Styrets beretning til årsmøtet i Jar IL 2022

1. Tillitsvalgte:
Hovedstyret har i 2021 bestått av følgende:
•
•
•

Leder: Niels Kiær
Nestleder: Elisabeth Einang Prestegard
Styremedlem: Trygve Schiøll

Varamedlem har vært Chris Koren
Følgende styremedlemmer representerer særidrettsgrupper med plass i hovedstyret:
•
•
•
•
•
•

Robert Wood (Curling)
Pål Elstad (Håndball)
Trond Brakken (Hockey)
Tore Ustad (Fotball)
Kristin Smedsrud (Kunstløp)
Benjamin Bye (Bryting)

Hockeystyret:
•
•
•
•
•
•
•

Trond Brakken (Leder)
Helge Nordtorp (Jenteansvarlig)
Sigurd Bay (U8-U10)
Camilla Bahr Bugge (U11-U13)
Henrik Wiig Jonassen (U11-U13)
Kristoffer Bøe Henriksen (U14-U18)
Toivo Olsen (Dommeransvarlig)

Kunstløpstyret:
•
•
•

Kristin Smedsrud (Leder)
Knut Rapp
Susanne L. Torgersen

Håndballstyret:
•
•

Pål Elstad (Leder, og fungerende kasserer)
Anette Eckhoff (Nestleder og sekretær – rep. 2010)
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•
•
•
•
•
•

Hildegunn Piro (Dommeransvarlig – rep. 2009)
Eivind Flagstad-Andersen (Medlemsanvarlig – rep. 2008)
Martin Sending (Arrangementsansvarlig – rep. 2007)
Stein Ødegård (rep. 2006)
Henrik Lauritzen (Materialforvalter – rep 2011)
Ingrid Maurstad (rep 2012)

Curlingstyret:
•
•
•
•
•
•

Robert Wood (Leder)
Ivar Clausen
Ann-Magrit Sommervold (Kasserer)
Mali Ramsfjell
Per Chr. Foss Olander
Knut Narum

Fotballstyret:
•
•
•

Tore Ustad (Leder)
Bjørn-Eirik Hervik (Nestleder)
Helene Marie Mo, (Kasserer)

Brytestyret:
•
•

Benjamin Bye (Leder)
Hans-Peter Daae, (Kasserer)

Valgkomité:
•
•

Bjørn Libæk (leder)
Hans-Peter Daae

Autorisert revisor:
•

Øystein Dalsegg

Kontrollutvalg:
•
•

Tore Nielsen
Rein Carlsen

2. Styrets arbeid
Det er avholdt syv styremøter i valgperioden knyttet til lagets løpende drift. Aktiviteten er
drevet isæridrettsgruppene, hvis årsmeldinger følger vedlagt denne beretning.
Hockey
Jar Hockey har 608 aktive medlemmer. Det vises forøvrig til hockeygruppens årsmelding2

Kunstløp
Jar Kunstløp har 241 aktive medlemmer. Det vises forøvrig til vedlagte beretning
fra kunstløpgruppen.
Håndball
Jar Håndball har 148 aktive medlemmer. Det vises forøvrig til vedlagte beretning
forhåndballgruppen.
Curling
Jar Curling har 48 aktive medlemmer. Det vises forøvrig til vedlagte beretning fra
curlinggruppen
Fotball
Jar Fotball har 30 aktive medlemmer. Det vises forøvrig til vedlagte beretning fra
fotballgruppen.
Bryting
Jar Bryting har 17 aktive medlemmer. Det vises forøvrig til vedlagte beretning fra
brytegruppen.
Medlemstall
Jar IL hadde ved nyttår 1173 medlemmer inklusiv 5 æresmedlemmer (se også
sammenlikningstall i årsregnskap).
Av over 1.000 utøvere er 40% jenter, 75% under 19 år og mer enn 50% i gruppen 6-12 år. 80%
av de aktive er fra Bærum, 90% bor i en radius av 5 km fra anlegget.

Økonomi
Jar IL har hatt en samlet inntekt på kr 9.396.463, kostnader på kr 9.213.700 og et
resultat etter finans på kr 183.858. Overskuddet tillegges annen egenkapital.
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Pandemien har påvirket oss ulikt i det forskjellige gruppene, og årets overskudd er
som forventet. Mindre støtte og til dels høyere aktivitet skiller dette året fra det
forrige. Underskuddet hos mor skyldes overføring av oppsparte midler til
oppgradering av nytt styrkerom.
Det vises forøvrig til vedlagte regnskap(er)

Datterselskaper
Jar idrettslag eier 100% av aksjene i Jar Ishall AS som eier Jar Isforum. Jar Ishall AS
eier 100 % av aksjene i Jar Isforum AS som drifter Jar Isforum.
Driften har fram til 2021 gått stadig bedre, dels på grunn av ekstraordinær økonomisk
støtte fra Bærum Kommune til dekning av uforutsette utgifter til vedlikehold og
nedbetaling av lån og økte driftsinntekter knyttet til utleie av curlingisflaten til
skøyteaktivitet.
2021 ble allikevel et unntaksår med ekstraordinære tiltak tilknyttet kjøleanlegget i
tillegg til økte strømkostnader. Selv etter støtte fra kommunen og stiftelser er det på
årsmøtetidspunktet en relativt stor egenandel tilknyttet denne situasjonen. Det
holdes en tett dialog med Bærum idrettsråd og administrasjonen i kommunen.
Jar Idrettslag har ikke stillet økonomiske garantier for driften av Jar Isforum eller
overfor noen av datterselskapenes kreditorer. Jar IL er likevel Jar Isforums største
kunde, og opprettholder en tett og god dialog om bruk og utnyttelse av hallen
Jar, den 22.03.2022
Niels Kiær
Sign.

Elisabeth E. Prestegard
Sign.

Pål Elstad
Sign.

Robert Wood
Sign

Trygve Schiøll
Sign

Trond Brakken
sign.

Tore Ustad
Sign

Benjamin Bye
Sign

Kristin Smedsrud
sign.
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Årsberetning Jar Hockey 2021/2022

Jar Hockey har hatt en travel og aktiv sesong. Sesongen 2020/2021 var i sin helhet preget av
Covid-restriksjoner, og også denne sesongen har det vært utsettelser, men tilnærmet
normalt og alt av oppsatte kamper blir gjennomført.
Vi kan fastslå at vi forsterker vår posisjon som en av Norges største klubber innenfor barneog ungdomshockeyen. Målt etter antall aktive med lisens under 19 år er Jar Hockey den 3.
største klubben i Norge. Det er kun Stavanger og Storhamar som har flere aktive
ungdommer enn Jar Hockey. Ikke minst fortsetter den imponerende rekrutteringen til
ishockeysporten i vårt nærmiljø.
Sesongen 2021/2022 stilte vi 27 lag i følgende årganger:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

JU10
JU13
JU16
U8
U9
U10
U11
U12
U13
U14
U18

Jentene samarbeider med Jutul, og på seniorsiden har vi Jar 2, og to veteranlag.
Antall aktive:
• 350 spillere - U8 – U18 (inkl. 30 jenter – Jutuljentene kommer i tillegg)
• 170 deltakere – Skøyteskolen
• 70 spillere – Senior/Veteran
• 70 utøvere - Dommere, lagledere, styre og støtteapparat
Totalt er vi ca. 660 aktive, og i tillegg kommer betalende medlemmer og støttemedlemmer.
Det er en økning på 60 aktive fra forrige sesong. Vi forventer videre vekst.
Årgangsoppdatering:
U8 – U10 - barneidrett småbane
Store grupper på alle årganger, ivrige barn og veldig bra foreldreengasjement.
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U11 – U13 - barneidrett storbane
God fart på alle årganger, stort engasjement, og kritisk masse på alle årganger.
U14 - U18 – ungdomsidrett
På U14 og U15 har vi store årganger og 2 lag i hver årgang. På U18 har vi et samarbeid med
Ringerike, og det har blitt en stamme på ca. 18 spillere.
JU10 – JU16 – barne- og ungdomsidrett
Godt engasjement og ivrige spillere. Vi har ca. 60 aktive jenter.
Sportslig utvikling:
Vi jobber videre med å bygge det sportslige fundamentet ledet av Knut Henrik Spets, og det
gir svært gode resultater. I tillegg er det stor fokus på å utvikle gode ungdommer ved å
fokusere på idrettsglede, kameratskap og at våre barn og ungdommer skal oppleve et trygt
og godt miljø i Jar Hockey.
Videre har fortsatt å utvikle tilbudet i Jar Hockey gjennom camper og aktiviteter som før
skole trening, etter skole trening og spesial treninger som f.eks. Jar Goalie Academy. Alt
dette går etter plan, og bidrar til økt aktivitet og læring.
Quintin Bollue som kom på et internship fra treningsutdannelse ved et Finsk anerkjent
Hockey College forrige sesong og har fortsatt denne sesongen. I tillegg har vi hatt to trenere
fra Tsjekkia, Jan og David på internship, inneværende sesong. Vi mener det tilbudet vi har på
trenersiden er landsledende innenfor barne- og ungdomshockeyen, og er med på å sikre
rekrutteringen til klubben.
Økonomi:
Økonomien i Jar Hockey er under god kontroll, og med positivt resultat for 2021 på ca. NOK
165.000,-. Vi har en omsetning med alt inkludert på NOK 6 mill. Den største utgiftsposten er
betaling for istid, og den største inntektskilden er treningsavgift.
Oppsummering:
Sesongen 2021/2022 har tilnærmet vært en normal sesong etter at de to forrige sesongene
var sterkt preget av Covid. Vi kan med glede se at vi har beholdt de aller fleste barna og
ungdommene i klubben vår, og det var ikke gitt. Generelt har vi et veldig sterkt engasjement
og veldig mange ledere, foreldre og tillitsvalgte som bidrar til at ting går rundt og at ting
henger sammen. Så stor takk til alle som bidrar.
Med den veksten vi har hatt stilles det også nye krav til administrasjonen, og hva som kreves
av ressurser. Dette er et område det må jobbes med i sesongen som kommer.
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Styret for Jar Hockey har i perioden vært:
Sigurd Bay
Camilla Bahr Bugge
Henrik Viig-Jonassen
Kristoffer Henriksen
Helge Nordtorp
Toivo Olsen
Trond Brakken -

-

U8 – U10
U11 – U13
U11 – U13
U14 – U18
JU10 – JU16
Is- og dommeransvarlig
Leder

18.03.2022
Trond Brakken
Leder Jar Hockey

Årsrapport 2021 Jar IL Kunstløp
Oppsummering 2021:
Medlemsmasse
Klubben har et fortsatt stigende medlemstall med ca. 240 medlemmer ved utgangen as
2021. Et langsiktig mål har vært å stabilisere oss på ca. 250 medlemmer. Bredden er det
viktigste og fundamentet i klubben. Løpere på høyere nivå er god reklame for
rekrutteringen. Behovet for markedsføring av kursene har vært mindre krevende nå som Jar
Kunstløp har blitt mer kjent i nærmiljøet og rundt i kommunen. Mange kommer fordi venner
og klassekamerater går hos oss. Få har sluttet og kursene har vært fullbooket med noen
venteliste enkelte dager i Skøyteskolen.
I 2021 ble det etablert ungdomsgruppe 13-18 år som trener to ganger i uken. Kurset har
vært populært og fikk venteliste. Det var tidligere en utfordring å rekruttere ungdom når de
måtte trene sammen med små barn.
Konkurranseløpere og aspiranter har god rekruttering innad i klubben og det tas inn få
elever som søker seg inn utenfra. Gruppen består av 45 elever og har et tak på 50 elever i
forhold til timekapasitet vi har i hallen.
Covid 19
Covid19 med restriksjoner og nedstengninger har medført noe økonomisk tap som følge av
avlyst juleshow, samlinger, kafesalg osv. og medført ekstra arbeid i styret med tilpasninger
av treningstilbudet etter stadige skiftende regler.
Foreldregruppen organiserer aktiviteter som dugnader, konkurranser, juleshow, camper osv.
i samarbeid med styret og trenere. Faste foreldrevakter i Skøyteskolen fungerer godt.
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Elevmassen
Skøyteskolen Kunstløp, barn 5-12 år utgjør den største gruppen.
Ungdom 13-17 år tilpasset trening
Voksengruppen er populær og kursene fylles fort opp. Flere voksne har begynt å konkurrere
i Veteranklassen for klubben – «det er aldri for sent»
Voksengruppen utgjør et viktig fundament økonomisk. Sammen med Skøyteskolen gir disse
gruppene vårt «driftsoverskudd» og dekker underskudd i driftskostnader for elever i
satsnings- og konkurransegrupper hvor de ikke kan være så mange på isen samtidig..
Satsningsgruppen (Gr.1-5) ble utvidet fra 3 til 5 grupper i 2021 pga. høy rekruttering.
Gr.1-3 konkurranseklasser fordelt på nivå. Gr.4 Oppvisningsløpere under 11 år. Gr.5 Nye
Aspiranter med talent og ønske om å trene mer.
Det kreves trening fra 2-3 dager i uken for å henge med i disse gruppene.
(merket X i de klasser vi har løpere 2020)
Cubs U12
Cubs O12
Springs U13
Springs O13
Novice
Novice A
Debs
Debs A
Junior/ Junior A
Basic
Veteran
(Voksen)

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Konkurranser resultater: Vi tok mange pallplasseringer i 2021. Mange elever har hatt stor
fremgang i 2021 og vi har løpere som kvalifiserte seg til NM vinter 2022.
Vi utmerker oss fortsatt i Oppvisningsklassen med den største oppvisningsgruppen i
Oslo/Akershus krets.
Sommercamp i uke 32. Ok med antall deltakere. Men mange skøytecamper i Norge pga.
Covid19 og færre camper i utlandet gjorde at vi fikk mye konkurranse med andre arrangører
og klubber
Geografisk fordeling
Skøyteskolen Kunstløp (eksempel tabell nedenfor): Oversikten er representativ for året med
geografisk fordeling. Av 86 elever er ca. 23% fra Oslo. Den geografiske fordelingen er
omtrent den samme i de andre gruppene. For Voksengruppene er medlemmene mer spredt
over et større geografisk område.
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Skøyteskolen Kunstløp 5-13 år - utdrag Høst 2021:

Alle det ikke står Oslo eller annet navn på er primært Bærum.

Østerå
s

Økonomien er tilfredsstillende. Har fått kompensert noen tap pga. Covid19 restriksjonene.
Det settes av midler fra dugnader og arrangementer som ekstra buffer.
Ekstrainntekter fra billettsalg/show og kafeteria og julecamp er redusert eller har bortfalt.
Viser til Kostnader og nettoresultat i regnskapstallene til Jar IL.

9

ÅRSRAPPORT 2021 JAR IL HÅNDBALL

Styret har denne sesongen (etter årsmøtet 2020 – pga Korona ble årsmøtet 2020 avholdt
som styremøte i gruppen) bestått av følgende personer:
-

Pål Elstad, leder og styrerepresentant i Jar IL. fungerende økonomi
Anette Eckhoff, viseformann og sekretær, 2010
Hildegunn Piro, dommeransvarlig, 2009
Eivind Flagstad-Andersen, medlemsansvarlig, 2008
Martin Sending, 2007 – arrangements ansvarlig
Stein Ødegård, 2006
Henrik Lauritzen, materialansvarlig, 2011
Ingrid Maurstad, 2012

Gjennom året har 2006 laget blitt avviklet og Stein Ødegård trakk seg fra styret i desember.
Styret har gjennom året vært opptatt av følgende oppgaver:
-

Sikre drift av Jar Håndball gjennom en vanskelig pandemiperiode, inklusive forsvarlig
smittevern, følge med på lover og regler samtidig som aktivitet opprettholdes
Tildeling og fordeling av treningstider
Sørge for at klubben etterlever alle regler vi er underlagt
Jobbe med en langsiktitig plan for å sikre rekruttering
Videre effektivisering av driften av klubben, herunder å få lagt hovedbyrden for
rollen økonomiansvarlig ut som en betalt tjeneste
Trenersituasjon og trenerutdanning av eldre og yngre trenere.
Dommersituasjon og oppfølging av unge dommere
Rydde opp i samarbeidet med Jar Skole rundt SFO tilbudet

Forøvrig har styret arbeidet etter årshjulet for Jar IL Håndball.
Første halvår av året var sterkt preget av koronapandemien. I denne perioden måtte
dessverre styret hatt all fokus på å sikre drift av klubben, sikre smittevern, samtidig som vi
prøvde å opprettholde aktiviteten. Fokus på mer langsiktige planer har vært satt på hold i
denne perioden. Serien for alle lag ble delvis gjennomført i vårsesesongen.
Men, takket være god innsats fra trenere/foreldre, tett samarbeid med kommunen samt EB
Basket som felles leietaker i Nadderudhallen, har vi klart å oppretteholde ett relativt bra
aktivitetsnivå til tross for pandemien. Det mest positive er at vi ikke har hatt noen klager fra
kommunen på måten vi har gjennomført aktiviteten eller hatt noen smittetilfeller som kan
spores til vår aktivitet.
Sportslig var vår sesongen en utfordring. Spesielt utfordrende at alle cuper på våren ble
avlyst. Resultet er at frafallet etter vårsesongen var stor, spesielt for de eldre lagene.
Samtidig ble Danmarksturen avlyst.
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Høsten startet bra. Vi startet opp for fullt med treninger og etter hvert startet serien. Selv
om det til tider har vært vanskelig å gjennomføre aktivitet pga mye sykdom og smitte. Året
sluttet dessverre uten noen aktivitet i det hele tatt.
Jar IL Håndball hadde ved utgangen av 2021 148 aktive medlemmer, en nedgang fra 184 fra
slutten av 2020. Gruppen har spillere i regionserien i aldersgruppen 8 til 14 år, fordelt på 16
lag i regionserie/minirunder. Totalt 130 spillere. I tillegg har vi hatt to årganger med i
loppetassen. Vi har 16 eldre spillere som bidrar som dommere og trenere.
På grunn av utfordringer rundt treningstider og få spillere har vi hatt flere gode samarbeid
med naboklubber. 2008 har ett samarbeid med Stabæk. Her er det Jar som leder an. 2007
har hatt ett samarbeid med Haslum. Desverre er det så får Jar spillere igjen slik at restene
har meldt overgang til Haslum. I tillegg har 2006 laget gått i oppløsning.
Resultatet er at det eldste laget er nå 2008. Det er en utfordring på kort sikt. Samtidig har vi
god rekruttering på de yngre lagene, spesielt 2010 og 2011.
Håndballen har fortsatt det gode samarbeidet med Jar Skole SFO, som er enviktig
rekrutterings arena. Men pga at Jar Skole ikke ønsket gjennomføring av SFO aktiviter ved
gult (eller rødt) nivå har aktiviteten vært begrenset. Men den er i full gang nå.
Vi ser at Nadderudhallen sakte, men sikkert overføres til basketen. Vi har fortsatt de fleste
av kampene på søndager, men pga. at Nadderudhallen nå er klisterfri flyttes lagene som
bruker klister sine treninger til Rykkinn, i tillegg til at vi har fått en hel kveld i Nadderud
Arena. Vi har også fått noe tid på Høvik Skole.
Fra høsten 2022 er Eikeli ferdig og det antas at Jar vil få tildelt mest tid her.
Vi ser at det er viktig for Jar Hånball å jobbe for egen hall, eller ikke minst få en hjemmehall.
Sammen med Jar IL skal vi jobbe med ulike alternativ for fremtiden. Det mest aktuelle
alternativet er ved Lysaker elven.
I løpet av 2021 har Jar Håndbåll inngått ny avtale med Scantrade/Intersport. Vi har hatt litt
oppstarts problemer, men alle lag har nå fått nye drakter samt spillerene har fått muligheten
til å kjøpe nytt ustyr levert fra Umbro. Styret tror at dette kommer til å bli engod løsning.
Dommersituasjonen i klubben har i 2021 vært akseptabel
Økonomi:
Økonomien i Jar Håndball er under god kontroll, og med positivt resultat for 2021 på
ca. kr 62 ,000-. Vi har en omsetning med alt inkludert på kr 478,000,-. Den største
utgiftsposten er trenere, og den største inntektskilden er treningsavgift.
Jar Håndball har en likviditet på kr 535,000,- samt fond på kr 100,000,-.
For styret i Jar IL Håndball
Pål Elstad, styre leder Jar IL Håndball
Jar, 17. mars 2022
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Årsberetning Jar Curling 2021

2021 var et år uten vesentlig aktivitet for Jar Curling. Det skyldes i stor grad at man har ikke
disponert curling banene i Jar Isforum og måtte leie istid i Snarøyhallen. Det har gått hardt ut over
rekruttering og klubben sitter igjen med 4 lag som deltar i Oslo og Akershus Curlingkrets divisjonsspill
samt en aktiv seniorgruppe bestående av ca. 25 personer. Det var 48 aktive medlemmer ved
utgangen av 2021. Klubbens divisjonsspill-lag har prestert bra og er i den øverste del av sine
divisjoner. Klubben hadde et lag i NM for de som er over 50 og et lag i NM for de over 60.
Da klubben ikke har tilgang til istid i Jar Isforum er det styrets mening at vi vil ikke kunne drive med
rekruttering eller kunne utvikle vår virksomhet som curlingklubb.
Styret vil prioritere en avklaring rundt hallsituasjonen. Styret forventer ikke at Jar Curling vil
disponere is i Jar Isforum i 2022.
Jar Curling har god likviditet og hadde et overskudd av ca kr 5.000 i 2021.
Styrets sammensetning var uendret i 2021 og styret består av følgende personer:
•
•
•
•
•
•

Robert Wood (Leder)
Finn Ivar Clausen
Ann Magrit Sommervold (Kasserer)
Mali Ramsfjell
Per Chr. Foss Olander
Knut Narum

På vegne av Jar Curling
Robert Wood / leder
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Årsberetning Jar Fotball 2021

2021 ble nok et år uten vesentlig aktivitet for Jar Fotball, med bakgrunn i Corona pandemien
og de restriksjoner dette medførte for treninger og cuper. Styret i Jar Fotball har fulgt opp
sin plan fra 2020, og er glade for at vi har planlagt aktivitet for neste år. 2008 laget vil delta
på flere cuper, både innenlands og utenlands.
Styret vil også arrangere en temakveld i løpet av mars/april 2022, for lagledere, trenere og
foreldre til alle de yngre årskullene i idrettslaget (hockey). Dette siden det hele veien har
vært Jar Fotball sitt formål å tilby et lavterskel opplegg med fotball for de allerede
eksisterende årgangene i Jar IL. Styrets mål er at minst ett årskull til starter opp med aktivitet
i løpet av våren 2022.
Samlet for fotball:
Stabilt og god økonomisk situasjon, og grunnlaget for videre drift ligger til grunn.
Dette helt i henhold til formålet med etableringen av Jar fotball; et lokalt, lavterskel og billig
fotball alternativ til barn i området.
Siden vi kun deltar på cuper og alle treninger foregår på gratis baner (parker), er det lite
kostnader. Fikk inn de pengene vi hadde bruk for via deltagelse på kommunal søppeldugnad,
og stiller oss positiv for videre dugnadsinnsats; til lands og til havs.
Styret består av følgende personer;
Tore Ustad
leder
Bjørn-Eirik Hervik
nestleder
Helene Marie Mo
kasserer
På vegne av Jar Fotball
Tore Ustad / leder Jar Fotball
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Årsberetning Jar Bryting 2021

2021 som oppstartsår for Brytegruppen, gav noen utfordringer sett i lys
av pandemien. Til tross for dette er gruppen godt etablert, og har 17
ivrige brytere i aldersgruppen 9-14 år.
Status
Vi ser et godt grunnlag for Bryting i vårt nærområde og idrettslag. Fra høsten 2022, utvides
aktiviteten med Bryteskole for barn mellom 8 og 12 år. Videre vurderer vi å utvide tilbudet til
dagens medlemmer til 2 treninger, og tilby deltakelse i nasjonale stevner.
Med støtten fra Sparebankstiftelsen, har brytegruppa gjort alle nødvendige innkjøp for å
kunne drive aktiviteten fult ut og har ikke økonomiske forpliktelser utover lokaler.
Dette helt i henhold til formålet med etableringen av Jar Bryting; et lokalt, lavterskel og billig
tilbud for barn som ønsker å drive med Bryting som sin hoved-idrett og for barn som trener
bryting som en del av sin fysiske trening til hoved-idretten.
Styret består av følgende personer;
Benjamin Bye, Leder
Hans Petter Daae, Kasserer
På vegne av Jar Bryting
Benjamin Bye / leder Jar Bryting
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