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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.
4

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.
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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.
10

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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Årsregnskap 2021
Jar Idrettslag

RESULTATREGNSKAP
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Note

Medlemskontigent og treningsavgift
Tilskudd og gaver
Dugnadsinntekter
Kiosksalg o.l.
Egenandeler turer, cuper o.l.
Andre inntekter
Sum driftsinntekter

1, 2
3

Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

4
5
4

Driftsresultat
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Annen rentekostnad
Annen finanskostnad
Resultat av finansposter
Resultat før skattekostnad
Skattekostnad
Årsresultat
OVERFØRINGER
Avsatt til annen egenkapital
Sum overføringer

JAR IDRETTSLAG

7

2021

2020

6 186 225
1 532 742
133 345
192 264
375 954
975 934
9 396 464

6 205 555
1 708 286
20 488
302 304
414 824
819 490
9 470 947

987 293
1 420 488
8 025
6 797 893
9 213 700

1 118 393
370 800
15 975
6 139 219
7 644 386

182 764

1 826 561

2 034
0
559
380
1 095

1 852
3 254
309
0
4 797

183 859
0
183 859

1 831 358
0
1 831 358

183 859
183 859

1 831 358
1 831 358

SIDE 2
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BALANSE
EIENDELER

2021

2020

1
1

8 026
8 026

100 000
100 000

100 000
100 000

100 001

108 026

9

25 350
1 427 440
1 452 790

15 000
1 147 557
1 162 557

6

4 684 161

4 428 219

Sum omløpsmidler

6 136 951

5 590 776

Sum eiendeler

6 236 952

5 698 802

ANLEGGSMIDLER
VARIGE DRIFTSMIDLER
Maskiner og anlegg
Sum varige driftsmidler
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER
Investeringer i datterselskap
Sum finansielle anleggsmidler

Note

5

8

Sum anleggsmidler
OMLØPSMIDLER
FORDRINGER
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.

JAR IDRETTSLAG

SIDE 3
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JAR IDRETTSLAG

BALANSE
EGENKAPITAL OG GJELD

Note

2021

2020

5 082 585
5 082 585

4 898 727
4 898 727

5 082 585

4 898 727

44 688
17 223
1 092 456
1 154 367

85 465
0
714 610
800 075

Sum gjeld

1 154 367

800 075

Sum egenkapital og gjeld

6 236 952

5 698 802

EGENKAPITAL
OPPTJENT EGENKAPITAL
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital

7

GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

9

Jar, 21.03.2022
Styret i Jar Idrettslag

Niels Richard Kiær
styreleder

Elisabeth Einang Prestegard
nestleder

Tore Ustad
styremedlem

Kristin Smedsrud
styremedlem

Trond Brakken
styremedlem

Pål Erik Elstad
styremedlem

Robert Wood
styremedlem

Benjamin Bye
styremedlem

Trygve Schiøll
styremedlem

Helge Vie Berntsen
daglig leder

JAR IDRETTSLAG
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JAR IDRETTSLAG

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak,
samt iht. regnskapsbestemmelsene til Norges Idrettsforbund for store foretak.
DRIFTSINNTEKTER
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet.
Andre inntekter inntektsføres når de er opptjent.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV ANLEGGSMIDLER
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til
anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid.
KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter
balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av
anskaffelseskost og virkelig verdi.
AKSJER I DATTERSELSKAP
Datterselskap vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til
anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig.
FORDRINGER
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Note 1 Antall medlemmer

Hockey
Håndball
Curling
Fotball
Kunstløp
Bryting
Ikke tilknyttet gruppe
Antall aktive medlemmer

2021
608
148
48
30
241
17
81
1 173

2020
526
179
69
30
193
0
33
1 030

Treningsavgift
4 258 154
233 050
18 450
0
1 299 196

Medlemskontigent
202 350
64 800
21 600
4 050
53 150

Note 2 Treningsavgift og medlemskontigent

Hockey
Håndball
Curling
Fotball
Kunstløp

Visma Addo identifikasjonsnummer: c2d9546d-8c3c-44ae-9d87-d8686fcb8279

SKATT
Idrettslaget har ikke skatteplikt etter skattelovens bestemmelser da idrettslaget ikke har erverv som
formål.

Bryting
Jar IL - Støttemedlemmer / Styret / Æresmedlemmer
Sum

2 250
25 996
374 196

3 180
5 812 030

Tilskudd og gaver
LAM/KAM
Momskompensasjon
Grasrotandelen
Corona-støtte Ferd AS
Corona-støtte Lotterie og stiftelsestilsynet
Annen støtte
Sum tilskudd og gaver

2021
363 851
551 530
44 300
0
264 744
308 317
1 532 742

2020
298 284
470 129
42 637
325 000
512 735
59 501
1 708 286

Note 4 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor
Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Andre ytelser
Sum

2021
1 272 291
130 136
18 061
1 420 488

2020
369 413
0
1 386
370 799

Selskapet har i 2021 sysselsatt 1,5 årsverk.
PENSJONSFORPLIKTELSER
Idrettslaget er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Idrettslaget har opprettet tjenestepensjonsordning i 2022.
YTELSER TIL LEDENDE PERSONER
Det er ikke utbetalt honorar til styret i 2021. Daglig leder er ansatt i Jarhallen AS og det overføres et årlig
administrasjonstilskudd til selskapet. Det årlige tilskuddet utgjorde i 2021 kr 500 000.

Note 5 Anleggsmidler

Anskaffelseskost pr. 01.01.2021
Anskaffelseskost 31.12.2021
Av- og nedskrivninger pr. 01.01.2021
Årets ordinære avskrivninger
Av- og nedskrivninger pr. 31.12.2021
Bokført verdi 01.01.2021
Årets avskrivning og nedskrivning
Bokført verdi 31.12.2021
Økonomisk levetid

Driftsløsøre,
inventar ol.
55 951
55 951
47 925
8 025
55 950
8 025
8 025
0
0-5 år
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Note 3 Spesifikasjon av tilskudd og gaver

Note 6 Bankinnskudd
Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 2.

Note 7 Egenkapital
Sum egenkapital
4 898 727
183 859
5 082 585

Note 8 Datterselskap, TS og FKV
Kontorkommune
DS/FKV/TS
Jar Isforum AS
Jar Ishall AS
Sum

BÆRUM
BÆRUM

Eierandel

Stemmeandel

Egenkapital

Resultat

100,0%
100,0%

100,0%
100,0%

583 933
1 534 451
2 118 384

-821 288
180 505
-640 783

Årsregnskapene for selskapene er ikke ferdigstilt pr. 18.03.2022 og tallene som er oppgitt er foreløpige tall.
Idrettslaget har har leid idrettsfasiliteter fra datterselskap for tilsammen kr 3 162 523 i 2021.

Note 9 Spesifikasjoner av andre kortsiktige fordringer og annen kortsiktig gjeld
Andre kortsiktige fordringer
Innestående på konto hos Superinvite pr. 31.12.2021
Covid-støtte som mottas i 2022
Diverse andre fordringer
Kortsiktig lån til Jar Ishall AS
Sum andre kortsiktige fordringer

2021
940 748
76 777
109 915
300 000
1 427 440

Annen kortsiktig gjeld
Mottatt treningsavgift for aktiviteter i 2022
Skyldige feriepenger
Diverse annen kortsiktig gjeld
Sum annen kortsiktig gjeld

2021
940 748
103 112
48 596
1 092 456
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Annen egenkapital
4 898 727
183 859
5 082 585

Pr 01.01.2021
Årets resultat
Pr 31.12.2021
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til årsmøtet i Jar Idrettslag

Konklusjon
Vi har revidert Jar Idrettslag’ årsregnskap som viser et overskudd på kr 183 859. Årsregnskapet består
av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og
noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening



oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
gir årsregnskapet et rettvisende bilde av idrettslagets finansielle stilling per 31. desember
2021 og av dets resultat for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International
Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er
beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er
uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional
Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics
Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i
samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og
hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for øvrig informasjon som er publisert sammen med
årsregnskapet. Øvrig informasjon omfatter årsberetningen. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor
dekker ikke øvrig informasjon.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon. Formålet
er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og
årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller
hvorvidt øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom øvrig
informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet
Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar
med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern
kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og
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opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til
grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti
for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som
eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon
blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger.

Asker, 22. mars 2022
R3 Revisjon AS

Øystein Dalsegg
statsautorisert revisor
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Uttalelse fra ledelsen
Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Jar Idrettslag for året som ble
avsluttet den 31. desember 2021. Formålet er å kunne konkludere på hvorvidt regnskapet i det alt
vesentlige gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.
Vi bekrefter etter beste evne og overbevisning at:

Regnskap og bokføring
Vi har oppfylt vårt ansvar for å påse at idrettslagets regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for
betryggende kontroll, herunder slik intern kontroll som vi finner nødvendig for å muliggjøre
utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av
misligheter eller feil. Vi har videre oppfylt vårt ansvar for utarbeidelsen av regnskapet, og mener at
regnskapet gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.
Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, herunder
regnskapsestimater målt til virkelig verdi, er rimelige.
Vi har tatt tilstrekkelig hensyn til og opplyst om forhold til nærstående parter og transaksjoner med
disse i overensstemmelse med kravene regnskapsloven og god regnskapsskikk.
Alle hendelser etter datoen for regnskapet og forhold som medfører korrigering eller omtale, er
korrigert eller omtalt.
Vi har oppfylt vår plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av
selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge, og har gitt
revisor tilgang til all relevant informasjon i denne sammenhengen.

Opplysninger som er gitt
Vi har gitt revisor:




Tilgang til alle opplysninger som vi har kjennskap til, som er relevante for utarbeidelsen av
regnskapet, som regnskapsregistreringer, dokumentasjon og andre saker,
tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål og
ubegrenset tilgang til personer i selskapet som det etter revisors vurdering er nødvendig å
innhente revisjonsbevis fra

Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet.
Vi har gitt revisor opplysninger om resultatene av vår vurdering av risikoen for at regnskapet kan
inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter.
Side 1 av 2
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Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter som vi
er kjent med og som kan ha påvirket selskapet, og som involverer:




ledelsen,
ansatte som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller
andre hvor misligheten kunne hatt en vesentlig virkning på regnskapet.

Vi har gitt revisor opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke om
manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for utarbeidelsen av
regnskapet.
Vi har gitt revisor opplysninger om identiteten til idrettslagets nærstående parter og alle forhold til
nærstående parter og transaksjoner med disse som vi er kjent med.
Vi har på tilbørlig måte regnskapsført eller opplyst om alle forpliktelser, både aktuelle og latente, og
har i notene til regnskapet gitt opplysninger om alle garantier avgitt til tredjeparter.
Idrettslaget har tilfredsstillende hjemmel til alle eiendeler, og det er ingen pantsettelser av eller
heftelser på selskapets eiendeler, med unntak av dem som fremgår av notene til regnskapet.

Jar, 21. mars 2022

_____________________________
Helge Vie Berntsen
daglig leder
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Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om
misligheter som kan ha påvirket selskapets regnskap og som er kommunisert av ansatte, tidligere
ansatte, analytikere, tilsynsmyndigheter eller andre.
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FOR
JAR IDRETTSLAG

Jar Idrettslag med datterselskaper
Jar Ishall AS og Jar Isforum AS
Storengveien 28, 1358 Jar
www.jaril.no
Vedtatt på årsmøtet 25.06.2021
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Grunnlagsopplysninger for idrettslaget
Navn: Jar Idrettslag
Stiftet: 02.02.1934
Idrett: Curling, Ishockey, Håndball, Fotball, Kunstløp
Postadresse: Postboks 117, 1369 Stabekk
E-postadresse: medlem.jaril@gmail.com
Bankkonto: 1627.07.10658
Bankforbindelse: DNB
Internettadresse: www.jaril.no
Organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret: 983575595
Anleggsadresse: Storengveien 28, 1358 Jar
Telefon: 908 33 122
Tatt opp som medlem i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite/NIF.
Registrert tilknytning til Akershus idrettskrets
Registrert tilknytning til Bærum Idrettsråd
Registrert tilknytning til Ishockey, Håndball, Fotball og Curling-forbund
Klubbnummer i NIFs medlemsregister: KL02190047

Idrettslagets formål
Jar Idrettslag skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge
på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
Jar IL skal være den viktigste bidragsyteren til at barn, ungdom og voksne på Jar og omegn kan
oppleve glede og mestring gjennom idrett og fysisk aktivitet.
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Idrettslagets Organisasjon
Årsmøtet
Hovedstyret
Daglig leder

Curling

Curlingstyret

Fotball

Håndball

Fotballstyret

Ishockey

Håndballstyret

Ishockeystyret

Kunstløp

Kunstløpstyret

Bryting

Brytestyret

Sportslig leder
Ishockey

Datterselskaper:
Jar Idrettslag

I

Jar Ishall AS

I

Jar Isforum AS
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Grupper i fleridrettslag
Jar IL har 5 særidrettsgrupper, som alle er medlem av sitt respektive særforbund. Hver gruppe har et
eget styre valgt av medlemmene tilknyttet gruppen. Lederen av særidrettsgruppa tiltrer hovedstyret
som oppnevnt av årsmøtet.

Curling
Curlinggruppa har vært aktive siden Jar Isforum var ferdig bygget og har som hovedmål å bidra til økt
rekruttering av nye curlingsspillere. Gruppen består for det meste av etablerte curlingspillere,
pensjonister og nye spillere. Medlemmer deltar på klubbtreninger, klubbaktiviteter, seriespill samt
turneringer.

Fotball
Fotballgruppa består av medlemmer som spiller ishockey om vinteren. Gruppa er foreldredrevet, og
har til nå kun deltatt på cuper i lokalmiljøet. Gruppa har ingen fast treningsbane, men spiller på løkker
og baner det er ledig kapasitet på.

Håndball
Jar Håndball organiserer håndball for jenter på breddenivå. Gruppa har ingen fast hjemmehall, men
får tildelt halltid av Bærum kommune i lokale idrettshaller.

Ishockey
Ishockeygruppa driver omfattende virksomhet i Jar Isforum, og stiller lag i de fleste aldersgrupper. Jar
Ishockey driver breddeidrett, og har ikke planer eller ressurser til å drive hockey på elitenivå.

Kunstløp
Jar Kunstløp driver aktivitet i de fleste aldersgrupper. Gruppen har fokus på breddeidrett for barn og
ungdom 5-17 år. Konkurranseklasser skal omfatte tilbud til alle nivåer fra oppvisningsløpere opp til
landslagsnivå.
Jar Kunstløp har løpere som kvalifiserer til NM og har målsetning å kunne legge til rette tilbud og
ressurser for enkeltløpere som vi satse for å beholde de i klubben.

Bryting
Jar Bryting er vedtatt etablert på årsmøtet i 2021. Styre vil bli etablert så snart aktiviteten kommer i
gang.

Datterselskaper
Jar IL eier 100 % av aksjene i Jar Ishall AS, som er eier av Jar Isforum AS. Jar Isforum AS drifterto
innvendige isflater bygget for hhv. ishockey og curling, samt en utendørs isflate.. I tillegg har Jar Ishall
kafe, selskapslokaler og treningsrom.
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Jar Isforum har 7 ansatte.

Daglig leder
Jar IL dekker 50% av kostnaden for idrettslagets daglige leder. De øvrige 50 % dekkes av Jar Isforum,
som også er daglig leders formelle arbeidsgiver.
Daglig leder koordinerer aktiviteten i idrettslaget herunder samarbeidet med Jar Isforum AS om drift og
utnytting av Jar Isforum. Daglig leder har også tett kontakt med Bærum Idrettsråd og Bærum
Kommunes avdeling for natur, kultur idrett og fritid knyttet til forhold av interesse for alle parter.

Sportslig leder ishockey
Sportslig leder for ishockey er ansatt i Jar Idrettslag, og har som hovedoppgave å koordinere
ishockeygruppa. Dette omfatter kontakten og ledelse av innleide trenerresurser, koordinere
foreldretrenere for de yngste årsklassene.

Trenere
Idrettslagets grupper har et spenn av trenere fra profesjonelle ansatte til faste innleide, engasjerte
trenere til prosjekter som camper og spesialtreninger i tillegg til foreldretrenere. Utdanning av alle typer
trenere er et mål.

Medlemsansvarlig
Daglig leder er medlemsansvarlig dersom det ikke er definert en rolle blant tillitsvalgte. Klubben bruker
NIF´s systemer med Klubbadministrasjon. «KA»

Barneidrettsansvarlig
Styret velger barneidrettsansvarlig – dersom det ikke er valg, er daglig leder ansvarlig

Politiattestansvarlig
Daglig leder er ansvarlig for politiattester dersom ikke en dedikert tillitsvalg eller et annet medlem
innehar rollen - https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

Informasjon
Idrettslaget informerer medlemmene via nettsiden som har adresse: www.jaril.no

Regnskap
Idrettslagets regnskap gjøres både av ekstern og intern regnskapsfører. Alle gruppenes regnskap
føres og eller samkjøres samme system - i Visma e- accounting etter følgende rutiner
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbokonomi/regnskap/

Medlemskontingent
Medlemskontingenten fastsettes på årsmøtet som egen sak. jf. egen bestemmelse i idrettslagets lov.
For medlemmer som deltar i aktivitet i gruppene innkreves medlemskontingenten sammen med
treningsavgiften og overføres samlet fra hver gruppe. Dette forenkler innkrevingen betydelig, og man
sikrer samsvar mellom aktivitet og antall aktive medlemmer slik at idrettsregistreringen blir riktig.
Støttemedlemmer betaler kontingent over nett.

Treningsavgift
Hver av gruppene innkrever slik treningsavgift som er nødvendig for å dekke kostnadene til aktiviteten.
Idrettslaget informerer om Bærum kommunes fritidsstipend, slik at foreldre som ikke klarer å dekke
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barnas utgifter til aktivitet, enten selv eller gjennom bistand fra NAV, kan be organisasjonene om å
søke utgiftsdekning gjennom stipendet.

Reklame/sponsoravtaler
Sponsorsalg gjøres av egen sponsorgruppe fulgt opp av daglig ledelse og styret/gruppestyrer. Støtter
og gaver til lag og grupper som ikke er gjenstand for gjenytelse og avgifter, gjøres av lag og grupper
separat og skal avklares med styret og sponsorgruppe - http://www.jarisforum.no/nyheter/bli-jars-nyepartner

Utleie
Henvendelser om leie av lokaler i Jar Isforum rettes til Jar Isforum AS. Det er gnerell fortrinnsrett for
idrettslagets egne grupper

Kiosk
Kiosk og kafévirksomhet driftes av særidrettsgruppene, ofte i tilknytning til egne arrangementer.
Betalinger gjennomføres via Vipps eller betalingsterminaler – ingen kontanthåndtering. (Eksempel på
rutiner)

Lønn og honorar
Jar Idrettslag har både ansatte og engasjerte trenere. Det er inngått midlertidig arbeidskontrakter samt
faste avtaler /ansettelser. Dommere har ikke kontrakter ut over dommerregninger og utøvere under 13
år som får betalt skal ha samtykke av foreldrene. NIF´s klubbhåndbok med maler og retningslinjer

Reiseregning
Ved reise på idrettslagets vegne dekkes utlegg og ellers benyttes statens satser for utgiftsgodtgjørelse
etter NIF´s maler

Merverdiavgift
Idrettslaget er ikke registrert i mva-registeret og har pr 2021 ikke virksomhet innenfor avgiftspliktig
område som overstiger grense på kr. 140.000.

Klubbdrakter/profilering
Idrettslagets emblem er formet som en blå sirkulær flate, omringet av to gullsirkler, den første i
ytterkant og den andre med en radius på ¾ av den første. I rommet mellom de to gullsirklene står ”Jar
Idrettslag” øverst og ”2.2.1934” nederst. I sentrum er plassert gullkantet rødt skjold med Jars bumerke
i gull. I kryss bak skjoldet er plassert to ishockeykøller i gull. I stedet for gull kan benyttes gul farge.
Spiller på Jar hockey bruker «New York Rangers» drakter, men Jars navn og logo.
Spillere på Jar håndball bruker drakter i rødt og hvit.
Spiller på Jar Fotball bruker blå drakt, hvit shorts og røde strømper

Retningslinjer for utøvere
Klubbens utøvere skal oppfylle følgende krav:
•
•
•
•
•
•
•

Gode holdninger
Respektere hverandre
Lojalitet mot klubb og trenere
Hjelpe hverandre
Følge klubbens regler
Stille opp for hverandre
Ærlig overfor trener og andre utøvere.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Godt samhold
Stå sammen
Stille på treninger og stevner en har forpliktet seg til.
Vise engasjement
Gode arbeidsholdninger.
Stolthet av sin egen innsats.
Objektivt ansvar for miljø og trivsel.
MOBBING ER IKKE AKSEPTER

Retningslinjer for trenere
Som trender skal du bidra til:
• Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren
• Positive erfaringer med trening og konkurranse
• Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap
• At utøvere skal kunne drive idrett i andre avdelinger
• Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre
• Vær et godt forbilde
• Møt presis og godt forberedt til hver trening
• Som trener er du veileder, inspirator og motivator
• Bry deg litt ekstra og involver deg i utøverne dine
• Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelser av treningen
• Søk å utvikle selvstendig vurderingsevne hos utøveren
• Vis god sportsånd og respekt for andre
• Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet
• Enhver utøver eller gruppe skal utfordres til å utvikle sine ferdigheter
• Samler ikke på pokaler, men utvikler spillere og mennesker.
Innholdet av treningen skal være preget av:
• En målrettet plan
• Progresjon i opplevelser og ferdigheter
• Stadig nye utfordringer slik at utøveren flytter grenser
• Effektiv organisering
• Saklig og presis informasjon
• Kreative løsninger
• Fleksibilitet ved problemløsning
- Som trener er du ansvarlig for god kommunikasjon

Mobbing
Barn som driver idrett i Jar IL skal ikke oppleve mobbing. Tilfeller av mobbing tas opp med trener eller
lagleder i første omgang på en adekvat måte. NIF har gode veiledninger her:
https://www.idrettsforbundet.no/tema/mobbing/

Seksuell trakassering og overgrep
Seksuell trakassering og overgrep er uakseptabelt i alle deler av samfunnet og også i Jar IL. Oppleves
eller mistenkes det at det forekommer seksuell trakassering eller overgrep skal styret kontaktes. NIF
har gitt gode veiledninger:
https://www.idrettsforbundet.no/tema/seksuell-trakassering-og-overgrep/
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Alkohol
Her er idrettsforbundet sin holdning til alkohol;
https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/

Politiattest
NIFs informasjon om politiattester:
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

Fair Play
For spillere
Som spiller har du et ansvar for at du oppfører deg i den rette Fair Play-ånd. Det er kanskje enkelt å si,
men hva betyr det?
Fair Play betyr at du som spiller må:
•
•
•

Ta godt vare på dine medspillere og inkluder nye lagkamerater
Unngå stygt spill og filming i lagidrettene.
Skape trygghet og god lagånd på banen

Fair Play-ånden skal vokse fram ved:
•
•
•
•
•

Å trene og spille kamper med godt humør
Å behandle motstanderne med respekt
Å hjelpe skadet spiller uansett lag
Å takke motstanderen etter kampen
Å ikke kjefte på andre spillere eller dommeren

For trenere og ledere
Som trener og leder har du ansvar for at spillet utøves i den rette Fair Play-ånd. Du skal sørge for at
spillerne har god kjennskap til regler og retningslinjer, og at disse blir fulgt. Du kan invitere spillere og
dommere til temamøter, der situasjoner tas opp til vurdering og bevisstgjøring.
Det er ditt ansvar som trener eller leder at spillerne forstår:
•
•
•
•
•

Betydningen av dommerens situasjon og funksjon
At dommerne må ta hurtige valg – og dermed umulig kan være feilfrie
Betydningen av å ikke overreagere på dommeravgjørelser
At det er dommerens avgjørelse som teller, og at det er bortkastet å pådra seg straff for
kjeftbruk
Betydningen av å følge regelverket - det tjener alle parter, og dermed også spillet

For foresatte og foreldre
Foresatte, foreldre og besteforeldre er en viktig ressurs for norsk idrett. Det er fint om også dere bidrar
til trivsel og fair play i idrettsmiljøet
Ta ansvaret og tenk over følgende:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Din interesse og oppfølging betyr mye for barn og unge
Likeverd, aksept og inkludering bør gjelde alle i idrettsmiljøet
Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt
Respekter trenerens bruk av spillere – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser
Dommeren prøver også å gjøre sitt beste – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser
Resultatet må ikke bli for viktig - den enkelte spillers mestring har også stor betydning
Gi oppmuntring til alle spillerne - ikke bare dine kjente
Stimuler til deltakelse - uten noen form for press
Ta gjerne initiativ til å bidra på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner
Smil og vær hyggelig mot barn og voksne. På Jar hilser vi på hverandre. Vi blir en bedre klubb
og gladere mennesker når munnviken peker oppover.
Under trening lærer man seg nye ferdigheter. Under kamp praktiserer spilleren kunnskapen.
Overvurder aldri kampens betydning i ungdomsperioden.
Uten krav til prestasjoner, vær positiv og LYTT til tanker om spillet, kameratene og lederne.
Barn vil ha noe å fortelle når de kommer hjem.
Berøm oftere barnas innsats enn selve prestasjonen.
Gi honnør til de friviilige, de er der fordi de synes det er gøy og gjør så godt de kan.

* * *
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