 
Skui, og selv om været var litt utfordrende var 
det mange stolte og fornøyde fjes i målområdet 
som kunne motta TdB-lua som et symbol på 
en komplett skiløper etter tre varierte og artige 
konkurranser.

For både 
deltagere og 
arrangører 
ga dette 
mersmak og 
vi er allerede i full gang 
med å planlegge Tour de Bærum 2016 helga 
4.-6.mars. Tour’n er nå utvidet til 4 renn og 
rennprogrammet ser pt slik ut: Haslumsprinten 
(hodelyktrenn i klassisk) fra Skui fredag, 
Jutulcrossen fra Skui på lørdag, Jardarrennet 
Supercross fra Vestmarksetra på lørdag og 
Vestmarka RettNed på søndag. Logsistikken 
blir lagt opp slik at man greit skal kunne 
gjennomføre begge rennene på lørdagen.
Vi håper å se mange Jutulere både på 
startstreken, i arrangørkorpset og i heiagjengen 
denne marshelga. 

Vel møtt!

Fra planleggingen av Tour de Bærum

”Tour de Bærum
4.-6. mars 2016!
Håper vi sees!

SPENNENDE

LANSERING AV NYTT RENNKONSEPT!

Av: Mats Årthun 
 
2015 har vært et spennende år for J-05, vi 
utvikler oss steg for steg og vi teller nå 24 
jenter i gruppen. Gruppen består av en fin miks 
av Skui og Emma Hjorth jenter, med en fin 
tilvekst fra Emma Hjorth i løpet av våren. En 
kjempebrautvikling, tatt i betraktning av at vi 
bare var 13 jenter i 2013!!  
 
Vi skal være et samlingssted, en plass der aller 
føler de blir ivaretatt - ikke bare sosialt, men 
også en plass der jentene trives skal trives 
på trening, i kampsituasjon og ha positive 
opplevelser sammen med andre jenter fra Skui 
og Emma Hjorth.  
 
Vi trener som en gruppe og prøver i det aller 
lengste å unngå å trene lagvis for at jentene 
skal føle at vi er en del av et lag. Unntakene er 
når vi øver på kampspesifikke situasjoner.  
 
Fokus gjennom året har vært miljø/samhold, 
mestring og ikke minst at jentene skal ha 
positive opplevelser gjennom fotballåret. Vi 
er ikke helt der at vi vinner hver kamp, men vi 
har fått noen gode opplevelser gjennom året. 
Jentene synger og koser seg etter kamper, selv 
om det blir tap.   
 
Trivsel og Miljø:  
Som trener må jeg si at miljøet er veldig bra 
og jentene er utrolig positive når de er på 
trening. De er engasjerte og vil få til øvelsene vi 
praktiserer. Noen utfordringer på konsentrasjon 
har vi innimellom, der jentene «tuller og fjaser» 
litt, noe vi tåler vi til en viss grad. Dette har 
blitt vesentlig bedre gjennom fotballåret. Det 
viktigste er at jentene trives sammen, slik at de 
blir med videre.   
 
Mestring:  
Det er fortsatt ulikt ferdighetsnivå og fokus 
blant jentene i gruppen. På trening blir det mye 
fokus på basisferdigheter for å få jentene et 
steg videre. Tren gjerne individuelt på skudd 
og finter utenfor treningstiden. For å motivere 
jentene som er kommet lengst, har noen av 
disse fått muligheten til å hospitere med J-04 
i serie og turneringer samt at vi tilstreber at 
de får spille noen ekstra seriekamper gjennom 
året.   
 

Seriespill:  
Vi har en relativ kort seriesesong for J-05 og 
starter i begynnelsen av mai og sluttet uken før 
høstferien. Jentene har hatt en fin progresjon 
gjennom seriespillet og Jutul Englene vant 
siste kamp før sommerferien og siste kamp før 
høstferien, noe som ga motivasjon henholdsvis 
inn mot sommerferien og nå etter sesongen. 
Siste kamp var en skikkelig test der vi avsluttet 
på gress mot Dikemark i pøsende regnvær. 
Mektig imponert over innsatsen og fokuset 
jentene viste i denne kampen, de ga alt og vi 
vant fullt fortjent 3-0 på   
 
Turneringer:  
I turneringer har vi valgt å mikse lagene, der 
Dronninger og Englene var splittet i 3 lag for 
økt lagfølelse. Vi prøver etter beste evne å la 
jentene spille sammen med noen av venninnene 
sine samt at lagene er jevne. Resultatene har 
vært ok, men vi har hatt noen utfordringer med 
å spille på 7’er mål, og tildels mange mål i 
mot...... Noen positive opplevelser har vi fått i 
form av seirer og uavgjorte kamper.   
 
Foreldre:  
Hva skulle vi gjort uten dere? Oppfordrer dere 
til å følge jentene like mye opp i 2016, som 
dere har gjort i 2015. Dette skaper trygghet 
for jentene (som er veldig glade for å vise hvor 
flinke de har blitt) og ikke minst for samholdet 
rundt lagene. Dere er alltid positive til å ta i et 
tak om vi spør.   
 
Totalen:  
Vi som pappatrenere (Mats og Fredrik Gillebo) 
er veldig takknemlige for at vi får trene 
jentene, og er glade for gleden og den positive 

utviklingen jentene viser på trening og i kamp. 
Vi trenere gjør det som må til for å få jentene 
et steg videre og fortsatt beholde det gode 
miljøet i gruppa. Hovedfokus er at jentene 
får trene/spille sammen med venner. Det 
viktigste er ikke å vinne kamper, men at jentene 
får tilnærmet lik spilletid og får spille ulike 
posisjoner i kamp for økt mestring. Dette vil 
derfor medføre at resultatene varierer noe. Ikke 
misforstå à vi liker «alle» å vinne kamper og 
det er utgangspunktet når vi starter en kamp 
– derav fokus og innsats, men vi ønsker ikke 
å gjøre forskjell på jentene. Fotballsesongen 
(med seriespill) har gått veldig fort, fra vi 
startet for fullt med utetrening etter påske 
til høstferien. Vi har hatt både nedturer og 
oppturer resultatmessig, men det viktigste er at 
jentene har tatt et steg videre og fått med seg 
noen positive opplevelser gjennom sesongen. 
De begynner å «knekke» fotballkodene en 
etter en, der fokus og innsats er de viktigste 
enkleste elementene for å vinne fotballkamper. 
Avslutningsvis sender vi en  
 
STOR TAKK til vår lagleder Gry Ramskeid, 
som ordner alt det vi ikke ser på 
fotballbanen; påmelding til serie/turneringer, 
medlemslister, dugnad, kamper, utstyr etc. 

JENTER 2005  
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Vi takker vår 
hovedsponsor 

for godt 
samarbeid i 2015

Av: Eva Marie Nakstad
 
Våren 2015 ble det opprettet et eget lag for 
gutter født i 2009. De har trent ute onsdager 
kl 17-18 på Skuisletta. Treningen ute starter 
opp igjen etter påske. Det er usikkert hvordan 
treningen blir i vinterhalvåret.  
Det er pr i dag registrert 34 spillere, så det er 
en herlig, fartsfylt gjeng som møtes på sletta 
hver onsdag. Etter å ha trent sammen ett halvt 
år ser vi stor fremgang på alle spillerne. 

Laget har deltatt på to cuper. På Jutultreffen 
stilte vi med tre lag, og på Kalvøya cup stilte vi 
med to lag. Det har blitt både seiere, uavgjorte 
og tap. Og veldig mye fotballglede!

GUTTER 20
09

Av: Tore Hansen  

Hei alle sammen. Nå er styrkerommet fullt av 
apparater, etter at en ny ski- erg (stakemaskin) 
er kommet på plass. Den ble skaffet 
tilveie gjennom et spleiselag bestående av 
Hornigjengen- ski/friidrettsgr og Jutulkara. Skal 
vi ha noe mer utstyr inn i rommet nå, må noe 
kastes ut. En del apparater er godt over 30 år 
og bør nok snart skiftes ut.  
Det er veldig moro å se at styrkerommet blir 

mye brukt og det er derfor vi har det. Både på 
dag og kveldstid blir rommet brukt av ungdom 
og voksne.  
 
Hvis det er noen grupper som ønsker tid i 
styrkerommet er det bare å henvende seg til 
Tore H. Mail: tor- ha2@online.no  
 
NB! Ikke bruk utesko I styrkerommet og legg 
håndle på apparatene når du bruker de.

”En dag uten trening er en dag uten mening!

IDRETTSDELEN 
STYRKEROMMET

 

Av: Linn Helberg
 
- HOSPITERING: Når det gjelder hospitering 
har fem spillere fra -03 hospitert hos G-01 
og G-02. Vi har også hatt med oss to ”faste” 
hospitanter, Reyan og Johannes, og etter 
sommeren har også Sebastian og Philip vært 
med noen ganger. Alle fire er flinke spillere (noe 
forøvrig hele -04 laget er). 
 
- MILJØ: G-03 
har et kjempebra 
miljø, gutta backer 
hverandre opp, 
snakker ordentlig 
til hverandre, og 
det er hverken 
misunnelse eller dårlig moral her. De har det 
veldig moro sammen, og det er kjempehyggelig 
å se hvor godt samholdet er! :) 
 
- TRENERE: Roar Thoresen er hovedtrener, 
og Kristian Kjus & Torbjørn Landheim er 

GUTTER 20
03 hjelpetrenere. Barwar Horori (-04), har også 

stilt opp ved behov, noe vi er glade for. Vi er 
veldig fornøyd med trenerapparatet vårt, men 
Jutul jobber med å finne en trener som ikke er 
en forelder. Så hvis noen vet om en som kan 
være interessert, er det bare å ta kontakt med 
lagleder. 
 
- CUPER: Gutta har vært på Horten kanal cup 
i juni, hvor det ble varierte resultater. Gutta var 
som alltid blide, og motiverte til kamp!.  
 
NITTEDAL CUP: Dette var en 3v3 cup (kun 
3 spillere pr. lag), og vi hadde to lag og ingen 

innbyttere...... Gutta ble slitne, 
men synes det var kjempegøy. 
3v3 er ganske slitsomt da de 
spiller 7 minutter i strekk. Så det 
var full guffe fra start til slutt, 
med blandede resultater (lagene 
spilte 6 kamper hver). 

 
VISTERFLO CUP: Vi var på cup i september, 
hvor vi også hadde varierte resultater. Gutta var 
som vanlig i godt humør, men på slutten var 
det mange slitne gutter. Siden vi skulle komme 
”langveis” fra fikk vi tilbud om å spille 3 ekstra 

kamper, noe vi ville. Men når gutta våre var 
ferdig med sine 3 første kamper (og hadde 3 
igjen), møtte de motstandere som hadde sin 
første kamp og friske ben, noe gutta merket. 
Man kan trygt si at de fikk spilt nok fotball den 
helgen!. 
  
- TRENINGSKAMPER: Vi har hatt 
treningskamper mot Nesøya, Jardar og Frisk 
Asker. Treningskampen vi husker best var mot 
Frisk Asker i april, fordi vi hadde strålende vær 
og det var en utrolig god stemning både blant 
spillere og foreldre. Gutta måtte ha straffekonk, 
noe de synes både var morsomt og spennende. 
Jutul vant, så klart! 

”De har det veldig 
moro sammen, og det 
er kjempehyggelig å se 
hvor godt samholdet er! 
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I år levde Midnight Sun Marathon virkelig opp 
til navnet sitt. Over 20 damer fra Hornigjengen 
fikk oppleve 
å løpe i mål 
i Storgata 
i Tromsø 
mens sola 
og publikum 
skapte en magisk stemning. Tre pallplasser 
og mange andre gode plasseringer ble det på 
damene fra Jutul i årets arrangement. 

LØPEFEST MED FJELLTUR
Hele byen hadde stilt opp for å lage en flott 
løpefest for de 5000 løperne fra hele verden 
som hadde kommet til Ishavsbyen. Publikum 
heiet langs løypene, noe som ga nye krefter 
til slitne løpere. Tromsøs spreke ordfører, Jens 
Johan Hjort (51), imponerte stort med å løpe 
alle distansene i mesterskapet, tilsammen over 
80 km.  

Det var vår egen Tromsøværing, Toril Gylterud, 
som hadde tatt initiativet til å få Hornigjengen 
til Tromsø igjen, sju år etter at vi sist deltok 
i dette arrangementet. Toril hadde sørget for 
et flott opplegg, fra overnatting i de fineste 
campinghyttene Tromsø har å by på, til en 
fantastisk fjelltur til Bønntuva og Fløya dagen 
etter løpet. Noen fikk også med seg en biltur til 
vakre Sommarøya utenfor Tromsø.
Toril, som selv er en meget habil maratonløper, 
er stolt av det hjembyen får til. 
– Midnight Sun Marathon har ord på seg for å 
være et flott arrangement, som mange løpere 
fra utlandet ønsker å få med seg, sier hun. 
Jeg er svært fornøyd med at så mange fra 
Hornigjengen ble med oppover for å løpe, og jeg 
håper alle sitter igjen med gode minner både 
fra selve løpet og fra alt det andre vi opplevde i 
Tromsø, sier Toril.

HORNIGJENGEN I MIDNATTSOL

GUTTER G1
4

GUTTER G1
7

Karin Nord fikk 1. og Toril Gylterud 2. plass i halvmaraton 
for kvinner 60-65, med tidene 1.44.40 og 1.51.55. Ulla 
Brith Rånes fra Tromsdalen IL tok 3. plass med 1.52.31.

May Ullnæss fra Jutul fikk 3. plass i mila, kvinner 55-59 
med tiden 47.18. På 1. og 2. plass kom Synnøve Brox fra 
Sturla med 38.22 og Elin Wintervold fra Tromsø løpeklubb 
med 44.51.

”Over 20 damer fra 
Hornigjengen fikk 
oppleve å løpe i mål 
i Storgata i Tromsø...

Klar til å starte på mila i Midnight Sun Marathon.  
Fv: Berit Skjerve, Nanna Bente Langdal, Anne-Turid Nordli, Marit Dyrnes Hansen, Helen Førland

FLERE PÅ PALLEN
Midnight Sun Marathon (MSN) har distanser 
som passer alle, og Hornidamene fordelte seg 
på Minimaraton (4,2 km), Mila og Halvmaraton. 

Som vanlig tar de godt for seg på 
premieutdelingen. I tillegg til pallplassene fikk 
Hornigjengen mange gode plasseringer i ulike 
klasser. 

Den yngste gruppen teller foreløpig 15 jenter 
og gutter.

Vi trener med oppmøte på Skui idrettsanlegg 
hver: 
• mandag kl. 18:00 
 
Møt opp eller ta kontakt med en trener: 
Øystein Mjøs Blakseth,  
tlf. 986 75 880 el. blakseth@gmail.com 
Endre Nakstad,  
tlf. 901 66 848 el. enakstad@hotmail.com

BLI MED PÅ LAGET OG LÆR SKIGLEDE!

”Lyst til å trene med oss 
og kanskje delta på et 
lokalt skirenn i vinter?
Ta kontakt da vel...

JUTUL SKI 2008/2009

Av: Espen Løken Petersen

Sommer betyr Dana cup!  
Også i år deltok Jutul Fotball i en av verdens 
største cuper. G17 tok med seg sine hospitanter 
og dro for tredje gang, mens G14 debuterte, 
hvor flere av hospitantene deltok året før, med 
eget kull. Lagene bodde på samme skole, ved 
hovedområdet. Vi hadde en strålende uke 
med fotball, idrettsglede, sosialt samhold og 
kameratskap. Med våre spilleres opptreden 
og eksemplariske oppførsel hadde ledere og 
trenere gode arbeidsforhold og tid til en pust i 
bakken.

Begge lagene gikk videre til a-sluttspill, men 
det holdt dessverre ikke helt inn.

 
G17: Puljevinner med: 
1-0 over Flekkefjord, 
4-1 seier over danske Vrå og 
1-1 mot nederlandske HSCS.  
Laget måtte dessverre gi tapt i16.delsfinalen, 
4-2, mot svenske Karlstad på straffekonk. 
(1-1 etter ordinær spilletid).

 
G14: Puljetoer med: 
Seier 3-2 mot Kvinesdal, 
2-2 mot det engelske akademilaget PRSA og 
2-0 over Voss. 
Etter seier i sin  32. delsfinale, 
2-0 mot tyske Bevern MTV, 
tapte dessverre laget 3-2 i en forrykende kamp 
mot Sandnes Ulf i 16.delsfinalen.

DANA CUP 2015
”Vi takker G14 og G17 for fantastiske øyeblikk og 

prestasjoner under Dana cup 2015. Tusen takk til spillere,

trenere, lagledere, støtteapparat og supportere.
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Av: Sten Ove Elvegård
 Om noen år, når vi knyter norgeskjerfet rundt 
halsen en kald oktober kveld, skal vi ikke 
se bort ifra at noen av Jutul G06 er blant de 
utvalgte menn som skal holde varmen i det 
norske publikummet på Ullevål. Nå er det 
riktignok noen år til, og enn så lenge er fokuset 
å ha det gøy og sørge for at samtlige spillere 
gleder seg til neste trening.  
 
Seriespill for 2015 er ferdigstilt og vi kan se 
tilbake på nesten 30 Jutuler på 8 - 9 år som har 
levert fotballprestasjoner som knapt noen har 
sett på dette nivået tidligere. Utviklingen siden 
vi startet i 2012 har vært formidabel. I 2012 
hadde vi 17 spillere som var med både sommer 
og vinter. I 2015 teller vi 29 spillere fra Emma 
Hjorth og Skui skole som stolt drar drakta over 
hodet på trening og cuper året rundt.  
 
I årets serie har vi hatt med hele 4 lag a 7 
spillere, og i våre faste cuper har det stort sett 
vært påmeldt 3 -4 lag.  
 

Fokuset på cup og treninger er selvsagt fotball, 
men vi skal i tillegg ha det gøy, sosialt og se til 
at alle mestrer på sitt nivå. I løpet av 4 år med 
trening og kamper ser vi utvikling av samhold, 
kameratskap og trygghet hos samtlige spillere. 
Kameratskap mellom skolene Emma Hjorth og 
Skui er en positiv bieffekt som mange barn og 
foreldre også har satt pris på. 

FREMTIDEN ER NÅ!
IVRIGE 2006-SPILLERE MED RASK UTVIKLINGSTAKT

Av: Sten Ove Elvegård

I fotball gjelder det å ha fokus på ballen, noe 
G06 har hatt en ENORM utvikling på siden 
oppstarten i 2012. «Hvor er ballen?» quiz er 
nok kjent for de aller fleste. Innen barnefotball 
kan slike Quizer ofte være ekstra utfordrende, 
og svaret er ikke alltid like innlysende …  
Finner du ballen på bildene under?  
Svaret finner du på siste side (s.31) i Jutulen.

”Vi gleder oss  
til fortsettelsen!

Jutul G 06 anno 2015 – Ikke så sjenert og stille lenger.

En av de første G 06 treningene i 2012  
- En litt sjenert og stille gjeng.

HVOR ER 
BALLEN?

Av: Familien Thrane Øen

Sommeren 2014 landet en spent familie 
i Norfolk, Virginia. Årsaken til den store 
omveltningen var Gro hadde fått jobb i NATO-
hovedkvarteret i Norfolk - Allied Command 
Transformation. 
 
Det er lett å tro at en kjenner amerikansk kultur 
fordi vi ser mye amerikanske filmer og serier på 
kino og TV. Vi erfarte fort at det ikke stemmer. 
Amerikansk kultur og amerikanere selv er like 
ulike som kulturene internt i Europa.  
 
Det første året har vært lærerikt for oss alle. 
Når vi ser tilbake har det gått fort. Overgangen 
har innimellom vært krevende. Det er ikke bare 
bare å begynne på ny skole og ikke forstå alle 
beskjeder som blir gitt. Det er heller ikke helt 
problemfritt å jobbe i en multinasjonal stab 
med kolleger fra alle 28 NATO land. Innimellom 
er det litt vanskelig å forstå hva som er 
kulturforskjeller og hva som er personlighet. 
 
Virginia Beach, hvor vi bor, er et område med 
rike muligheter for å drive med idrett. Vi er 
så heldig å ha et kommunalt treningssenter i 
nærheten. Der er det svømmehall, styrkerom, 
ulike muligheter for saltrening, squash og 
gymsaler. Vi er ivrige brukere av fasilitetene. 
Siden det ikke er muligheter for langrenn, og 
terrenget er relativt flatt har vi endret litt på 
hva vi driver med. Nå går det i sykling, yoga, 
styrketrening, svømming, padling, løping, 
rulleski, lacrosse, triatlon og hockey. Hele 
familien trener mer variert enn det vi gjorde 
hjemme.  
 

Oda har begynt med svømming etter at vi 
flyttet hit til USA, rett og slett fordi langrenn 
ikke er en idrett det er mulig å drive med her. 
Heldigvis synes hun det er veldig moro. Nå er 
derfor målet å kvalifisere seg for skolelaget. 
Vetle spiller ishockey på et lokalt hockeylag. 
Virginia Beach er ikke et kjerneområde for 
ishockey heller, så det blir en god del reising til 
og fra kamper. Vi har lovet oss selv at vi aldri 
skal klage på avstander og istider hjemme. 
Her har de kamper som starter kl 0700 for å 
utnytte banekapasiteten maksimalt. Gjennom 
hockeyen har vi sett store deler av Virginia og 
North Carolina. Denne sesongen er det lag fra 
Maryland som er i serien.  
 
I år går begge ungene på 
Frank W Cox High School. 
Skolesystemet her er veldig 
forskjellig fra det vi er vant 
til fra Norge. Skoledagen på 
High School starter kl 0720. 
Det er ikke friminutt mellom 
timene, ungene forflytter seg 
fra klasserom til klasserom for de ulike fagene, 
de kan gå sammen med ungdommer som er 
eldre og yngre enn seg og eneste pausen i løpet 
av dagen er lunsjen. Alle disse faktorene er med 
på å vanskeliggjøre sosialisering. Å drive med 
skoleidrett er derfor den letteste måten å bli 
kjent med andre på.  
 
Det første året har vært rik på opplevelser. Vi 
har benyttet skoleferiene til å se USA. Hittil har 
vi fått muligheten til å oppleve Shananondah 
National Park i høstferien. Romjulen tilbrakte 
vi i Las Vegas og Flagstaff hvor vi fikk sett 
Death Valley, Hoover Dam og Grand Canyon. I 

spring break reiste vi til New Orleans og kjørte 
langs Mississippi til Vicksburg, Memphis 
og Nashville. Det var en flott tur. I skolens 
sommerferie var vi så heldig å få masse besøk 
hjemmefra, både familie og venner dukket 
opp. Spesielt hyggelig var det at vi fikk besøk 
av mange Jutuler! Familieferien ble tilbrakt i 
Florida hvor vi fikk oppleve parkene i Orlando, 
vestkysten av Florida, Everglades, The Keys, 
Miami Beach, Cape Canavaral og Savannah. 
USA er et stort land og det er mye å se og 
oppleve her. Vi føler oss privilegerte som har 
fått muligheten til å bo her, og benytter enhver 
anledning til å se og oppleve mest mulig av 
dette store kontinentet. 
 

Bildet er tatt ifm det ene «store» 
snøfallet i Virginia Beach i fjor 
vinter. Vi måtte selvfølgelig 
benytte muligheten til å gå på 
ski i like dresser. De dagene 
det snør er det «snow days». 
Da blir alle skoler og de fleste 
offentlige arbeidsplasser 

stengt. Skoledagen må tas igjen senere. 
Dette gjøres rett og slett fordi det ikke finnes 
nok brøytemateriell til å holde veiene åpne. 
Bilene er av naturlige årsaker ikke utstyrt med 
vinterdekk slik vi er vant til.

JUTULHILSEN FRA USA

Fv: Familien Thrane Øen ved Dag, Vetle, Gro og Oda.

Siden det er mulig å velge design på bilskilter samt hvilken 
tekst skiltene skal ha, var det helt naturlig at vi på en av 
bilene har JUTUL som kjennetegn.

”Som dere ser av 
bildene så har 
Jutul fortsatt en 
stor plass i våre 
hjerter… 
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Ring oss i dag: 67 15 44 50  
eller send oss en forespørsel på: post@haugensglass.no 

40 % Rabatt på energiglass 

Har du ruter som dugger?  
 

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

 

Vi tilbyr GRATIS BEFARING i hele kampanje perioden.  

Kampanjen varer frem til 31.12-2014 

Bli en av våre fornøyde kunder du også 

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

-fagkunnskap gir trygghet 

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

Tilbudet er kun i Jutulen, husk å henvis til annonse 
 

På Gaustadtoppen: 
Fv: Kjetil Kristiansen, Tor Wiik, Lars Allgot og Knut Bolstad.

Tor Nicolaysen og gjengen foran et bombekrater.

JUTULKARA PÅ 
TUNGTVANNSTUR

Av: Ivar Barstad
 
Til Telemark vil eg fara» skreiv Per Sivle. Det same 
tenkte Tungtvannskomiteen i Jutulkara: Sverre Ivar 
Telnes, Paul Geir Kaasa, Ottar Skjerve og Jan Eivind 
Gylterud. Dei baud alle Jutulkarane med på tur. 
 
Fredag morgon 28. august sette drøye 30 Jutulkarar 
kursen mot Telemark. Via Hjartdal og Tuddal ankom 
vi Stavsroe i Tinn kommune som var utgangspunktet 
for å bestige Gaustatoppen. Nokre tok bana inne i 
fjellet til topps, men dei fleste tok beina fatt. Flott 
haustver, men dessverre kom skodda på toppen. 
Likevel fekk vi ein flott opplevelse og ein følelse 
av å vere på taket av Austlandet. Ein flott start på 
helgaturen. 
 
Vel nede fra toppen kjøyrde vi via Rjukan opp til 
Rjukan Fjellstue der vi skulle bo gjennom helgja. Det 
var langt frå tilfeldig at det var her vi skulle bu og 
lære om tungtvannsekspedisjonen. Tor Nicolaysen, 
som driv fjellstua, kjende sabotørane personleg. Han 
har truleg meir kunnskap om dette enn nokon annan 
levande person bortsett fra Joachim Rønneberg, 
leiaren av ekspedisjonen, som er den einaste 
gjenlevande av sabotørane. 
Etter innkvartering smakte det stort med omnsbakt 
laks. Blei ikkje mindre smakfullt av at 70-års 
jubilanten Paul Geir, som kjem frå Austbygda i Tinn, 
spanderte velsmakande drikke til. Etter middagen 
fekk vi det første foredraget frå Tor. «Du kan ikke 
forstå det som skjedde på Rjukan under krigen 
uten å kjenne til at oppbyggingen av industrien 

var bakgrunnen for kunstgjødselfabrikken, og 
dermed også tungtvannsproduksjonen på Vemork», 
predikerte han. Ei fantastisk lærerik stund som 
skapte store forhåpningar for det som skulle skje 
vidare gjennom helgja. 
 
Laurdag morgon var det frukost og nistepakking. 
Vi, i lag med ca 20 andre, skulle gå den 8 kilometer 
lange Sabotørruta med Tor som guide. Turen startar 
på Rjukan Fjellstue og går innover Hjerdalen, 
oppover Fjøsbudalen og so vidare ned mot juvet der 
sabotørane kryssa elva og so langs jernbanelinja 
dei siste meterane til Vemork. Vi starta å gå kl 10. 
Turen tok nærpå 5 timar. Tor hadde mykje å fortelje 
om. Han kunne historia. Hadde fått informasjonar 
gjennom sitt livslange vennskap med sabotørane. 
Han fortel historiene med ei fantastisk forteljarglede 
som riv deg med. «Fred og frihet er ingen 
selvfølge», tok han stadig opp.  
Tungtvannsfabrikken stod plassert framføre dagens 
Vemork kraftstasjon. Fabrikken er borte no. På 
staden står minnesteinen frå 50-års markeringa 
etter aksjonen. Der avrunda Tor ei fantastisk ferd for 
oss. Han inviterte alle til slutt å syngje med i siste 
vers av «Alltid freidig når du går.» 
 
Reinsdyrsteika og karamellpuddingen, som Tor 
serverte til middag, stod i stil med turen langs 
sabotørruta. Vi tok godt til oss! Og at gladguten 
Peter hadde fyllt 70 tidlegare i år blei markert 
på same vis som dagen før. Fulle av inntrykk, 
velfødde og utørste runda vi av kvelden i peisestova. 
Konkurranseinstinket blei tirra med quizz. Kven 

kunne vite eller tru at Jan Eivind har ei aktiv karriere 
bak seg som stavhoppar i norgeseliten? Og at Arve 
har hoppa i Skuibakken? 
 
Søndagen skulle også nyttast godt. Ottar jobbar i 
Hydro og har budd i fleire år på Rjukan. Han tok oss 
med til Ademiet. Det flotte representasjonshuset 
til Hydro nede i sentrum. Ottar tok oss med inn i 
historia til huset og til byen Rjukan. «Hvor du bodde 
i byen fortalte hva du jobbet som», fortalte han. Dag 
fortalte så om Birkeland og Eyde, som var gründerar 
for industrieventyret på Rjukan. 
Det var nydeleg ver. Det nytta vi til å gå fluktruta 
(Ryes vei) sabotørane nytta etter aksjonen for å 
kome seg opp på fjellet og innover Hardangervidda. 
Alternativet var å ta Krossobanen, Norges eldste 
to-tausbane. Krosso - som ligg på 403 m.o.h. - til 
øvre stasjon Gvepseborg - som ligg 886 m.o.h. Flott 
utsikt på toppen mot Gaustatoppen, Vemork, byen 
og i vest mot Hardangervidda. 
 
Nokre gjekk vidare Solstien opp til ca 1100 moh. 
Langs grusveg og på steintrapper til utsiktspunktet 
på ei kanonstilling frå andre verdenskrig. Sherpaer 
frå Nepal bygde denne flott stien med trapper i 
2010. 
 
Ei fantastisk helg blei runda av. 
Tungtvannskomiteen fekk velfortente godord og 
skryt. Vi hadde fått inntrykk og lærdom over vår 
nære historie. Ei historie vi aldri må gløyme eller bli 
likegyldige til.

Av: Stine Berg

Vi er en gjeng på 35 spillere fra Emma Hjorth 
og Skui skole og vi trener en gang i uken

Vi har hatt 4 påmeldte lag i serien.
 
I tillegg til serie har vi vært med på BVIF-cup, 
Jutultreffen og skal være med på Haslumcup i 
november. 
 

Fv: William, Viktor, Jonathan, Oskar, Sebastian, Aleksander, 
Niclas, Emil, Marcus, Sander, Ara, Victor, Elmi, Tobias, 
Magnus, Roj, Mikkel, Thomas og Daniel. 

GUTTER 20
07

”Nye spillere er hjertelig 
velkommen! Ta kontakt. 
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Av: Erik Helgesen
 
I høstferiens tre første dager var 50 barn på is i 
Bærum ishall fra 08:00 om morgenen til 17:30 
på ettermiddagen. Johan Hougen er primus 
motor for campene til Jutul, som ble arrangert i 
samarbeid med Swetec for 26. gang. 
 
BRENNER FOR HOCKEY 
-Jeg brenner for hockey, og jeg brenner for 
spillerutvikling, og så har jeg mange fantastiske 
medhjelpere med meg, sier Hougen når vi 
spør hva som driver han. I tillegg til å være 
ansvarlig for campene som arrangeres i høst- og 
vinterferien, samt siste uken i sommerferien, er 
han trener for A-laget til Jutul. 
 
ILDSJELER 
Jutul hockey er heldig som har ildsjeler som bryr 
seg mer enn det man kan forvente av dem. Det 
gjelder alt fra våre trenere og lagledere på de 
organiserte lagene, og til hjelperne på den populære 
hockeyskolen. På campene har Hougen hjelp av 
seks unge ledere. De fleste spiller til daglig på 
A-laget i 2. divisjon, og bruker altså feriene sine til å 
trene og følge opp barn fra 8 til 13 år. 

DYKTIGE UNGDOMSLEDERE 
- Jeg synes det er fantastisk at hele klubben er 
representert, sier Eirik Helgesen som er styreleder 
i Jutul. Det er viktig for barna at de får hjelp 
til å utvikle seg videre. Disse ungdommene er 
rollemodeller for barna våre, og så lærer de nok 
en hel del selv også. Jeg er sikker på at dette er 
en av de mest krevende feriejobbene en ungdom 
kan ha.  
 
Erik Alexander Lien er en av de dyktige 
ungdomslederne. Han går tredje året på Dønski 
videregående skole, og er russ i år. Han går på 
hockeylinja, og trener og spiller med A-laget i 2. 
divisjon. Hockey er en stor del av hverdagen. 
 
- Jeg har spilt hockey hele livet, og er glad for at 
jeg får muligheten å lære videre det jeg kan til 
barna. Det er lange og slitsomme dager. Både på 
og utenfor isen er det full fart hele dagen, sier 
Erik.  
 
- Det beste er å oppleve gleden til barna når de 
endelig lykkes med noe de har slitt for å få til. 
Han forteller også at det er morsomt å være med 
på Swetec opplegget i regi av Dag Wenstrøm fra 
Sverige. 

- Faglig sett får man det ikke bedre enn det 
Dagge leverer på campene til Jutul sier han.  
 
De andre ungdomslederne som gjorde en 
strålende jobb på høstcampen er Sondre Stokke 
Hougen, Skjalg Stokke Hougen, Erik Aleksander 
Lien, Marcus Young, Daniel Baekken, Kristian 
Søyland. I kafeteriaen gjorde Christopher Dehn 
og Jonatan Henriksen en strålende jobb. 
 
FAR OG SØNN PÅ HOCKEYCAMP 
I garderoben etter siste trening møter vi også old 
boys spilleren Gary Vanderhill. Han er til daglig 
trener for U9 laget, men han bruker tre dager av 
høstferien til å bidra på campen. Gary hjelper til 
på isen og passer også på at barna har det bra 
mellom treningene. –Jeg har ikke tall på hvor 
mange skøytepar jeg har knytt disse dagene, 
men det er verdt det, sier Gary.  
Sønnen Ike spiller til daglig på Jutul sitt U9 lag, 
og han forteller; -Jeg har blitt så mye bedre på 
disse dagene. Vi trener tre ganger om dagen på 
is. Når vi ikke er på is, så spiller vi fotball eller 
innebandy. Hockeycamp er gøy. Vet du hva? 
Hver dag får vi varm mat til lunsj, i dag var det 
kyllinggryte, det var godt det!

Hockeycamp er ikke  
bare å gå på skøyter!

Har du barn i alderen 4 til 8 år og synes at 
ishockey høres morsomt ut? 

Dyktige instruktører, glade barn og foreldre. Et 
herlig miljø er det som venter deg om du tar 
turen innom med barnet ditt.  

 

Alle er hjertelig velkommen!

A-LAGET STARTET SERIEN MED SEIER
A-laget til Jutul spiller også i år i 2 divisjon, og startet serien med 7-1 seier mot Ski. A-laget består av over 20 unge gutter med lokal forankring, som alle trener godt og ønsker å utvikle seg videre som hockeyspillere. Det ser dermed lovende ut, og vi håper at folk tar turen innom Bærum ishall for å følge lagets kamper. 

ENDA EN VELLYKKET 

JUTUL HOCKEYCAMP 
GJENNOMFØRT

HOCKEYSKOLEN  
STARTET OPP 10. OKTOBER

”Det er hockeyskole  
i Bærum ishall hver: 
Lørdag fra kl. 11:00-12:00

Vi introduserer vårt nyeste produkt:

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

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

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

Vært hos 
tannlegen 
i det siste? 

 

 
Jeg tar imot nye pasienter. 

Velkommen! 
 

VØYENENGA SENTER 
Vøyenengtunet 5, 2. etg. 

Telefon  67 13 43 10      
 
 

Epost  erik@tannlegesorvig.no 
www.tannlegesorvig.no 

Alt i kompositt 
o Epoxy 
o Glassfiber, Karbon og Aramid 
o Multiaxialt glass 
o Polyester, Topcoat og Gelcoat 
o Herder 
o Lim 
o Vakuumutstyr 
o Mye mer  
  

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

hc-as.no 
Kompositthuset.no 

Nettbutikk:  
Kompositthuset.no  

Kom innom oss i 
Skuiveien 41 
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Akademi og skolering
AV: Espen Løken Petersen

Vi er nå ferdig med to sesonger av  fotballakademiet i samarbeid 
med Megafl is. To ganger pr år tilbyr vi 5 uker med teori og praksis for 
de som ønsker noe i tillegg til lagstreningen.

Akademiet har fokus på utvikling av mennesker og personlig oppføl-
ging og utvikling av spillere.

I dag har vi gjennomført to sesonger og nærmer oss 150 deltagere. 
Både gutter og jenter.

Klubbens røde tråd er godt synlig også her, og akademiet har derfor 
en teori-del og en praksis-del. I tillegg til matservering og sosial 
samlingsstund foran storskjermen har vi temaer som spenner fra 
restitusjon og skadeforebygging til mentalitet og miljø før vi går ut og 
jobber med å bevisstgjøre og forbedre individuelle ferdigheter.

Klubben fortsetter også arbeidet med å skape gode keepere og har i 
år også startet et keeper-akademi. Individuell teknikk og utvikling av 
egne ferdigheter er også fokus her. 

Akademiene er også en topp mulighet for fotballspillere å skolere 
seg til trenere og instruktører og vi har stadig nye ungdomsskole-
elever som stiller opp for å inspirere de unge og lære litt selv.
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Vært hos 
tannlegen 
i det siste? 

 

 
Jeg tar imot nye pasienter. 

Velkommen! 
 

VØYENENGA SENTER 
Vøyenengtunet 5, 2. etg. 

Telefon  67 13 43 10      
 
 

Epost  erik@tannlegesorvig.no 
www.tannlegesorvig.no 
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RING I DAG!
tlf. 32 16 13 10 norport.no

GARASJEPORTER 
Gratis oppmåling og 
utarbeidelse av tilbud!

NORSKE 
PORTER 

AKADEMI 2015

Av: Espen Løken Petersen

Ekstra-tilbudet avvikles to ganger pr år, og 
det er nå nesten 200 spillere, gutter, jenter og 
keepere, fra 5. til 7. klasse, som har deltatt.
I tillegg til forbedring av individuelle 
fotballferdigheter og koordinasjon har 
akademiet både teori og mat på agendaen, og 
dette er både sosialt og utviklende.
Teoridelen foregår mens vi spiser brødmat og 
suppe, og temaene omfatter alt fra kosthold 
og ernæring til mentalitet og innføring i 
flytsonemodellen

Akademiet fungerer også som en rekrutterings- 
og skoleringsarena for morgendagens 
instruktører, trenere og ledere. I år deltok 
rekordmange spillere fra ungdomsavdelingen 
som instruktører.

”For 8ende gang arrangerte 
vi fotballakadami i 
samarbeid med Megaflis. 
Interessen er fortsatt på topp!

GUTTER 20
02

Av: Elin Kristiansen

Mange av guttene var klare for en ny sesongstart 
etter å ha deltatt i vinterserien med kamper 
og treninger. Nytt var også økter med ren 
styrketrening. Før sesongstart (januar 2015) 
deltok G02 på BVH cup i BIP hallen, hvor laget 
vant hele cupen og tok med seg pokalen hjem til 
Skuidalen. Første kamp startet kl. 08:00 - finalen 
gikk kl. 24:00. Slitne, dyktige og trøtte gutter :o)

”Sandar cup høsten 2015 ble for mange av guttene årets høydepunkt. 
Guttene gikk til A-sluttspillet og alle gjorde en formidabel innsats!

Gutta samlet før kamp.

For sesongen 2015 ble det for G02 
utprøving av det meste; spill i 9er serien og 
”sammenslåing” med G01. G02 opplevde å 
miste flere spillere til sesongstart 2015, så det 
var totalt 13 gutter som startet 9er sesongen. 9er 
fotball var nytt både for klubbene, dommerne, 
trenerne og spillerne - noen av spillerne var 
motivert for 11er fotball, mens andre syntes det 
var helt greit å ha en sesong med 9er fotball 
før man starter med 11er fotball. Og derfor var 

”sammenslåing” med G01 noe som passet de 
aller fleste - da fikk man spille både 11er og 
9er fotball, alt ettersom hva man selv ønsket og 
hvordan man presterte mht innsats, oppmøte på 
treninger, vilje og motivasjon. G02 har også hatt 
flere spillere med på laget som har hospitert fra 
G03. G02 stilte med ett lag i 9er serien, samt de 
fleste spilte kamper for G01s 1. lag og/eller 2. 
lag. Lagene har hatt egne lagledere, men felles 
trenere og alle treningene har vært sammen 
med G01 spillerne. 
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SYLTETØY AV HØY KVALITET – PRODUSERT I SMÅ PORSJONER

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

Av: Espen Løken Petersen

Nesten 450 klubber er med, og disse sørger 
for at mer en 70 000 spillere og hele 12 000 
trenere har et sosialt og sportslig tilbud i hver 
ende av sommerferien.
I år var tredje gang Jutul Fotball arrangerte i 
samarbeid med BVH, og interessen var større 
enn noen gang. Mer enn 400 spillere og 30 
instruktører deltok, og dette gjør oss til en av 
landets største. Vi er også så heldige at vi 
får bruke Bip-hallen og tilliggende områder 
til gjennomføringen, noe som gir oss trygge 
og trivelige rammer, god kvalitet i øktene og 
sosiale hvile- og matpauser.

Vi håper at alle har hatt en fin tid, lært mye og 
fått mange nye venner, også denne sommeren. 
Tusen takk til gutta i BIP-hallen, og til begge 
klubbene, som igjen har vist at klubbsamarbeid 
fungerer.

TINE-FOTBALLSKOLE 2015

”To uker i året er det 
fotballfest for barn og unge 
over hele landet.

Av: Solbjørg Sørensen
 
Turistforeningens nye, flotte hytte i Vassfaret, 
Fønhuskoia, var mål for Hornigjengens høsttur 
i år. Hytta ligger i vakkert terreng ved vannet 
Strøen i Sør-Aurdal kommune. Hele 23 damer 
ble med til dette flotte stedet, hvor det lå til 
rette for fjellturer, bading, grilling, quiz og 
hyggelig samvær.  
 
Koia har navn etter forfatteren Mikkjel Fønhus 
(1894-1973) som skrev en rekke bøker og 
fortellinger om dyr og natur i Vassfaret. 
Lørdagskvelden fikk vi et lite glimt inn i 
Fønhus sitt rike gjennom Anne Berit Klevbergs 
høytlesing fra fortellingen om Trollelgen. 
 
TIL SLAKOLLEN VIA 
GODVASSKARDSÆTRA  
Lørdag pakket alle sekkene sine og tok av sted 
i godværet. Turen gikk gjennom skogsterreng 
til Godvasskardsætra, og videre til Slakollen 
(1020 m.o.h). En god rast et stykke før toppen 
ga krefter til å komme helt opp. Herfra kunne 
vi nyte en fantastisk utsikt! Det ble en mils tur, 
med et deilig bad i Strøen etterpå.  
 
TURER GIR SAMHOLD OG GLEDE 
Leder i Hornigjengen, Ellen Bø Kippersund, mener 
turene har stor betydning for Hornigjengen. – Det 
er så mye glede og latter på tur, som sammen 
med det sportslige sveiser oss sammen. 
Opplegget skal passe for alle, også de som er 
over sin sprekeste alder. – Er det ikke fantastisk 
at vi kan ta med oss en gjeng med damer i 
alderen 40 til 70 år, og få alle med oss på 
fjelltur, sier Ellen. Hun legger til at Hornigjengen 
snart har 40-årsjubileum, og at de selvsagt skal 
feire det med en skikkelig jubileumstur. – Det er 
slik vi feirer jubileum i Hornigjengen, avslutter 
hun begeistret. 
 
Vil du trene med Hornigjengen? 
Vi vil gjerne ha nye medlemmer i Hornigjengen. 
Møt opp på Jutulstua og ta en prøvetur med oss. 

Vi trener på: 
• Mandager kl. 19:00 
• Onsdager kl. 18:00 
Husk refleksvest og hodelykt.

”Vi har grupper som passer for alle; 
de raske løperne, de litt mindre raske løperne, og de som liker best å gå. 

I MIKKJEL FØNHUS 
SITT RIKE

Løsning på Quiz! s. 23 

Leder for Hornigjengen, Ellen Bø Kippersund på toppen av 
Slakollen.

Fornøyde damer på Slakollen.  
Fv: Hilde Storm Hansen, Toril Woxman, Nina Christiansen, 
Solveig Thrane og Karin Krugerud.

Av: Erik Frogner.
  
For 11. gang ble det trivelige motbakkeløpet 
opp Ramsåsen arrangert, da må vi vel kunne 
begynne å kalle dette tradisjonsrikt. Med sine 
230m i høydeforskjell hovedsakelig på den siste 
av de to kilometerne har det vist seg at det kun 
er de tøffeste som lar seg lokke til å stille i Opp 
Kantebakk. I år hadde Ski-/friidrettsgruppa i IL 
Jutul med Espen Claussen i spissen evnet å få 
vesentlig større deltagelse enn året før og med 
ca 250 startende ble det deltagerrekord. Mulig 
at ekstrapremien Sportsmaster Skitrainer til 
klubben med flest deltagere tiltrakk seg ekstra 
deltagere i år. Arrangørklubben Jutul hadde 
ikke mulighet til å konkurrere om denne, men 
vi gratulerer Tyrving med hovedpremien. Det 
ble et flott arrangement denne junikvelden med 
gode løyper, teknisk prikkfritt, gode sveler som 
alltid og nykokt bålkaffe. Arrangementet har 
potensiale til ennå flere deltagere, så neste 
år strekker vi oss etter 400! Dette betinger 
imidlertid at vi slutter opp om arrangementet 
fra alle gruppene i Jutul, og gjerne ser på dette 
som en alternativ treningsøkt uavhengig av om 
man primært spiller fotball, hockey eller går på 
ski. Trimklassen er et fint alternativ hvis man 
ikke ønsker å gå/løpe på tid. Vel møtt neste år!

REKORDDELTAGELSE 
SPORTSMASTER
OPP KANTEBAKK 2015!
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