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DAGSORDEN FOR ÅRSMØTE I JAR IDRETTSLAG 30.03.2023 KL. 19:00 – JAR ISFORUM 
  

1.       Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene 
2.       Velge dirigent(er) 
3.       Velge protokollfører(e) 
4.       Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 
5.       Godkjenne forretningsorden 
6.       Godkjenne innkallingen 
7.       Godkjenne saklisten              
8.       Behandle idrettslagets årsberetning 
9.       Behandle 

a.       idrettslagets regnskap 
b.       styrets økonomiske beretning 
c.       kontrollutvalgets beretning 
d.       beretning fra engasjert revisor 

10.   Innkomne saker (ingen saker innkommet): 
11.   Fastsette 

a.       medlemskontingent 
b.       eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette 

treningsavgifter 
12.   Vedta idrettslagets budsjett 
13.   Behandle idrettslagets organisasjonsplan 
14.   Velge: 

a.       Styre med leder, nestleder, [antall, minst ett] styremedlem[mer] og 
[antall, minst ett] varamedlem[mer] 

b.       Kontrollutvalg med leder, [antall, minst ett] medlem[mer] [og [antall] 
varamedlem[mer]] 

c.       Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget 
har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne 
representantene 

d.       Valgkomité med leder, og [antall, minst ett] medlem[mer] og [antall, 
minst ett] varamedlem[mer] 

e.       Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan 
  

15.   Engasjere revisor 
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Styrets beretning til årsmøtet i Jar IL 2023 

1. Tillitsvalgte: 

 
Hovedstyret har i 2022 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) 

 
Hockeystyre: 

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

 
Kunstløpstyret: 

• Kristin Smedsrud (Leder) 
• Knut Rapp 
• Susanne Lidholm Torgersen    
 

Håndballstyret: 

• Pål Elstad (Leder til august, og fungerende økonomiansvarlig) 
• Anette Eckhoff (Nestleder og sekretær – rep. 2010) 
• Hildegunn Piro (Dommeransvarlig – rep. 2009) 
• Eivind Flagstad-Andersen (Medlemsansvarlig – rep. 2008) 
• Martin Sending (Leder fra august og arrangementsansvarlig – rep. 2007) 
• Stein Ødegård (rep. 2006) 
• Henrik Lauritzen (Materialforvalter – rep 2011) 
• Ingrid Maurstad (rep 2012) 
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Curlingstyret: 
• Robert Wood (Leder) 
• Ivar Clausen 
• Ann Margit Nome Sommervold (Kasserer) 
• Mali Ramsfjell 
• Per Chr. Foss Olander 
• Knut Narum 
 

Fotballstyret: 

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

 
Valgkomité: 

• Bjørn Libæk (leder)  
• Hans-Peter Daae  
 

Autorisert revisor: 
• Unic Revisjon AS 
 

Kontrollutvalg: 
• Tore Nielsen 
• Rein Carlsen 

 
2. Styrets arbeid 

 
Det er avhold fire styremøter i valgperioden knyttet til lagets løpende drift. Aktiviteten er drevet i 
særidrettsgruppene, hvis årsmeldinger følger vedlagt denne beretning. 

 
Hockey 

 
Jar Hockey har 635 aktive medlemmer. Det vises for øvrig til hockeygruppens årsmelding. 

 
Kunstløp 

 
Jar Kunstløp har 222 aktive medlemmer. Det vises for øvrig til vedlagte beretning fra 
kunstløpgruppen. 

 
Håndball 

 
Jar Håndball har 153 aktive medlemmer. Det vises for øvrig til vedlagte beretning for 
håndballgruppen. 

 
Curling 

 
Jar Curling har 41 aktive medlemmer. 
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Fotball 
 

Jar Fotball har 53 aktive medlemmer. Det vises for øvrig til vedlagte beretning fra fotballgruppen. 
 
Bryting 
 
Jar Bryting har 19 aktive medlemmer. Det vises for øvrig til vedlagte beretning fra brytegruppen. 

 
Medlemstall 

 
Jar IL hadde pr. 31.12.2022  1184 aktive medlemmer inklusiv 5 æresmedlemmer – en økning på 11 
aktive (se detaljer i årsregnskap) 
 

 
 

Økonomi 

 
Jar IL har hatt en samlet inntekt på kr 13.274.009, kostnader på kr 12.640.666 og et resultat etter 
finans på kr 627.620. Overskuddet tillegges annen egenkapital. Årsregnskapet 2022 er satt opp 
med forutsetning om fortsatt drift 
 
I etterkant av pandemien har aktiviteten økt kraftig med en samlet omsetningsøkning 
på ca 40% fra året før, men også fra det beste året før pandemien. 

 

 
 

Det vises til vedlagte årsregnskap. 
 
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. 
 
Anlegget er 10 år gammelt i 2023 og den faste driftsavtalen med kommunen har vært økonomisk 
utfordrende selv om anlegget er fullt utnyttet 7 dager i uka. Det arbeides med endrede 
rammebetingelser slik at det blir bærekraftig over tid.  
 
Strømprisene treffer oss hardt selv om anlegget har et effektivt forbruk. Bærum kommune innvilget 
høsten 2022 et ekstraordinært lån til Jar IL på kr. 3.970.000 som forskudd på statens 
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strømstøtteordning. Jar IL har lånt beløpet videre til datterselskapene. Lånet tilbakebetales ved at 
innvilget strømstøtte overføres til Bærum kommune. For 2022 er det tilbakebetalt kr.1.472.244 
 
Statens strømstøtte er kjærkommen, men dekker i hovedsak kun 50% av den økte strømkostnaden. 
Som følge av tap pådratt i 2021 og 2022 vil Jar Isforum ikke evne å tilbakebetale mer enn det som 
allerede er gjort. 
 
En ytterligere belastning på likviditeten er knyttet til steinraset som skjedde i november. Kostnadene til 
redning, utbedring av skade på hallen og sikring av fjellet bak hallen beløper seg til ca. kr 3.200.000 eks. 
mva. Det er ikke avklart hvor mye forsikringsselskapet dekker, og det er uenighet mellom 
forsikringsselskapets sakkyndige og sakkyndige oppnevnt av hallen mht. fordelingen av kostnader til 
redning og sikring mot fremtidige ras (som ikke er forsikringsdekket). Vi har søkt om dekning av BIR / BK 
av kr. 2.000.000, og så langt mottatt vedtak om kommunal støtte på kr. 150.000. Restbeløpet på 
1.850.000 er overført til rullering av anleggsplanen. 

 
Jar Idrettslag har ikke stillet økonomiske garantier for driften av Jar Isforum eller 
overfor noen av datterselskapenes kreditorer. Jar IL er likevel en av Jar Isforums 
største kunder, og opprettholder en tett og god dialog med Jar Isforum om bruk og 
utnyttelse av hallen
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Jar, den 20. mars 2023 
 
 
 

Niels Kiær Elisabeth E. Prestegard Trygve Schiøll 

Sign. Sign. Sign. 
 
 
 

 

Robert Wood Benjamin Bye Trond Brakken 
Sign Sign sign. 

 
 
 

Tore Ustad Pål Elstad Kristin Smedsrud 

Sign Sign Sign. 
 

 
Helge Vie Berntsen 

Daglig leder 

Sign. 
 

 
 

 



 

 
Årsberetning Jar Hockey 2022  
  
Jar Hockey har hatt en ny travel og aktiv sesong. Sesongen 2021/2022 var tilbake som en 
mer normal sesong etter to sesonger med Covid-restriksjoner, og nå i 2022/2023 er vi helt 
tilbake. 
 
Vi fortsetter å bygge klubb og forsterker vår posisjon som en av Norges største klubber 
innenfor barne- og ungdomshockeyen. Målt etter antall aktive med lisens under 19 år er Jar 
Hockey nå den nest største klubben i Norge etter Stavanger. Dette gjør vi med én ordinær 
isflate mens Stavanger har 4. Målet er å fortsette rekrutteringen til ishockey-sporten i vårt 
nærmiljø.  
   
Sesongen 2022/2023 stiller vi lag i følgende årganger:  
 

• JU9 
• JU11   
• JU13  
• JU16  
• Kvinner 
• U7  
• U8   
• U9  
• U10  
• U11  
• U12  
• U13  
• U14  
• U15 
• U16 
  

Jentene samarbeider med Jutul, og på seniorsiden har vi et seniorlag for jenter, Jar 2, og to 
veteranlag. Totalt har vi 40 lag påmeldt i seriespill sesongen 2022/2023. 
 
Antall aktive:  

• 350 spillere – U7 – U16 (inkl. 35 jenter – Jutuljentene kommer i tillegg)  
• 145 deltakere – Skøyteskolen  
• 70 spillere – Senior/Veteran 
• 70 utøvere - Dommere, lagledere, styre og støtteapparat  
   

Totalt er vi 635 aktive. Det er en økning på 27 aktive fra forrige sesong. Vi forventer videre 
vekst.  
 
 

Årgangsoppdatering:  
 
U7 – U10 - barneidrett småbane 



Store grupper på alle årganger, ivrige barn og veldig bra foreldreengasjement.  
  
U11 – U13 - barneidrett på stor bane, bortsett fra U11 som nå går på delte baner. 
God fart på alle årganger, stort engasjement, og ivrige foreldre. 
 
U14 - U16 – ungdomsidrett  
På U14, U15 og U16 har gode årganger og 2 lag i hver årgang.  
 
JU10 – JU16 – barne- og ungdomsidrett  
Godt engasjement og ivrige spillere. Vi har ca. 75 aktive jenter og hvor ca. 35 av disse er fra 
Jar.  
 
  
Sportslig utvikling:  
 
Målet er å bygge et sportslig fundament som bygger på utvikling og hockeyglede. Det gjøres 
ved fokus på å utvikle gode ungdommer, utvikle godt kameratskap og at våre barn og 
ungdommer skal oppleve et trygt og godt miljø i Jar Hockey. 
 

Videre har vi fortsatt å utvikle tilbudet i Jar Hockey gjennom camper og aktiviteter som før-
skole-trening, etter-skole-trening og spesial-treninger. Vi merket noe reduksjon i deltakelse 
høsten 2022, men dette har tatt seg opp etter nyttår og er nå flere enn noen gang.  
 
Alt styres av vår sportslige leder Knut Henrik Spets og Quintin Bollue som er med oss videre 
nå i sin tredje sesong hos Jar Hockey. I tillegg har vi en trener fra Tsjekkia – Jan Hanus og fra 
USA – Derek Read, samt målvaktstrener Joachim Svendsen i inneværende sesong.  
 
Vi tror det tilbudet vi har på trenersiden er landsledende innenfor barne- og 
ungdomshockeyen, og er med på å sikre rekrutteringen til klubben. Fra U7 til U10 styres 
lagene av foreldretrenere med støtte fra klubbens hovedtrenere. Fra U11 til U16 har hvert 
lag sin hovedtrener. 
 

 

Økonomi:  
 
Økonomien i Jar Hockey er under god kontroll, og med et positivt resultat for 2022 på NOK 
415.000,-. Overskuddet er høyere enn budsjettert og et resultat av økte inntekter fra 
gavegivere og sponsorer, kiosksalg og dugnader. Vi har en omsetning med alt inkludert på 
NOK 8,2 mill. Den største utgiftsposten er for istid, og den største inntektskilden er 
treningsavgift. 
 
Oppsummering: 
 
Sesongen 2022/2023 har vært en normal sesong etter noen sesonger med Covid-
restriksjoner. Vi er svært fornøyde med at vi beholder de aller fleste barna og ungdommene i 
klubben vår. 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. I den forbindelse trer Knut Henrik inn som daglig leder i Jar IL mens Helge Vie 
Berntsen vil bruke sin tid på anlegget. Det vil søkes etter ny sportslig leder for Jar Hockey. 
 
Vi ser lyst på klubbens videre utvikling og tror på fortsatt vekst i medlemsmassen. 
Skøyteskolen er et satsingsområde. 
 
 
 
Styret for Jar Hockey har i perioden vært;  
 
Henrik Standnes  - U8 – U10  
Camilla Bahr Bugge  - U11 – U13 
Kristoffer Henriksen  - U14 – U18  
Helge Nordtorp  - JU10 – JU16 

Toivo Olsen   - Is- og dommeransvarlig 
Trond Brakken - Leder 

  
 
 

27.02.2023  
Trond Brakken  
Leder Jar Hockey   
 



Årsrapport 2022 Jar IL Kunstløp (JIK) 
 

Oppsummering 2022: 

Medlemsmasse 
Klubben har hatt et stabilt antall elever gjennom året med ca. 260 kursdeltakere gjennom året. Medlemstallet 
er ca. 230 ved slutten av 2022. Jar Kunstløp er nå blant de største kunstløpklubbene i landet. Det langsiktig mål 
er fortsatt å stabilisere medlemstallet på ca. 250 medlemmer og bredden skal være selve fundamentet. Med 
stadig stigende antall elever som har gått flere kurs i skøyteskolen og har ønske om å utvikle seg videre har 
behovet for å utvidekonkurranse og satsningsgrupper. Oppfølging av elever og foresatte i skøyteskolen er 
viktig. Skøyteskoleansvarlig organiserer derfor vaktordninger med foreldre for at det alltid skal være vakter 
tilstede hver uke som tar imot, følger opp og registrerer fremmøte osv.  

Nasjonalt stevne - I mars arrangerte klubben for første gang nasjonalt stevne for konkurranseklasser. God 
innsats fra foreldre og styret gjord arrangementet til en suksess. Med høy isleie er vi den klubben som har de 
høyeste kostnadene for å gjennomfør stevner. Skøyteforbundet forsøker å bidra med litt ekstra gjennom Post 
3 midlene årlig på grunn av dette. 
 
Gruppen med aspirant- og konkurranseløpere har blitt større og teller nå 44 utøvere.  Utøvere som presterer 
godt er god reklame for klubben og rekrutteringen i skøyteskolen. Det er mindre krevende å rekruttere nye 
elever i skøyteskolen fordi kubben har blitt mer kjent. Ikke minst kjent for et godt miljø og god kvalitet på 
treningstilbudet. Mange kommer fordi venner og klassekamerater går hos oss. At så mange elever fortsetter 
på nye kurs ser vi på som et kvalitetsstempel. Det som kan bli en utfordring for å holde en stabil elevmasse i 
2023 og fremover er situasjonen i samfunnet. Vi får flere henvendelser ønske om støtteordninger til kurs. Det 
jobbes i foreldregruppen med å søke om støtte til aktiviteter for et lavterskeltilbud i 2023.  

Eksempel: Fordeling nye og tidligere elever Skøyteskolen høst 2022. (I 2021 utgjorde tidligere elever 62%). 

 

Ungdomsgruppene 13-18 år har vært en suksess med fulle klasser. Det har oppstått et behov for å utvide 
tilbudet til ungdommer som har utviklet ferdigheter. Derfor starter vi opp to ungdomsgrupper en dag i uken 
fordelt på nivå. 

Voksengruppen er populære og kursene har hatt er ganske stabilt med deltakere gjennom året. Flere voksne 
konkurrerer i Veteranklassen for klubben. Voksengruppen utgjør et viktig økonomisk fundament. 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. 

Ukrainske flyktninger – Klubben fikk sine første to elever som ble tatt opp i klubben gjennom et samarbeid 
med Ullern Bandy i februar. To jenter som hadde trente aktivt kunstløp i sitt hjemland. De måtte flykte fra alt 
de hadde i hjemlandet, deriblant kunstløputstyret sitt. De ble raskt integrert med fantastisk innsats fra 
medelever, foreldre, leverandører av utstyr og kronerulling blant foreldre i Ullern Bandy. Jar Kunstløp bidrar 
med treningstilbud og støtte. NSF gir noe tilskudd til treningsutgifter og ISU (International Skating Union) har 
gitt en av løperne engangsstøtte da hun kvalifiserer som konkurranseutøver på høyere nivå.  



 

Konkurranse og satsningsgrupper: Konkurranseklassene har i 2022 fått løpere i de fleste klasser. Det kreves 
trening min. 2-3 dager i uken for å delta i disse gruppene. Aspiranter er rekrutter til Test 3 som er kravet for å 
kunne delta på stevner/ konkurranser.   

Aspiranter      X Novice X 
Oppvisningsløpere        X Novice A X 
Cubs U12      X Junior/ Junior A  
Cubs O12       X Basic    X 
Springs U13   X Veteran (Voksen) X   
Springs O13   X   

 
Konkurranser resultater: Vi gjør det godt i konkurranser og fikk mange pallplasseringer i 2022. Mange elever 
har hatt stor fremgang og tre løpere kvalifiserte seg til NM vinter 2023. Oppvisningsklassen (U 11 år) er den 
største i Oslo/Akershus krets. Det rekrutteres mange aspirantelever vinter 2023 da mange oppvisningsløpere 
rykker opp i konkurranseklasse i 2023. Noen løpere har oppnådd et nivå som gjør at de kan delta på 
konkurranser i utlandet. Det planlegges for dette i 2023.  
 
Sommercamp i uke 33. Ok med antall deltakere, men kunne vært bedre. Det arrangeres mange skøytecamper 
i sommersesongen. Vi er i konkurranse med andre camper i Norge + camper i utlandet. Bl.a også kunstløp 
camper i Jar Isforum som ikke arrangeres av klubben.  
 
Trenersituasjonen – Trenerkapasiteten er bra. Hovedtrener ivaretar daglig vaktlister og oppfølging av 
trenerne. Det ble leid inn ekstra trenere i 2022 da et par av de «faste» er tar videreutdanning og har redusert 
kapasitet. Det er økt behov for erfaren stabil trenerressurs sammen med hovedtrener. Vi får derfor en ny fast 
og dyktig trener fra Fredrikstad Skøyteklubb i januar 2023, da hun flytter til Oslo.  

Geografisk fordeling   
Skøyteskolen Kunstløp utdrag Høst 2022: (eksempel tabell nedenfor): Oversikten er representativ for året 
med geografisk fordeling.  Av 125 elever er ca. 30% fra Oslo. (I 2021 var23% av 86 elever fra Oslo). Geografiske 
fordelingen er omtrent den samme i de andre gruppene. For Voksengruppene er medlemmene mer spredt 
over et større geografisk område.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

 

Økonomien i klubben er tilfredsstillende. Det settes av midler fra dugnader og arrangementer som ekstra 
buffer når det er mulig. Eks. driftsutgiftene til juleshowet ble dekket av billettsalg og kafeteria.   
Viser til Kostnader og nettoresultat i regnskapstallene til Jar IL.    

 (merket X i de klasser vi har løpere 
 

Oslo 
Jar 



 

 

Årsberetning Jar Curling 2022 
 

 
 

 
 
 
 
 
2022 var et år uten vesentlig aktivitet for Jar Curling utover de lagene i divisjonsspill og 
treningsgruppen Jar Seniors.  Medlemmene har trent og spilt i enten Bygdøyhallen eller 
Snarøya Curlinghall da curling isen i Jar Isforum ble brukt til hockey og kunstløp.  Det har gått 
hardt over rekruttering og klubbens identitet.  Styret er fremdeles interessert i å bidra til 
rekruttering og utvikling av nye curlingspillere i samarbeid med Norges Curlingforbund, de 
andre klubbene, og med Bygdøy- og Snarøyahallen.   
 
Klubben har 4 lag som deltar i divisjonsspill arrangert av Oslo og Akershus Curlingkrets samt 
en aktiv seniorgruppe bestående av 21 personer.  Det var 42 aktive medlemmer ved 
utgangen av 2022.  Alle 4 lag fra Jar presterte bra i OACK divisjonsspill i 2021/2022 sesong da 
alle var blant de topp fem i sin divisjon.  Jar hadde et lag som vant Senior NM og ble nummer 
10 i Senior VM.   

 
Styret forventer ikke at Jar Curling vil disponere curling is i Jar Isforum de nærmeste årene, og 
vil prioritere aktivitet og rekruttering i de andre hallene.     
 
Jar Curling har god likviditet og hadde et underskudd på kr 9.672 i 2022.  
 
Styrets sammensetning var uendret i 2022 og styret består av følgende personer: 

• Robert Wood (Leder) 
• Finn Ivar Clausen 
• Ann Magrit Sommervold (Kasserer) 
• Mali Ramsfjell 
• Knut Narum 

• Per Chr. Foss Olander 

 
 

På vegne av Jar Curling 
Robert Wood / leder  
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ÅRSRAPPORT 2022 JAR IL HÅNDBALL  

 

Styret har denne sesongen bestått av følgende personer:  

- Pål Elstad, leder frem til august og styrerepresentant i Jar IL, fungerende økonomi 
ansvarlig 

- Anette Eckhoff, nestleder og styresekretær, lagrepr. 2010 
- Hildegunn Piro, dommeransvarlig, lagrepr. 2009 
- Eivind Flagstad-Andersen, medlemsansvarlig, lagrepr. 2008 
- Martin Sending, arrangements ansvarlig, lagrepr. 2007, styreleder fra august 
- Henrik Lauritzen, materialansvarlig, lagrepr. 2011 
- Ingrid Maurstad, lagrepr.  2012 

Gjennom året har Eivind Flagstad –Andersen (lagrepr. 2008) og Henrik Lauritzen (lagrepr. 2011) 
trukket seg fra styret. Følgende personer har kommet inn i styret i løpet av året: Ane Broch 
Graver (ny lagrepr. 2008 og arrangementsansvarlig) , Tore Nilsen (ny lagepr. 2011) og Kristin Kro 
(lagrepr. 2013). Martin Sending tok over som styreleder fra august og Ingrid Maurstad vil ta over 
som økonomiansvarlig for Jar il håndball. Arbeidet med å føre over oppgaver fra hhv styreleder 
og økonomiansvarlig fra Pål Elstad har pågått siste halvår.  

Styret har gjennom året vært opptatt av følgende oppgaver:  

- Sikre drift av Jar Håndball gjennom slutten på en vanskelig pandemi periode, 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 langsiktig plan for å sikre videre rekruttering, fått på plass avtale med Jar 

skole/SFO håndballen 
- Videre effektivisering av driften av klubben - arbeid med klubbhåndbok, informasjon på 

Jar il sine nettsider, bruk av klubbspond for trenings- og medlemsavgift og som Jar IL 
håndball sin primære kommunikasjonskanal. 

- Trenersituasjon og trenerutdanning av eldre og yngre trenere.  
- Dommersituasjon og utdanning av nye dommere og oppfølging av unge dommere 
- For øvrig har styret arbeidet etter årshjulet for Jar IL Håndball. 

Starten på 2022 var fortsatt preget av korona pandemien. I denne perioden måtte styret ha 
fokus på å sikre drift av klubben, sikre smittevern, samtidig som vi prøvde å opprettholde 
aktiviteten. Serien og cup’er for alle lag ble gjennomført i løpet av vårsesongen med flytting av 
kamper fra håndballforbundet/region øst som følge av korona restriksjonene på nyåret.  De 
fleste av lagene våre fra 2011 år og eldre deltok på årets slottsfjell cup i Tønsberg som 
overnattingscup og flere lag deltok også i nærcup’er som Kolbotn cup og Ringeriks Cup. Det var 
veldig gledelig at vi endelig fikk gjennomført Jar håndballs treningsleir i Danmark i Fjerritslev 
helgen før skolestart (august). Det ble en meget vellykket tur etter 2-års opphold som følge av 
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koronarestriksjoner og det var hele 3-årskull som hadde sin første og etterlengtet treningsleir. 
Det var totalt 110 spillere og 50 foreldre som reiste på treningsleir. Lagene hadde treninger, det 
ble spilt lokale treningskamper og sosiale aktiviteter som gir en flott oppkjøring før sesongstart 
og er med på å bidra til et godt og verdifullt samhold i håndballgruppa for spillere, trenere og 
foreldre. 

 

Jar håndball fikk for sesongen 2022/23 mindre treningstid i Nadderudhallen og tildelt mer tid 
Eikelihallen, her hadde Jar, Stabæk og Haslum håndball et godt samarbeid for oppsett og 
koordinering av treningstid da flere av våre trenere er spillere på Haslum. Våre hjemmekamper 
er i hovedsak fortsatt i Nadderudhallen, men vi har også hatt både kortbaneserier og 
seriekamper i Eikelihallen og Hundsundhallen. Eikelihallen fungerer godt etter en periode med 
noe innkjøringsproblemer som treningshall og for avvikling av seriekamper.  

 

2007 årgangen startet et samarbeidslag (Haslum/Jar) med Haslum sesongen 2021/22, men det 
ble besluttet at de gjenværende spillerne meldte overgang til Haslum i januar 2022 da det var 
veldig få Jar spillere igjen. Jar IL håndball har et godt samarbeid med Stabæk håndball for våre to 
sammensatte lag dvs 2008 og 2009. Styret i Jar håndball fikk tatt opp igjen Jar håndballs 
Superlørdag i Hunsundhallen etter 2 års fravær som følge av koronaen. Her ble det invitert til 
åpen dag for alle, de yngste spilte minihåndball og de eldre årgangen spilte flyball. 
Arrangementet ble godt mottatt av spillere, trenere og foreldre og ble et vellykket arrangement 
for håndballgruppa i Jar IL. 

 

Jar IL Håndball hadde ved utgangen av 2022 131 aktive medlemmer, da er ikke de yngste 
spillerne (6 og 7 åringer) tatt med, da de er påmeldt i regi av SFO samarbeidet Jar håndball har 
med Jar skole. Samarbeidet med Jar skole og håndball i SFO tiden er viktig for rekrutering og 
bidrar til et lavterskeltilbud for håndball i vårt nærmiljø. Det er totalt ca 60 barn med på SFO 
håndballen og alle barna får muligheten til å være med på Intersport Loppetassen rundene som 
arrangeres 4 ganger i sesongen for de yngste barna (6-7 åringer).  Jar IL håndballgruppa har 
spillere i regionserien i aldersgruppen 8 til 14 år, fordelt på 15 lag i regionserie/minirunder. Totalt 
124 spillere. Vi har 19 eldre spillere som bidrar som dommere og trenere.  

 

Jar Håndball inngikk ny avtale med Scantrade/Intersport Sandvika i overgangen 2022/23 hvor 
klubben har fått et eget område med utstilt kolleksjon og mulighet for å få trykk etter mal i 
butikken. Vi arrangerte vår første klubbdager i butikken med gode priser på overtrekksbukse- og 
jakke, klubbdagene ble godt besøkt av våre medlemmer.  

 

Dommersituasjonen i klubben har bedret seg i løpet av høsten 2022 med kurs for nye dommere 
til barnehåndballen. Håndballgruppen må jobbe videre med å videreutdanne dommere slik at vi 
etter hvert kan få tilstrekkelig med kvotedommere ift antall lag påmeldt i serien.  



 

3 

 

Status lagene (antall spillere, trenere og sportslig/sosialt): 
2008: Samarbeidslag med Stabæk håndball fra sesongen 2021/22. Totalt 27 spillere, med hhv. 18 
fra Jar IL og 9 fra Stabæk IF. Meldte opp 2 lag i serien 2022-23, ett på nivå 1 og ett på nivå 2. Etter 
beslutning av spillerne ble begge lag satt til nivå 2 på nyåret 2023, etter svake resultater høsten 
2022. Dette har gitt bedre resultater, og bedre motivasjon for spillerne. Laget har 2 betalte 
trenere fra Jar, Nora Alfstad og Erika Bjørløw og i tillegg noe bistand til trening og lagledelse fra 
foreldre. Trener 4 ganger i uken: 2 ganger i Gjønneshallen, 1 gang i Nadderud Arena (Stabæks 
spilletid) og 1 fysisk trening på Storøyodden skole. 22 av spillerne på laget har tatt 
Håndballforbundets Dommer 1 kurs. Ane Broch Graver er styrerepresentant for laget i Jar 
Håndball, Tove Raanes er økonomiansvarlig for Jar-delen av økonomien til laget og Mona Solnes 
er lagleder (medlem i Stabækk).  

2009: Samarbeidslag med Stabæk håndball fra sesongen 2022/23, totalt 21 spillere med hhv 9 Jar 
spillere og 12 Stabæk spillere. Begynte å trene sammen mot slutten av vårsesongen og reiste 
sammen til Jar sin treningsleir i Danmark som felles lag med stor suksess. 2 lag i serien i hhv nivå 
1 og 2. Hovedtrener har vært Frode Reier-Nilsen (foreldertrener) fra Jar, Eva B. Stensrud som 
assistenttrener fra Stabæk, Martin Sending og Jens S. Ryland er foreldre/assistent 
trenere/lagledere fra hhv. Jar og Stabæk. Vibeke Andersson er økonomiansvarlig for Jar 09  og 
Hildegunn Piro er styrerepresentant for laget i Jar håndball. Laget trener 3 ganger i uken i hhv 
Eikelihallen og Gjønneshallen.   

2010: 27 spillere var registrert på laget ved utgangen av 2022. Laget har tre foreldretrenere, Cato 
Hage, Eivind Barstad Waaler og Hege Eike Larsen, samt en ungdomstrener Emma Marsdal. 
Anette Eckhoff er lagets representant i styret, Nicolai Moe er arrangementsansvarlig, Anna Falck-
Ytter er økonomiansvarlig og Anders Graver Knudsen er cupansvarlig. Laget trener tre ganger i 
uken, hvorav en i Nadderudhallen, en i Eikelihallen og en på Jar skole. Tilnærmet alle spillerne 
deltok på Slottsfjellcup og på Danmarksturen for første gang, og en rekke foreldre bidro godt. 
Laget har hatt 3 lag i serien, hvorav ett på nivå 1 og 2 på nivå 2. De har også deltatt i Temaserien. 
Spillerne har hatt stor sportslig fremgang og det er godt miljø i barnegruppen. Det er veldig godt 
oppmøte på trening, særlig onsdag og torsdag. Av sosiale aktiviteter har det vært arrangert 
sommeravslutning og juleavslutning, noe som har vært veldig populært. 

 

2011: 26 spiller var registrert ved utgangen av 2022. Laget har hovedtrener Cato Hage, to 
foreldretrenere Sondre og Tina (keepertrener) sammen med ungdomstrenerne Selma og 
Susanne. Tore Nielsen er lagets representant i styret, Peder Undnæs og Christian Tyholdt er 
arrangementsansvarlige og Børge Moholt økonomiansvarlig. Laget trener mandager kl 18.30 -
20.00 i Eikelihallen og onsdager kl 16.30 – 18.00 i Nadderudhallen. Slottsfjellcup og Danmarkstur 
ble gjennomført for første gang til stor glede for jentene og stort sett alle jentene deltok, vi har i 
tillegg deltatt på Pocket Valley Cup og RingerikesCup. 2011 stiller med 2 lag i seriespill, 1 på nivå 
1 og et på nivå 2. Det har vært godt oppmøte på treninger gjennom hele året (18-20 i snitt pr 
trening) og miljøet i gruppen er bra og jentene har god progresjon sportslig. Av sosiale tiltak har 
det vært gjennomført sommeravslutning og juleavslutning. 

 

2012: 19 spillere var registrert på laget ved utgangen av 2022. Laget hadde to foreldretrenere, 
Søren Pischke og Hege Eike Larsen, samt en ungdomstrener, Susanne Torhaug. Marianne S. 
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Ananiassen har vært lagleder og Ingrid Maurstad lagets representant i styret. Anna Falck-Ytter og 
Vigdis Wæhre er arrangementsansvarlige, Jeanette Skuterud har økonomiansvaret på laget, og 
Martin Sending har ofte tatt på seg ekstra ansvar under arrangementer. Laget trener to ganger i 
uken i Nadderudhallen og Nadderud Arena. De fleste av spillerne på laget deltok for første gang 
på Danmarksturen, noe som var stor suksess! 

2013: 17 spillere registrert på laget. 2 ungdomstrenere, Mathea Elstad og Victoria Mylen. To 
treninger per uke, - i Eikelihallen og Oksenøya flerbrukshall. Spiller seriekamper og har stilt med 
ett eller to lag. Positive jenter som trener på å være ett lag, uavhengig av klassetilhørighet. 
Trening inneholder både lek med fokus på samarbeid, og mer håndballtekniske øvelser. 

2014: Laget hadde 16 spillere ved utgangen av 2022, etter å ha startet med en litt tynn spillerstall 
på høsten. Laget har tre ungdomstrenere; Henrikke Forberg, Ida Ackora og Pernille Poulsson, og 
trener en gang i uken på Storøya skole. Katrine Nærbøe Grotle har meldt at hun kan hjelpe til 
som foreldretrener ved behov, og Sjur Malm har tatt på seg oppgaven som lagleder. Ingrid 
Maurstad fungerer foreløpig som lagets styrerepresentant.  

2015 og 2016/SFO håndball: 6 ungdomstrenere fra hhv 2007 og 2008 årgangene som har ansvar 
for treningene på Jar skole i SFO-tiden på tirsdager og fredager. 6 og 7 åringene deltar med ca. 
10-16 spillere i hver Intersport Loppetassen rundene.  

 
Økonomi: 
Økonomien i Jar Håndball er under god kontroll selv med et negativt resultat for 2022 på  kr - 224 
879, sum driftsinntekter var på kr 1 061 444,- og sum driftskostnader på kr 1 282 429,-. Det 
negative driftsresultat skyldes at det ble kjøpt inn nye drakter for hele klubben og det ble ikke 
krevd inn treningsavgift for vårsesongen. Det ble ikke krevd inn treningsavgift på grunn av 
avkortet treningssesong som følge av koronapandemien og god likviditet i Jar håndball. De 
største utgiftspostene foruten årets draktinnkjøp, var trenere og seriepåmelding. Den største 
inntektskilden er treningsavgift. Alle lag bortsett fra de yngste har penger på bok, til sammen  
kr 280 142,50 og hovedlaget har sum egenkapital kr 452 045,03. Kr 129 652,29 er midler i fond. 
Håndballgruppen har et godt grunnlag for videre drift, men styret legger opp til et lite overskudd 
for 2023.  

 

.  
 

For styret i Jar IL håndball  

 

Martin Sending, styreleder Jar IL Håndball 
Jar,  1. mars 2023 



 

Classification : Internal 

Årsberetning Jar Fotball 2022 
 
 

 

2022 ble året hvor det endelig åpnet opp som normalt for fotball igjen, og en hel sesong 

uten restriksjoner knyttet til Covid.  

2008 laget fra ishockey startet opp med fotball som sommeraktivitet, og deltok på cuper 

både i inn og utland. Tøft gjort å dra til Danmark på cup og møte særdeles tøff motstand fra 

lag som trener fotball som sin primære idrett året rundt. Jar fotball støtter opp under dette 

initiativet, og gikk til innkjøp av et nytt draktsett i store størrelser – da det viste seg at 

eksisterende draktsett ble noe snaut i størrelsen ☺.  

Styret har mottatt signaler fra 2008 laget at de ønsker å gjøre tilsvarende aktiviteter i 2023, 

og vi ønsker lykke til! Samtidig vil styret jobbe for at flere lag/årskull får til tilsvarende 

aktivitet.  

Styret vil arrangere en ny temakveld i løpet av våren 2023, for lagledere, trenere og foreldre 

til alle de yngre årskullene i idrettslaget. 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 sine ulike andre idretter.   

Styrets mål er at minst ett årskull til starter opp med aktivitet i løpet av våren 2023 og 

kontingent til kretsen er betalt.  

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  



Årsberetning Jar Bryting 2022 
 

 

 

 
 

Vi har i dag 24 utøvere, i aldersgruppen 8-15 år, som trener 1-2 ganger 
per uke. Treningsavgiften er satt til 1500kr per sesong, som varer fra 

september til mai. 
 

Treningsavgiften dekker lokalleie, vi har ingen øvrige utgifter og fremtidig 
investeringsbehov i utstyr er av begrenset omfang. Med dagens 

aktivitetsnivå og medlemsmasse, er økonomien god og det er godt 
grunnlag for videre drift. 

 
Med begrenset kapasitet på trenersiden, har vi p.t små muligheter til å 

vokse videre. Det vurderes derfor tettere samarbeid med nærliggende 
klubber, som kan gi bedre grunnlag for økt aktivitetsnivå. 

 

 
Styret består av følgende personer;  

Benjamin Bye, Leder 
Knut Henrik Spets, Nestleder  

Hans Petter Daae, Kasserer 
 

På vegne av Jar Bryting 

 
 

 
Benjamin Bye / leder Jar Bryting 
 
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Årsregnskap 

2022

Jar Idret tslag

Org.nr.: 983 575 595 
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Resultatregnskap

Jar Idret tslag

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2022 2021

M edlemskont ingent  &  t reningsavgift 1, 2 5 807 067 6 186 225
Tilskudd & gaver 3 1 686 694 1 567 742
Dugnadsinntekter 330 558 133 345
Andre inntekter 2 105 431 940 934
Egenandeler turer, cuper o.l. 2 726 239 375 954
Kiosksalg o.l. 618 020 192 264
Sum driftsinntekter 13 274 009 9 396 464

Varekostnad 2 028 091 987 293
Lønnskostnad 4 1 710 370 1 420 488
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 0 8 025
Annen driftskostnad 4 8 902 205 6 797 893
Sum driftskostnader 12 640 666 9 213 700

Driftsresultat 633 343 182 764

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 734 2 333
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler 4 554 0
Annen rentekostnad 1 598 858
Annen finanskostnad 305 380
Resultat  av finansposter -5 723 1 095

Årsresultat 627 620 183 859

Overføringer
Avsat t  t il annen egenkapital 5 627 620 183 859
Sum overføringer 627 620 183 859
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Balanse

Jar Idret tslag

Eiendeler Note 2022 2021

Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger o.a. fast  eiendom 1 1
Sum varige driftsmidler 1 1

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i dat terselskap 6 100 000 100 000
Sum finansielle anleggsmidler 100 000 100 000

Sum anleggsmidler 100 001 100 001

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 100 801 25 350
Andre kortsikt ige fordringer 471 067 1 427 440
Konsernfordringer 2 000 000 0
Sum fordringer 2 571 868 1 452 790

Investeringer
M arkedsbaserte aksjer 129 652 133 546
Sum investeringer 129 652 133 546

Bankinnskudd, kontanter o.l. 6 695 112 4 550 615

Sum omløpsmidler 9 396 633 6 136 951

Sum eiendeler 9 496 634 6 236 952
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Balanse

Jar Idret tslag

Egenkapital og gjeld Note 2022 2021

Egenkapital

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 5 5 710 205 5 082 585

Sum egenkapital 5 710 205 5 082 585

Gjeld

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 127 127 44 688
Skyldig offent lige avgifter 1 17 223
Konserngjeld 75 000 0
Annen kortsikt ig gjeld 3 584 301 1 092 456
Sum kortsikt ig gjeld 3 786 429 1 154 367

Sum gjeld 3 786 429 1 154 367

Sum egenkapital og gjeld 9 496 634 6 236 952
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Balanse

Jar Idret tslag

Jar, 20.03.2023
Styret  i Jar Idret tslag

Niels Richard Kiær
styreleder

Elisabeth Einang Prestegard
nest leder

Trond Brakken
styremedlem

Benjamin Cabarrubias Bye
styremedlem

Pål Erik Elstad
styremedlem

Trygve Johan Schiøll
styremedlem

Krist in Smedsrud
styremedlem

Tore Ustad
styremedlem

Robert  Joseph Wood
styremedlem

Helge Vie Berntsen
daglig leder
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Jar Idrettslag
Noter t il årsregnskapet  2022

Note Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er sat t  opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for 
små foretak, samt iht . regnskapsbestemmelsene t il Norges Idret tsforbund for store foretak.

Salgsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer et ter oppt jeningsprinsippet , som normalt  vil være leveringst idspunktet  for 
varer og t jenester. Utgifter kostnadsføres i samme periode som som t ilhørende inntekt .

Hovedregel for vurdering og klassif isering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt  t il varig eie eller bruk i virksomheten er klassifisert  som anleggsmidler. 
Anleggsmidler vurderes t il anskaffelseskost , men nedskrives t il virkelig verdi når verdifallet  
forventes ikke å være forbigående. Langsikt ig gjeld balanseføres t il nominelt  beløp på 
etableringst idspunktet .

Øvrige eiendeler er klassifisert  som omløpsmidler, og omfat ter i likhet  med kortsikt ig gjeld poster 
som forfaller t il betaling innen 1 år, samt poster som knyt ter seg t il varekretsløpet . Omløpsmidler 
vurderes t il laveste av anskaffelseskost  og virkelig verdi. Kortsikt ig gjeld balanseføres t il nominelt  
beløp på etableringst idspunktet .

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler avskrives over forventet  økonomisk levet id. Avskrivningene er som hovedregel 
fordelt  lineært  over antat t  økonomisk levet id.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres t il pålydende et ter fradrag for avsetning t il 
forventet  tap. Avsetning t il tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte 
fordringene.

Aksjer i dat terselskap

Dat terselskap vurderes et ter kostmetoden i selskapsregnskapet . Investeringen er vurdert  t il
anskaffelseskost  for aksjene med mindre nedskrivning har vært  nødvendig.

Skat t

Idret tslaget  har ikke skat teplikt  et ter skat telovens bestemmelser da idret tslaget  ikke har erverv 
som formål.
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Jar Idrettslag
Noter t il årsregnskapet  2022

Note 1 Antall medlemmer

2022 2021

Hockey 635 608

Håndball 153 148

Curling 41 48

Fotball 53 30

Kunst løp 222 241

Bryt ing 19 17

Ikke t ilknyt tet  gruppe 61 81

Antall aktive medlemmer 1 184 1 173

Note 2 Treningsavgift og medlemskontigent

Treningsavgift M edlemskontigent

Hockey 3 505 186 259 900

Håndball 77 750 126 450

Curling 53 575 54 700

Kunst løp 1 652 706 51 550

Bryt ing 14 600 0

Jar IL - Støt temedlemmer/ styret / æresmedlemmer 10 650 0

Sum 5 314 467 492 600

Note 3 Spesifikasjon av tilskudd og gaver

Tilskudd og gaver 2022 2021

LAM / KAM 393 905 363 851

M omskompensasjon 646 042 551 530

Grasrotandelen 46 299 44 300

Korona-støt te Lot teri- og st iftelset ilsynet -53 547 264 744

Annen støt te 653 995 128 696

Sum tilskudd og gaver 1 686 694 1 353 121
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Jar Idrettslag
Noter t il årsregnskapet  2022

Note 4 Lønnskostnader

Lønnskostnader 2022 2021

Lønninger 1 563 551 1 287 837

Arbeidsgiveravgift 122 147 130 136

Pensjonskostnader 24 672 0

Andre ytelser 0 2 515

Sum 1 710 370 1 420 488

Selskapet  har i 2022 sysselsat t  1 årsverk. 

Pensjonsforpliktelser
Idret tslaget  er plikt ig t il å ha t jenestepensjonsordning et ter lov om obligatorisk t jenestepensjon.
Når det  kommer t il idret tslagets pensjonsordning for t imeansat te, så er denne ikke fullt  
gjennomgåt t  i forhold t il de nye kravene fra lovendring i 2022. Ordningen kommer på plass i 
henhold t il de nye reglene i 2023.

Note 5 Egenkapital

Annen EK Sum

Egenkapital 1. januar 2022 5 082 585 5 082 585

Årets resultat 627 620 627 620

Egenkapital 31. desember 2022 5 710 205 5 710 205

Note 6 Datterselskap og tilknyttede selskap

Firma
Forretnings-
kontor Eierandel Kostpris

Egenkapital
31.12.2022

Resultat
31.12.2022

Jar Ishall AS (dat ter) Jar 100 % 100 000 1 146 222 -27 585 

Jar Isforum (dat terdat ter) Jar 100% 100 000 -432 648 -1 023 057

Sum 713 574 -1 050 642 

Årsregnskapene for selskapene er ikke ferdigst ilt  pr. 20.03.2023 og tallene som er oppgit t  er foreløpige tall. 
Idret tslaget  har leid idret tsfasiliteter fra dat terselskap for t ilsammen kr 3 913 895.

Styret  har vurdert  at  det  ikke foreligger nedskrivningsplikt  på aksjer i dat terselskapet.
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validator

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Benjamin Cabarrubias Bye
Styremedlem
På vegne av: Jar Idrettslag
Serienummer: 9578-5999-4-1374862
IP: 77.18.xxx.xxx
2023-03-20 09:37:07 UTC

Helge Vie Berntsen
Daglig leder
På vegne av: Jar Idrettslag
Serienummer: 9578-5999-4-1744938
IP: 62.92.xxx.xxx
2023-03-20 09:39:23 UTC

Tore Ustad
Styremedlem
På vegne av: Jar Idrettslag
Serienummer: 9578-5994-4-517308
IP: 155.140.xxx.xxx
2023-03-20 09:39:30 UTC

Niels R. Kiær
Styreleder
På vegne av: Jar Idrettslag
Serienummer: 9578-5994-4-500896
IP: 80.86.xxx.xxx
2023-03-20 09:46:36 UTC

Kristin Smedsrud
Styremedlem
På vegne av: Jar Idrettslag
Serienummer: 9578-5999-4-1823884
IP: 46.212.xxx.xxx
2023-03-20 13:22:19 UTC

Robert Joseph Wood
Styremedlem
På vegne av: Jar Idrettslag
Serienummer: 9578-5993-4-2191904
IP: 51.175.xxx.xxx
2023-03-21 08:05:42 UTC

Pål Erik Elstad
Styremedlem
På vegne av: Jar Idrettslag
Serienummer: 9578-5999-4-1860653
IP: 194.19.xxx.xxx
2023-03-21 10:25:34 UTC

Trond Brakken
Styremedlem
På vegne av: Jar Idrettslag
Serienummer: 9578-5999-4-1891449
IP: 91.220.xxx.xxx
2023-03-21 11:42:06 UTC
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validator

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Trygve Johan Schiøll
Styremedlem
På vegne av: Jar Idrettslag
Serienummer: UN:NO-9578-5999-4-1945284
IP: 81.166.xxx.xxx
2023-03-21 18:16:17 UTC

Elisabeth Einang Prestegard
Nestleder
På vegne av: Jar Idrettslag
Serienummer: 9578-5993-4-2470420
IP: 91.206.xxx.xxx
2023-03-22 10:13:18 UTC
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Jar idrettslag - Kontrollutvalgets beretning far 2022 

I henhald til NIFs lav § 2-12 avgir herved Kantrollutvalget i Jar ldrettslag sin beretning. 

Kantrallutvalget skai pase at arganisasjansleddets virksamhet drives i samsvar med 

arganisasjansleddets ag averardnet arganisasjansledds regelverk ag vedtak, ag ha et scErlig fokus pa 

at arganisasjansleddet har forsvarlig forvaltning ag 0kanamistyring, at dets midler benyttes i samsvar 

med laver, vedtak, bevilgninger ag 0kanamiske rammer. 

Kantrallutvalget skai forelegges alle forslag til vedtak sam skai behandles pa arsm0te/ting, ag avgi en 

uttalelse til de saker sam ligger innenfor sitt arbeidsamrade 

Vi har utf�rt f�lgende handlinger: 

Vi har gjennamgatt pratakall tor arsm0tet, styrets pratakaller, samt andre dakumenter utvalget har 

funnet det n0dvendig a gjennamga. Vi har fatt alle applysninger sam vi har bedt am fra 

arganisasjansleddets idrettslagets styre ag administrasjan. Vi har gjennamgatt styrets arsberetning 

tor 2022 ag det arsregnskapet tor 2022. 

Basert pa det materialet vi har fatt ass forelagt, er det ikke grunnlag far ytterligere merknader 

bemerkninger ut aver det sam fremgar av denne beretningen. 

Konklusjon 

Kantrollutvalget anbefaler at styrets beretning ag arganisasjansleddets idrettslagets arsregnskap far 

2022 gadkjennes àv arsm0tet. 

Jar, 19 mars 2023 

Tare Nielsen 
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Unic Revisjon AS 

 

Medlem av Den norske Revisorforening 

Akersgata 32, 0159 Oslo 

post@unicrevisjon.no 

www.unicrevisjon.no 

 

Foretaksregisteret: 999 327 885 MVA 

 

 

 

Til styret i Jar Idrettslag 

 

Uavhengig revisors beretning 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet for Jar Idrettslag som viser et positivt aktivitetsresultat på kr 627 

620. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2022, aktivitetsregnskap 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 

2022 og av dens resultater 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 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 idrettslaget slik det 

kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert 

internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av 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 består av 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. 

mailto:post@unicrevisjon.no
http://www.unicrevisjon.no/
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Ledelsens ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (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 idrettslagets evne til fortsatt 

drift og 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. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan 

forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av 

årsregnskapet. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 

https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

 

 

Oslo, 20. mars 2023 

Unic Revisjon AS 

 

 

___________________ 

Herman Olav Grøv 

statsautorisert revisor 



Returneres til:

Unic Revisjon AS
Postboks 150 Oppsal 
0619 Oslo Oslo, 16.03.2023
                                             

Uttalelse fra ledelsen

Det te brevet  sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet  for Jar Idret tslag for året  som ble 
avslut tet  den 31. desember 2022 med det  formål å kunne konkludere om hvorvidt  regnskapet  i det  alt  
vesent lige gir et  ret tvisende bilde i samsvar med det  rammeverk for finansiell rapportering som angis i 
regnskapet .

Vi bekrefter et ter beste evne og overbevisning at : 

Regnskap

·· Vi har oppfylt  vårt  ansvar for å påse at  selskapets regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for 
bet ryggende kontroll, herunder slik intern kontroll som vi finner nødvendig for å muliggjøre 
utarbeidelsen av et  regnskap som ikke inneholder vesent lig feilinformasjon, verken som følge av 
misligheter eller feil. Vi har videre oppfylt  vårt  ansvar for utarbeidelsen av regnskapet , og mener at  
regnskapet  gir et  ret tvisende bilde i samsvar med det  rammeverk for finansiell rapportering som angis i 
regnskapet . 

·· Vikt ige forutsetninger som er brukt  av oss ved utarbeidelsen av regnskapsest imater, herunder 
regnskapsest imater målt  t il virkelig verdi, er rimelige. 

·· Vi har tat t  t ilst rekkelig hensyn t il og opplyst  om forhold t il nærstående parter og t ransaksjoner med 
disse i overensstemmelse med kravene det  rammeverk for finansiell rapportering som angis i 
regnskapet . 

·· Alle hendelser et ter datoen for regnskapet  og forhold som medfører korrigering eller omtale, er 
korrigert  eller omtalt . 

·· Vi mener virkningen av ikke-korrigert  feilinformasjon er uvesent lig, både enkeltvis og samlet  for 
regnskapet  set t  som helhet .

Opplysninger som er git t

·· Vi har git t  revisor: 

-- Tilgang t il alle opplysninger, som vi har kjennskap t il, som er relevante for utarbeidelsen av 
regnskapet , som regnskapsregist reringer, dokumentasjon og andre saker, 

-- t illeggsopplysninger som revisor har bedt  om fra oss for revisjonsformål, og

-- ubegrenset t ilgang t il personer i selskapet  som det  et ter revisors vurdering er nødvendig å 
innhente revisjonsbevis fra

·· Alle t ransaksjoner er regist rert  i regnskapsposter og reflektert  i regnskapet .

·· Vi har git t  revisor opplysninger om resultatene av vår vurdering av risikoen for at  regnskapet  kan 
inneholde vesent lig feilinformasjon som følge av misligheter. 
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·· Vi har git t  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,

-- ansat te som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller

-- andre hvor misligheten kunne hat t  en vesent lig virkning på regnskapet

·· Vi har git t  revisor alle opplysninger om eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om 
misligheter som kan ha påvirket selskapets regnskap og som er kommunisert  av ansat te, t idligere 
ansat te, analyt ikere, t ilsynsmyndigheter eller andre.

·· Vi har git t  revisor opplysninger om alle kjente t ilfeller av manglende overholdelse eller mistanke om 
manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for utarbeidelsen av regnskapet . 

·· Vi har git t  revisor opplysninger om ident iteten t il selskapets nærstående parter og alle forhold t il 
nærstående parter og t ransaksjoner med disse som vi er kjent  med. 

·· Vi har på t ilbørlig måte regnskapsført  eller opplyst  om alle forpliktelser, herunder ret tstvister, både 
aktuelle og latente, og har i notene t il regnskapet  git t  opplysninger om alle garant ier avgit t  t il 
t redjeparter 

·· Selskapet  har t ilfredsst illende hjemmel t il alle eiendeler, og det  er ingen pantset telser av eller heftelser 
på selskapets eiendeler, med unntak av dem som fremgår av notene t il regnskapet . 

Niels Richard Kiær Helge Vie Berntsen

styreleder
elekt ronisk signert

daglig leder
elekt ronisk signert
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LOV FOR JAR IL  
Stiftet 02.02.1935,  Loven er sist oppdatert iht endringer i NIFs lovnorm for idrettslag av styret i møte den 02.03.2022. 
 
§ 1       Formål 
 
(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og  

paralympiske komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All 
idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 
 

(2)  Idrettslagets farger er for sommer- og innendørsidrettene rødt og hvit og vinteridrettene blått og 
hvitt. Styret kan dispensere fra bestemmelsen.  
 

(3) 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. 

 
§ 2       Organisasjon 
 
(1)  Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.  
 
(2)  Idrettslaget er medlem av de særforbund som årsmøtet bestemmer. 
 
(3) Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Viken idrettskrets og er tilsluttet Bærum idrettsråd.   
 
(4) For regler om representasjonsrett, gjelder NIFs lov § 10-3 (1). 
 
(5)  For regler om idrettslagets plikt til å overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og 

vedtak, gjelder NIFs lov §§ 2-2 og 2-3. 
 
§ 3       Medlemmer 
 
(1) For regler om opptak av medlemmer, utmelding, fratakelse av medlemskap mv., gjelder NIFs lov 

§§ 10-4 og 10-6. 
 

(2) For idrettslagets plikt til å registrere opplysninger i idrettens medlems- og organisasjonsregister, 
gjelder NIFs lov § 10-5 og forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister med 
utfyllende regler. 

 
§ 4       Kjønnsfordeling 
 

For regler om kjønnsfordeling i styre, utvalg mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i  
overordnet organisasjonsledd, gjelder NIFs lov § 2-4.  

 
§ 5       Regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 
 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-10-idrettslag/#%C2%A710-3
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-2
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-3
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-10-idrettslag/#%C2%A710-4
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-10-idrettslag/#%C2%A710-4
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-10-idrettslag/#%C2%A710-6
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-10-idrettslag/#%C2%A710-5
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/regelverk/forskrift-om-idrettens-medlems--og-organisasjonsregister/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/regelverk/utfyllende-regler-for-registrering-av-medlemsopplysninger-og-rapportering-til-nif/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-4
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For regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett, gjelder NIFs lov §§ 2-5, 2-6 og 2-7.  
 
§ 6       Inhabilitet 
 

For regler om inhabilitet, gjelder NIFs lov § 2-8.   
 
§ 7       Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 
 

For regler om vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll, gjelder NIFs lov § 2-9. 
 
§ 8      Refusjon av utgifter og godtgjørelse 
 

For regler om refusjon av utgifter og godtgjørelse, gjelder NIFs lov § 2-10.  
 
§ 9      Regnskap og revisjon mv.  
 

For regler om regnskap og revisjon mv., gjelder NIFs lov §§ 1-7, 2-11, 2-13 og 2-14.  
 
§ 10     Årsmøtet 
 
(1) Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, som avholdes hvert år innen utgangen av mars 

måned.  
 

(2) Ordinært og ekstraordinært årsmøte gjennomføres i samsvar med denne lov og NIFs lov §§ 2-15, 
2-16, 2-17, 2-19, 2-20.   
 

(3) Årsmøtets oppgaver: 
 
1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene 
2. Velge dirigent(er)  
3. Velge protokollfører(e) 
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 
5. Godkjenne forretningsorden 
6. Godkjenne innkallingen 
7. Godkjenne saklisten  
8. Behandle idrettslagets årsberetning 
9. Behandle  

a. idrettslagets regnskap 
b. styrets økonomiske beretning 
c. kontrollutvalgets beretning  
d. eventuell beretning fra engasjert revisor 

10. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste  
11. Fastsette  

a. medlemskontingent på minst kr 50 
b. eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter 

12. Vedta idrettslagets budsjett 
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 
14. Velge: 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A7%202-5
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-6
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-7
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-8
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-9
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-10
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-1-innledende-bestemmelser/#%C2%A71-7
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-11
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-13
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-14
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-15
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-16
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-17
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-19
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-20
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a. Styre med leder, nestleder, og ett styremedlem[mer] og ett varamedlem.  
b. Kontrollutvalg med leder og ett medlem, og ett varamedlem. 
c. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 
d. Valgkomité med leder, og ett medlem og ett varamedlem. 
e. Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan 

 
15. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap.  

 
Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges 
varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. 
varamedlem, 2. varamedlem osv.  
 
For regler om stemmegivningen på årsmøtet, gjelder NIFs lov § 2-21.  

 
(4) For regler om innkalling og gjennomføring av ekstraordinært årsmøte, gjelder NIFs lov  

§ 2-19.  
 
§ 11     Idrettslagets styre 
 
(1)  Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som representerer idrettslaget utad.  
 
(2)  Styret er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene, men visse beslutninger kan kun 

vedtas av årsmøtet iht. § 10 (3) og NIFs lov § 2-22. 
 
(3)  Forvaltningen av, og tilsynet med, alle deler av idrettslagets virksomhet hører under styret. Styret 

skal sørge for: 
- at idrettslagets formål ivaretas 
- forsvarlig organisering av idrettslagets virksomhet og økonomistyring 
- at beslutninger fattes i samsvar med overordnete organisasjonsledds regelverk og vedtak, 

idrettslagets lov og årsmøtets vedtak  
- registrere opplysninger iht. § 3 (2) 
- at det oppnevnes en ansvarlig for politiattestordningen, dersom idrettslaget organiserer 

idrett for mindreårige eller personer med utviklingshemming 
- at det oppnevnes en ansvarlig for barneidretten, dersom idrettslaget organiserer barneidrett 
 

(4)  Styret kan oppnevne komiteer/utvalg til ivaretakelse av løpende eller enkeltstående oppgaver, og 
utarbeide mandat/instruks for disse.  

  
(5)  Styret skal oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom 

årsmøtet ikke har valgt representanter.  
 
(6)  Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst 2 av styrets medlemmer 

forlanger det. 
 
§ 12 Kontrollutvalg, valgkomité [og øvrige årsmøtevalgte organer] 
 
(1)  For regler om kontrollutvalget, gjelder NIFs lov § 2-12. [Kontrollutvalget arbeider iht. egen instruks 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-21
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-19
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-19
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-22
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-12
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vedtatt av årsmøtet.] 
 
(2)  For regler om valgkomiteen, gjelder NIFs lov § 2-18. 
 

[Legg inn navn og mandat på ev. øvrige årsmøtevalgte organer.] 
 
§ 13 Grupper 
 
(1)  Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal 

organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets 
organisasjonsplan, jf. § 10 (3) pkt. 13. Innmelding og utmelding av særforbund krever lovendring, 
jf. § 2 (2). 

 
(2) Dersom idrettslagets årsmøte, ved behandlingen av organisasjonsplanen, har vedtatt å opprette 

grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:  
 
a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på 

årsmøtet eller oppnevnes av styret etter fullmakt fra årsmøtet.  
b) Gruppen bør ha minst ett årlig møte der gruppen diskuterer gruppens økonomi og 

aktiviteten i gruppen, og forslår kandidater til gruppestyret, samt gir eventuelle innspill til 
saker som behandles av styret eller årsmøtet.   

c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet. 
d) Gruppestyret fastsetter eventuell treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt av 

årsmøtet eller styret.  
 
(3) Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte forplikte 

idrettslaget uten fullmakt fra styret. 
 
§ 14     Lovendring 
 

For regler om lovendring, gjelder NIFs lov § 2-2. 
 
 § 15     Oppløsning, utmelding mv. 
 
(1) Idrettslaget kan vedta oppløsning:  

a. ved et enstemmig vedtak om oppløsning på årsmøtet, eller  
b. ved å vedta oppløsning med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det etterfølgende 

årsmøtet må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere. 
En forutsetning for et gyldig vedtak om oppløsning, er at idrettslaget skriftlig varsler idrettskrets 
og særforbund senest 14 dager før idrettslagets årsmøte behandler forslag om oppløsning.  

 
(2)  Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av idrettslaget. Vedtak om 

sammenslutning eller utmelding fra særforbund, og nødvendige lovendringer i tilknytning til 
dette, fattes med 2/3 flertall av årsmøtet. 

  
(3) For regler om utmelding og tap av medlemskap i NIF, gjelder NIFs lov § 10-2.  
 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-18
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-2
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-10-idrettslag/#%C2%A710-2
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(4)  Ved utmelding eller tap av medlemskap skal idrettslagets eiendeler opparbeidet som en direkte 
følge av idrettslagets medlemskap i NIF, tilfalle et formål godkjent av Idrettsstyret. Ved 
oppløsning eller annet opphør, tilfaller idrettslagets overskytende midler etter avvikling et formål 
godkjent av Idrettsstyret.  
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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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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-nye-
partner 

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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