
                                             

 
Referat: Trener-/ lagledermøte      

Tid: 10.feb, 2016, Jutulstua 
Ca 85% av lagene var representert. 

Klubben 
Kiwi-Jutultreffen 2015 ble nok en gang en suksess, og planlegging av neste treff er i gang. 
Sett av helgene 27-28. aug og 3-4. sep. Noen endringer og utvidelser av oppgaver, og info vedr dette 
kommer ifb med fordeling av oppgaver.Klubben og JT er også i dialog med klubbene i kommunen om 
å få på plass et bredere og bedre samarbeid vedr cupdeltagelser og påmeldinger. 
 

FIKS 
Alle lag må registreres med trener eller lagleder i FIKS, og dette er bakgrunnen for info på Fotball.no. 
Spillere som deltar i ungdomsfotball (fra 9-er, 13år) må registreres her for at forsikringer og 
kamprapporter skal gjelde. Laglister sendes sportslig leder før sesongstart og fortløpende ved 
endringer. 
 

Årsmøte, info 
Årsmøte i fotballgruppen avholdes mandag 7.mars og saker fotballstyret jobber med er: 
-Økning i deltakeravgift med fra 50-150,- pr . deltager, avhengig av alder. Delvis grunnet sparing til  
 bytte/ ny / utvidelse av fasiliteter/ kunstgressbane.  
-Dugnad – muligheter for å ha et alternativ til betale seg ut av dugnader. Gjelder ikke Kiwi- 
Jutultreffen  eller de dugnadene HS arrangerer. 
 

Kvalitetsklubb 
Vi nærmer oss en stjerne i NFF`s Kvalitetsklubb og nå er det kun trener- og leder-/ styrekompetanse 
som må på plass. Vi sender interesserte  fortløpende på kurs dette året, skoleringsplan vil komme ut 
til dere etter det er godkjent av kretse/ NFF. Vi håper å bli godkjent på Kretstinget 7. mars. 
 

Bane og anlegg 
Vi har en kunstgressbane 11-er som trenger nytt dekke og lys i løpet av noen år. Samtidig ønsker 
klubben flere baner/ muligheter og har startet prosjekteringen av ny 9-er bane.  
 

Utstyr og klubbshop 
Vi har noen utfordringer på utstyrsfronten, da Scantrade/ Umbro har brutt samarbeid med Torshov. 
Vi har fortsatt rabatt på Torshov Sport, og foreløpig har vi bestilt det viktigste utstyret/ supplering fra 
Umbro. Info kommer. 
 

Dugnad        
Kiosk og inntekter til lagkasse vil være som i 2015. Lagene melder interesse og får tildelt uker med 
kisokvakt. Overskuddet deles etter endt sesong. 
I år vil det være fredagskamper i JR-klasen og vi håper å ha åpentde fredagene det gjelder. 
 

Lørdag 9.april kl 1100-1400 arrangerer vi dugnad for alle i fotballklubben. 

Her må vi reparere, rake, rydde, koste og gjøre  anlegget vårt klart for en ny sesong. 
Vi skal også montere skilt og info på/ rundt klubbhus/ kunstgress som minner oss alle på hvordan vi 
ønsker det.  
 
NB: Husk at søppel og avfall er alles ansvar, og vi må alltid rydde og feie etter oss i garderobedelen. 
 
Mvh Espen Løken Petersen  
Sportslig leder, IL Jutul Fotball 
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