
 

 

 

 

IL Jardar, fotballgruppen 
Årsberetning for perioden 1.1.2016 – 31.12.2016 

 

1.1 Tillitsverv 

Gruppestyret har bestått av: 

Leder/ Økonomiansvarlig: Bryn Horpestad 2010 

Nestleder/ Trenerkoordinator: Geir Haug 2010 

Styremedlem/ Materialforvalter: Klemet Elisenberg 2011 

Styremedlem/Sekretær Cecilie Kristin Ellingsen 2014 

Styremedlem/Banefordeling Kari Ødegård 2016 

Øvrige tillitsvalgte: 

Valgkomite: Jon Engeseth, Bjørn Liane og Heidi Føllesdal  

Ansvarlig for oppfølging av jentelag: Thomas Kingdon 

Ansvarlig for fotballskolen: Magnus Ellevold Strand 

Banemester: Petter Berntsen  

Representant i IL Jardars hovedstyre Bryn Horpestad/Geir Haug  

Ansvarlig for undervarme og bane 2: Liv Takle Stensaker 

Ansvarlig for Fair play: Tone Skori 

Ansvarlig for arrangement: Ann Zetterberg 

Klubbens kretsdommere: Henrik Floa Harsem, Martin Stensaker og Håvard 

 Huser 

Håvard Huser har fungert som dommerkontakt overfor fotballkretsen. 

1.2 Medlemsmassen – antall lag i serien 
I 2016 var det totalt 529 spillere, 51 lag i påmeldt i serien.  380 gutter og 149 jenter. 35 
guttelag og 16 jentelag.   
I 2015 var det totalt 519 spillere, 48 lag i påmeldt i serien.  371 gutter og 148 jenter. 33 
guttelag, 2 mix lag og 13 jentelag.   
I 2014 var det totalt 637 spillere, 47 lag i påmeldt i serien.  438 gutter og 199 jenter. 30 
guttelag, 2 mix lag og 15 jentelag.   
I 2013 var det totalt 521 spillere, 44 lag i påmeldt i serien.  353 gutter og 168 jenter. 30 
guttelag og 14 jentelag.   
I 2012 var det totalt 500 spillere, 42 lag påmeldt i serien. 334 gutter og 166 jenter fordelt på 
29 guttelag og 16 jentelag.  
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1.3 Sportslige aktiviteter 
Lørdagsfotballen: Vårt gratistilbud på lørdager for barn fra 5-8 år har vært veldig populært 
med mange ivrige deltagere og ungdomstrenere.  
FFO: ca 40 barn har gått på dette tilbudet som har vært på mandager og onsdager. Dette 

tilbudet har vært for 8-10 åringer. Mange ivrige jenter i år 😊 
Barne- og ungdomsfotballen: vi hadde 50 lag som spilte 5, 7, 9 og 11’er fotball. 
Early bear/BG fotball: Bjørnegård skole og Jardar Fotball samarbeider om å gi elevene på 
skolen et eget tilpasset fotballtilbud hver tirsdag morgen før skolestart, skolen starter noe 
senere denne dagen. Skoleåret 2015-16: 31 påmeldte. Skoleåret 2016-17: 32 påmeldte 
Seniorfotball: Vi hadde ett herrelag i 6.divisjon, en god blanding an yngre og etablerte 
spillere. 
Keepertrening: Vi har hatt en egen trening i uken til våre keepere i ungdomsfotballen etter 
sesongslutt. 
Minimerke og ferdighetsmerke: Jardar har startet opp igjen med gjennomføring av Mini- og 
ferdighetsmerkeprøver. Ferdighetsmerketagning ble gjort i forbindelse med BGfotball og det 
ble tatt 7 røde, 1 blått og et bronsemerke. 
 

2.0 Styrets arbeid 
Styret har hatt 10 ordinære styremøter i løpet av året. Fokus har vært på ordinær drift av 
gruppen, forbedring av klubbmiljø, utdannelse av trenere. Vi har også i år hatt hatt fokus på 
Kvalitetsklubb som er ett styringsverktøy for klubber. IL Jardar fotballavdelingen har bestemt 
at vi ønsker å bli sertifisert som Kvalitetsklubb, nivå 2,  og har startet på arbeidet med å 
kvalifiserer oss til det. 
     
2.1       Informasjon til lagene 
Jardar.no er vår viktigste kommunikasjonskanal. Vi bruker den mer og mer pluss Facebook 
m.m. Treningstider og kontaktinformasjon oppdateres jevnlig. Det er Kari Ødegård og daglig 
leder som har ansvaret for dette i fotballgruppa.  
 
Det er anledning til at hvert lag kan ha sin egen side, men få lag som benytter seg av dette. 
Styret ønsker at flere lag skal benytte dette verktøyet. 

 
2.2 Medlemsregisteret 
Dette styres av klubbens daglig leder. Hvis det kommer nye spillere må man melde fra til 
klubbkontoret. Det samme gjelder hvis man slutter. Dette sendes pr e-post. 
 
2.3 Banesituasjonen 
Banen er blant de aller beste i Bærum! 
 
Det er gledelig å se at banen også blir brukt til «løkkefotball» av våre medlemmer. 
Bjørnegård skole er også en flittig bruk av banen. Elevene / skolen har også et ansvar for å 
rydde opp etter seg, noe vi opplever at de tar på alvor. Men av og til «glipper» det og da må 
skolen orienteres om det. Banen krever «daglig» ettersyn og det er svært viktig å holde 
banen fri for søppel. Den blir ukentlig slåddet av et eksternt firma.   
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2.4 Undervarme 
Varmepumpen virker tilfredsstillende. Vi har fått støtte fra Enova til et nytt styresystem for 
optimalisering av energibruk og fjernstyring av anlegget.  

 
2.5 Jardar idrettspark 
Fotballgruppen jobber fortsatt med dette og ønsker en bane 2. Nå er det litt usikkerhet i 
forbindelse med bygging av Ringeriksbanen som kan berøre området rundt dagens 
fotballbane.  
 
2.6 Sportslige mål.  
Det er lov å bli god i Jardar. Vi ønsker å gi alle et godt fotballtilbud med våre egne trenere. 
Vi satser mye på utdanning av trenere og lagledere og det vil bli mange forskjellige kurs som 
vi arrangerer på klubbhuset og fotballbanen i løpet av sesongen. Målet er at Jardar på sikt 
kan bygge opp et bedre trenerapparat for alle. 
For de yngre lagene er hovedmålet breddesatsing og godt miljø, noe som ikke behøver å 
utelukke gode sportslige resultater.  

 
2.7 Materiell. 
Vi bruker Jako bekledning i år som i fjor. Vi er godt fornøyd med Global Sportsom leverer 
dette til oss. Vi har ingen fast avtale med Global Sport, men får gode priser fra dem. Vi 
kommer til å fortsette med Jako som merke på draktene.  
 
2.8 Fotballskolen og Spillerutviklingsuke 
Mitt tredje år som leder for fotballskolen. I tillegg ble det startet et nytt konsept som ble kalt 
SPU (spillerutviklingsuke), tidligere Jardar FotballCamp. Oppsummert syns jeg ukene gikk 
bra, men ikke noe mer enn det ettersom det fortsatt er rom til forbedring.  

Den sportslige rammen rundt fotballskolen ble endret til mer stasjonsbaserte øvelser, der hver 
stasjon hadde egne temaer og læringsmål. Stasjonene var fordelt systematisk på forskjellige 
steder på banen der en til to trenere hadde ansvar for en stasjon, mens en annen fulgte sin 
gruppe gjennom alle stasjonene. Etter min mening gjorde dette fotballskolen bedre sportslig, 
mer strukturert og forutsigbar. Til neste år skal trenerne få enda bedre i veiledning i forhold 
til øvelsene på hver stasjon. Dette er et forbedringsområde.   
 
Spillerutviklingsuken gikk bra, men nivået på mange av de påmeldte var lavere enn forventet. 
Denne uken hadde et større fokus på å utvikle spillere enn å holde dem i aktivitet.    
Gjennom alle ukene og i etterkant fikk vi mange positive tilbakemeldinger fra foreldre, 
samtidig som vi fikk noen konstruktive tilbakemeldinger som ble tatt på alvor og rettet opp i. 
Disse tilbakemeldingene vil bli tatt til etterretning i forkant av fotballskolen 2017. 
  
Konseptene som «dagens kaptein» og «lunsj quiz» fungerte bra i år også. I tillegg ble det vist 
mer video i løpet av lunsj og fruktpausene som barna satt stor pris på.  
  
I 2017 skal Azun Norge (Freestyle Fotball) vurderes å hentes inn til et ett-dags arrangement 
for gi barna en enda bedre opplevelse.  
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Flere trenere gjorde en formidabel jobb gjennom ukene. Her ønsker jeg å trekke frem Sindre 
Nordby som var særdeles arbeidsom og læringsvillig. Kjøkkenhjelpene gjorde også en meget 
god jobb.  
  
Vennlig hilsen, 
Magnus Ellevold Strand 

 
2.9 Cuper 
AtilB cup lørdag 18/6 2016 
Gutter og jenter som mikses sammen på lag og foreldre som heier på sidelinjen.  

• 2003-2009 modell 

• Jentelag og guttelag 

• 7er fotball 

• Alle spillere 

• Spiller 1 omgang av 15/20 minutter (gutter/jenter)) 

• Innledende runder og sluttspill 

• Medalje til alle. Premier til vinnerne 
75 gutter og 37 jenter. Totalt 112 påmeldt! 

Spillere fra 2002 og eldre bidro som lagleder og dommere, og også som kioskvakter…Det er 

fotballstyret som står for planleggingen og gjennomføringen av turneringen, og dette året var det 

spill på tre syverfotball-baner samtidig. 

AtilB og Jardars egen Petter Berntsen var speaker, og veldig mange andre bidro til at vi fikk 
gjennomført på en god måte. Foreldrene var også fornøyd og flinke til å heie underveis. 
Flotte premier til vinnerne, samt at alle som deltok fikk medaljer etterpå, noe som er veldig 
populært. 
 
Jardardag-cup 17. september 
Fotballen bidro som vanlig til Jardardag-Cup 17. september Konseptet:  
Barn fra 6 år til 16 år får muligheten til å prøve seg i 5 kamp (Håndball, fotball, langrenn, 
hopp og sykkel) 
 
2.10 Kiosk i klubbhuset 
Fotballgruppen åpnet ny kiosk våren 2016 med åpningstider korresponderende med kamper 
på banen. Kioskvaktene var fordelt på dugnad fra de yngste lagene. Dette har fungert fint, og 
foreldrene har vært positive og hjelpsomme. 
Vareutvalget har vært kaffe, te, pølser, lomper, vafler, smoothie, brus, og i sommer også is. 
Morgendagens idrettskiosk: 
Vi ønsker å endre litt på vareutvalget når vi åpner igjen i mars/april. Fotballgruppen ønsker 
en sunnere retning i tråd med klubbens visjoner.  
Vi har vært på kurs med Akershus Idrettskrets og Tine hvor tema har vært hvordan vi kan 
planlegge smart idrettsmat for salg i kiosken. Vareutvalget vil endres til også å inneholde 
grove vafler, sunne sjokoladebarer og toast. Hele vareutvalget er ikke helt bestemt. 
Vi ønsker kiosken skal være et hyggelig samlingspunkt ved fotballbanen, med noe for enhver 
smak 
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2.11 Økonomi  
Året har sett fra et økonomisk stå punkt vært rolig uten de store overraskelsene  
Vi får heldigvis noen leieinntekter fra eksterne klubber på banen. Noe som er viktig da 
leieinntekter fra eksterne klubber er viktig fra oss de de gir direkte utslag på bunnlinjen. 
Avvik å merke seg fra budsjettet: 

• Inntekter: 

• Treningsavgifter ca. kr 110.000,- mindre enn budsjettert 

• Sponsorinntekter ca. kr 40.000,- mindre enn budsjettert 

• Skoletilbud ca 270.000,- mindre enn budsjettert 

• Skyldes forandringer i kontoplan 

• Lagkasser ca kr 135.000,- mindre enn budsjettert  

• Kioskinntekter ca kr 105.000,- større enn budsjettert 

• Vestmarka ca kr 45.000,- større enn budsjettert 

• Utgifter 

• Bøter ca. kr 25.000,- mindre enn budsjettert 

• Fotballskolen ca. kr 110.000,- mindre enn budsjettert 

• Skyldes forandringer i kontoplan 

• Utgifter kunstgress ca kr 280.000,- mindre enn budsjettert 

• Lagkasser ca kr 195.000,- mindre enn budsjettert 

• Div. dugnad ca. kr 24.000,- større enn budsjettert 

• Trenerkurs/utdanning ca kr 35.000,- større enn budsjettert 

• Varekjøp kiosk ca kr 30.000,- større enn budsjettert 

• Strøm ca kr 61.000,- større enn budsjettert 

• Sportslig utstyr ca kr 80.000,- større enn budsjettert 
 
IL Jardar, fotballgruppen har hatt inntekter på ca. kr 3 358 000,- og noe mindre utgifter.  
 

Fotballstyret viser for 2016 et resultat på ca. kr 64.000,- mot budsjettert ca. kr 76.000,-  

Se regnskapet for 2016 for detaljer 

 

2.12 Trenerkoordinator  

Vi har jevnlig Trenerforum både samlet hele gruppen og splittet i barne- og ungdomsfotball. 
Her inviteres alle fotballtrenerne til diskusjoner rundt forskjellige tema. 
Trenerforum er en samlingsplass for trenerne hvor vi høster erfaring fra hverandre, blir 
kjente slik at veien til hospitering blir kortere, reviderer sportsplanen og avtaler trener kurs 
for vår/høst.  
Det har blitt gjennomført en rekke kurs og opplæring av trenere og spiller; 
Klubbdommerkurs, Barnefotballkvelden, Ungdomsfotballkvelden, C-lisens delkurs 1 og 
delkurs 3. 
Etter sesongslutt hadde alle hvert av lagene i ungdomsfotballen et møte med oppfølgende 
trenerveiledning. 
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2.13 Representasjon fotballen 
 

• NFF Forbundstinget 
o Bryn Horpestad 
o Klemet Elisenberg (observatør) 

• OFK Kretstinget 
o Geir Haug 
o Tone Skori 
o Klemet Elisenberg (observatør)  
o Cecilie Kristin Ellingsen 

• Dommermøter 
o Håvard Huser 

• NFF Disiplinærkomite 
o Eirik Lindstrøm 

2.14  Lagenes oppsummering av sesongen 2016 
 
G-10 

  

 

Gutter født 2010 består av 20 gutter fra Tanum skole, både A og B klassen. Vi har trent både 

ute og inne i 2016. Her er det stor idrettsglede og guttene er veldig ivrige og motivert for 

videre fotballspill. 
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På trenersiden er det flere ivrige mammaer og pappaer som bidrar og Thomas Kingdon syr 

det hele sammen slik at det blir en god miks av lek og moro og tekniske øvelser. 

 

For sesongen 2017 blir det seriespill basert på miniturneringer på lørdager med 5’er som 

spillform. 

Hilsen gutter født 2010, Tanum. 

J-09 
Årsrapport Jardar Fotball Jenter f. 2009. Sesong 2016 

Lag: Jardar Superstar og Jardar Allstar Jenter 7 år 

Lagleder: John Arne Ruud 

Hovedtrener: Martin Likvern 

Trener: Alexander Nansen 

Trener: Aslak Lie 

Antall spillere: 27 

Antall Lag: 2 

Første trening: 11.april 2016  

Vintertrening: Jong skole  

Kamper: Seriespill gruppen Jenter 7 år avd. A begge lag 

Cup: Kalvøya Cup og Jutul Treffen 

Treningskamp: Jutul Prinsessene 1 og 2 

Kurs: Aller trenerne deltok på Barnetrenerkurs arrangement Jardar 

Foreldremøte: 9.mai – info trening, terminliste, Jardar, laget 

Godt oppmøte på trening hele sesongen. Normalt 23-24 spillere på hver trening. Fokus på 

Spill mot to mål og Sjef over ballen og føre ball og avslutte mot mål. Spillerne viste stor 

fremgang på begge områder. Det ble også fokusert på trygghet og trivsel i laget.  

Kamp: Godt oppmøte på hver kamp med veldig ivrige barn. Det ble satset på å lage to jevne 

lag og som også fungerte godt sosialt. Alle spillerne fikk likt med spilletid og alle plassene på 

laget ble rullert på hvert innbytte og hver kamp. Alle fikk prøvd seg som keeper. Lagene viste 

veldig god lagånd og innsatts.  

Det er veldig god foreldredeltagelse og engasjement. Hele laget forstår Fair Play. 
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G-09 

• Antall spillere: 23 

• Antall trenere: 4 + 1 hjelpetrener 

• Minicuper(seriespill): 2 

• Cuper: Haslum 3v3, Kalvøya, Jutul, Stoppen 3v3 

- God erfaring med minicuper som kampform første sesong.  

- 3v3 cuper er en morsom kampform hvor alle spillere blir involvert. 

-  

 

G-09 Jong 

2016 sesongen – Jardar Jong gutter '09 

I 2016-sesongen besto Jong-gjengen av 16-20 spillere. Vi trente en gang i uka, først delt inn 

etter to og to skoleklasser, men etter hvert startet hver trening med hele gruppen samlet, 

for så bli delt i tilfeldige grupper ved ulike øvelser. Treningene har vært variert i innhold og 

form, og det ble lagt vekt på kontroll over ball. Gruppen har gjort bra fremskritt. 

 2016-sesongen ble åpnet med cup i Valhall i mars. Cup-spill gav mersmak, og vi var med på 

flere cup-er både vår og høst. Flere foreldre har stilt opp som lagledere og trenere på cup-

ene, og det fungerte fint. Lagene hadde oftest gode resultater, men fikk smake på både 

seiere og tap. Og under ØHIL-cup hadde vi en fin fair-play situasjon som fortjener å bli nevnt. 

Under nest siste kamp skulle vi spille mot et lag som ikke hadde innbytter, og vår trener 

tilbød å låne bort en av våre spillere. Da laget vårt ble spurt om noen kunne tenke seg å 
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lånes bort, rakk nesten alle 6-7-åringene våre opp hånda. Spilleren som byttet over til 

motstanderlaget i denne kampen gav full innsats for sitt ”nye” lag, og scoret flere mål. Etter 

kampens slutt ble han igjen tatt godt imot av sitt eget lag, og alle var fornøyd med kampen 

☺ 

 I tillegg til cup’er arrangerte vi en ”serielørdag” på Bjørnegård der vi inviterte 6 av lagene i 

serien. Våre to lag fikk spille mot tre gjestelag hver, og så fikk gjestelagene også spille mot 

hverandre. Vi holdt åpen kiosk til glede for spillere og publikum. Jenter 09 hadde også 

invitert noen lag den samme lørdagen, så det var mye liv, sol og god stemming. 

 8-10 barn er nå med på vintertrening i gymsalen på Jong skole. Jong-gruppa er en fin gjeng 

som går godt sammen på tvers av trinnet, og nå ser ca 20 spillere frem til første sesong med 

”ekte” seriespill, flere cup’er og mye annen fotballmoro! 

 Trenere og lagleder - Terje Christoffersen, Espen Erlandsen, Nicolai Halvorsen, Adriana 

Sertic og Hanne S. Haug 

  

G-08 
 
I 2016 hadde vi totalt ca 30 barn, og var 7 trenere/lagledere. 
Det var godt oppmøte på treningene, og mange ivrige barn. 
Vi hadde 4 jevne lag, som fungerte bra. Alle fikk spilt mye og fikk kjenne på det å vinne og 
tape noen kamper.  
Vi deltok i 2 cuper i 2016, Jutul treffet som alltid er veldig bra og sosial cup for foreldre og 
barn for våre lag.  
Den andre cupen vi var med på var en 3 mot 3 cup på Haslum, som også ga gode opplevelser 
for barna. 
Samarbeidet med foreldrene var i 2016 bra, mange stilte opp som dommere, kampverter og 
kiosk vakter tildelt av Fotballgruppen i Jardar.  
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Vi hadde også en morsom opplevelse i høstens Tippeliga-kamp mellom Stabæk og 

Bodø/Glimt, da laget fikk være maskoter og fulgte de to lagene inn på banen. 

 

Vi ser frem til et godt nytt fotball år i 2017. 
Mvh 
Bjørn 

G-07 Jong 
Lag G09-1-4 (Jardarkode: F07-G1-G4) - Barn fra Jong skole født 2007  
 
Sesongen 2016 var vår tredje fotballsesong. Laget har bestått av totalt 25 spillere, 24 gutter 
og 1 jente, alle fra 3. klasse på Jong skole. Vi er 8 voksne som har delt på ansvaret som 
lagledere og trenere for laget.  
 
Vi har gjennom hele året hatt én felles trening i uken, på tirsdager. Vi er svært glade for å få 
tildelt treningstid på kunstgresset istedenfor gressåkeren ved siden av. Dette bidrar helt klart 
til å øke trivselen for både barn og voksne. Vi ser stor fremgang i ferdigheter hos barna fra 
forrige sesong. I tillegg er det gledelig å se hvilken trivsel og sosialt samholdet fotballen 
skaper på tvers av skoleklassene. 
 
Treningene foregikk hovedsakelig uten noen form for nivådeling av gruppen. Etter hvert så vi 
imidlertid at enkelte barn dominerte spilldelen på treningene såpass mye, at det var 
vanskelig for andre å få mye ballkontakt. Vi valgte derfor å skille ut noen enkeltøvelser på 
treningene der vi nivådelte gruppen. Dette synes å ha fungert fint da vi har relativt mange 
barn som tok store utviklingssteg mot slutten av sesongen.  
 
I seriespillet meldte vi på tre lag, to i klassen middels øvet og ett i klassen mest øvet. Vi 
rullerte på sammensetningen av lagene slik at alle spillerne i gruppen fikk prøvd seg i flere 
kamper på mest øvet. Vi la vekt på å sette sammen lag som vi mente ville legge til rette for 
gode opplevelser i kampsituasjon for alle barna. Dette lyktes vi godt med da alle lagene vant 
et imponerende antall kamper.  
 
Vår erfaring fra tidligere år er at cup er særdeles gøy, både for barn og foreldre. I 2016 har vi 
deltatt på følgende: Heggedalscupen, ØHIL cup på Jarmyra, Kalvøya cup, Jutultreffen, 
Fossum cup, Ski Øst cup og Tippens romjulscup i Vallhall.  
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Vi er heldige som har en gruppe med ivrige barn og foreldre som ikke har noe bedre å bruke 
helgen på, så vi stilte stort med tre eller fire lag i samtlige cuper. Vår erfaring er at cup er en 
veldig morsom opplevelse for barna, samtidig som det gir oss voksne tid til å bli bedre kjent 
med hverandre.  
 
Vi arrangerer trening på kunstgresset hver tirsdag gjennom vintersesongen. Det er svært 
gledelig at mange barn møter opp til tross for tidvis ubehagelige vær og vindforhold 
(smertegrensen er satt ved ca. 10 minusgrader). Vi har også planer om å lete etter et par 
innendørscuper som vi kan melde oss på.  
 
For øvrig er vi i gang med planleggingen av kommende sesong og registrerer med glede at 
det ser ut som at alle spillerne ønsker å være med videre. Det er også gledelig å registrere at 
samtlige 8 lagledere/trenere har sagt seg villige til å bidra i nok ett år.  
 
Takk for 2016, vi gleder oss til 2017!  
 
Lagledere: Eirik Lindstrøm, Kai Nystuen og Yngvar Ånensen.  
Trenere: Magnus Seim-Monsen, Edwin Myrvold-Sijtsma, Hans Hørgård, Øivind Lundberg, 

Terje Christoffersen. 

G-07 Tanum 

Gutter født 2007 består av 20 gutter fra Tanum skole, både A og B klassen. Vi har trent ute 

en gang i uka i 2016. Gutta har det morsomt og idrettsgleden er stor, og med fokus på 

samspill og samhold. 
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Av trenere og lagleder er det hele 6 stykker som har vært med hele året. Gunnar Brennekåsa 

har vært hovedtrener og vi prøver med en miks av teknikk, mye samspill og styrke og 

hurtighet. Alle treninger har også kamp slik at gutta kan utføre det de har trent på. 

J-07 

Fotball Jenter 07 har i 2016 bestått av 24 fotball-glade jenter. Tidligere har vi bare hatt jenter 

fra Tanum skole, men i år fikk vi noen nye fra Jong. De har kommet godt inn i gruppen ila. 

sesongen.  

Vi har hatt trening på Bjørnegård onsdager og alle har vært aktive deltakere på treninger og 

kamper. Vi har hatt tre foreldretrenere som er flinke og som har lært jentene masse. Jentene 

har hatt stor utvikling og det har vært veldig morsomt å se hvor mye mer organisert og 

samspilt vi har blitt i løpet av året, og spesielt at pasningsspillet kommer mer og mer fram. 

Jentene har deltatt i seriespill fordelt på tre lag. Vi var litt uheldige med ett av lagene som 

havnet i en Oslo-serie. Det ga en del logistikkutfordringer med kamper kl 17 på Bøler, men vi 

kom oss gjennom. Det som har vært fremtredende er at jentene synes kamper er veldig gøy 

og de har stor stolthet når de går ut på banen. 

 

Vi har deltatt på to cup´er i år, Kalvøya og Jutul. Cup er alltid gøy, og jentene dro til med 

mange seire og fint spill. Samholdet i laget er veldig bra og jentene har det veldig gøy! 

Vi avsluttet sesongen med avslutningsfest på Jardar-huset med quiz, dansing, kaker og brus 

samt utdeling av diplomer. 
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Nå gleder vi oss bare til neste sesong! 

G-06, Jong 

Vi har gjennom sesongen 2016 hatt 20 spillere fra Jong skole. Gjennom vinteren hadde vi to 

treninger i uka, med 12-13 aktive spillere. Vi valgte å melde på to 7’er-lag i serien fordi flere 

av guttene trengte mer utfordring, samtidig som det ville medføre mer spilletid for alle 

sammen. Selv om guttene møtte motstandere som var et år eldre, klarte det ene laget seg 

veldig bra. Det andre laget opplevde dessverre noen store tap, men de taklet det bra. Spillet 

utviklet seg veldig positivt i løpet av sesongen! 

 

I løpet av sesongen var vi med på flere cuper; Snarøya Telenor vintercup, ØHIL-cup, BMIL-

cup, Heming-cup, Jutultreffen og Kalvøya cup. I serien valgte vi av praktiske grunner 

inndeling i klasselag. På cupene derimot var det en blanding på tvers av klassene. Cupene 

spilte de i sin årsklasse, noes om medførte stor mestringsfølelse og mange seiere! 

 

Gjennom hele sesongen hadde vi et tettere samarbeid med lagene fra Tanum, og 1. 

november slo vi sammen de fire skolelagene. Det er nå felles treninger to-tre ganger i uka. 

Antall spillere varierer fra 15 til 22. Vi gleder oss til å starte 2017-sesongen med blandede lag 

fra Tanum og Jong og en gjeng på ca 30 spillere! 

 

Hilsen trener- og støtteapparatet 

Hans-Magnus Fredriksen 

Hjalmar K. Moe 

Magnus Egge 

Christian Blom-Stokstad 

Stina Hellum Moe 
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G-06, Tanum 

Vi har i år hatt 2 lag meldt på i serien. Hvor vi har gjort det godt. Fremgang på banen og 

fremgang på trening. 

Vi har hatt fokus på bevegelse og press av ballfører. Noe som gjorde at vi hang bedre med 

mot gode lag. 

Vi har vært med på Kalvøya cup med 1 lag og hatt med 2 lag på Jutul cup. Det var artig for 

alle som kunne være med. 

Litt spesielt at det var siste året på Jutul, som har vært en av de beste barnecupene som jeg 

har vært på. 

Godt opplegg, gode kamper og mye moro.  

Etter sesongslutt har vi slått oss sammen med Jong 06, og blitt en stor gruppe på 30 spillere 

som har sagt de skal spille fotball gjennom 2017.  

I vinter skal noen av de gjøre andre idretter og kommer tilbake når vinteren er over. Vi 

gleder oss til å få hele gruppen sammensveiset til en stor gjeng. 

Det vil bli mange gode treninger og masse gøy. 

 På vegne av Tanum 06 

Bjørn Chr. Lundsvoll 

Trener 

J-06 

Laget består av 18 ivrige fotballjenter som trener sammen to ganger i uka gjennom hele året 

i tillegg til å spille seriekamper og delta på ulike cuper. Spillerne kommer både fra Tanum og 

Jong barneskoler. 

På vinteren trener vi inne i BIP på Rud, mens vi trener ute på Bjørnegård i sommerhalvåret. 

Cuper: 

Første cupen vi var med på var BVH’s jentecup i april. Vi meldte på to lag; Jardar Penguins og 

Jardar Dolphins. Begge lagene bet godt fra seg, og vi opplevde mange fine prestasjoner og 

resultater. 

Neste cup var Kalvøya Cup som også ble gjennomført på en god måte. 
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Årets høydepunkt var utvilsomt Bø Cup i Telemark. Det var en spent gjeng som dro på sin 

første cup med overnatting. Vi ble innlosjert på Bø bedehus sammen med to andre Jardar 

lag. Cupen ble en ubetinget sportslig suksess hvor begge våre lag hevdet seg mot god 

motstand fra andre deler av landet. Sosialt var dette også en fantastisk tur. Markus og 

Martinius konsert og Bø sommarland var begivenheter som jentene vil huske lenge. Vi skal 

tilbake i 2017!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grilling Bø Sommarland Cup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sovesal Bø Sommarland Cup 
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Matsal Bø Sommarland Cup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Iskjøp Bø Sommarland Cup 
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I august var det tid for Jutultreffen. Dette var siste gang for vårt årskull, og vi kommer til å 

savne den velorganiserte cupen på Skui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Jutultreffen 

Den siste cupen vi var med på i år var Frigg cup på Frogner Stadion i Oslo. Vi spilte 7er fotball 

og jentene viste at de taklet det bra. Vi gjorde rent bord med 3 seire mot gode lag. Vi gleder 

oss til 7er fotball i 2017 sesongen.  

 Frigg cup 
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Seriespill: 

Seriespillet startet i mai, og også her hadde vi to lag påmeldt. Både Penguins og Dolphins 

havnet i Asker og Bærum avdelingen. 

Begge lag viste flott lagmoral og innsats gjennom hele sesongen og vi ser stor utvikling både 

individuelt og lagmessig.  

 

         

 

 

 

 

 

 

Oppsummering: 

Vi er svært opptatt av alle skal føle mestring og glede ved å spille fotball, og det har vært 

utrolig gøy å følge utviklingen til denne gjengen gjennom året. 

Vi forsøker etter beste evne å dele inn i jevne lag på trening og i kamp, og vi sørger for at alle 

får like mye spilletid. 

Miljøet på laget er svært godt, og jentene er ivrige og lærevillige. Det er også en veldig fin 

foreldregruppe rundt laget som stiller opp på både kamper, treninger og andre ting i lagets 

regi. 

Ferdighetsmessig holder jentene et godt nivå noe som gjenspeiler seg i årets prestasjoner og 

resultater. 

Et av årets høydepunkter var avslutningsfesten vår som startet med bowling på Holmen 

etterfulgt av cupfinalen for damer på Telenor Arena. Alle spillerne fikk også utdelt en liten 

gave som takk for innsatsen under årets sesong. 
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Avslutningsfest med bowling 

Trenerteamet i 2016 bestod av:  

Trenere: Thomas Finstad og Eirik Lome 

Kampledere: Tore Selsø og Nicolai Nyland 
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J-05 

 
(Bilde fra Bø Sommarland cup i juni) 
Jenter født 2005 har bestått av 14 ivrige jenter. Vi har trent 2 ganger i uken gjennom 

sommersesongen og 1 gang på vinteren. 

På trenersiden har vi Halvard Brennum, Anja Kingdon og fra vintersesongen fikk vi med oss 

ungdomstrener Filippa Kingdon med stor suksess. Hilde Matheson er lagleder og har hatt litt 

av en oppgave å koordinere nok spillere til våre to 7’er lag.  

Vi hadde altså to lag i serien, første året med 7’er så vi meldte oss opp i midterste nivå. 

Jentene gjorde det kjempebra og gikk seirende ut av serien. Vi fokuserte alltid på å starte 

bakerst med keeper og spille oss fremover, og selv med mange gode skyttere fokuserte vi 

også på at ballen skulle innom hver spiller før avslutning. Fair Play er viktig for oss og ett ledd 

i dette resulterte i at vi i enkelte kamper omrokerte på spillerne på plasser de overhodet ikke 

følte seg bekvem på, men gjorde dette som ett av flere tiltak for at kampen skulle bli så jevn 

som mulig. Jentene har uansett god utbytte av å spille på hele banen, men vi ser nå at 

jentene har funnet sin plass – en forsvarsspiller satt på spissplass faller fort tilbake i forsvar.  

Vi var med på Bø Sommarland cup, vår første overnattingscup. Grunnet overbooking av J05 

lag ble vi spurt om å spille i J04-klassen, som vi takket ja til. Det ble en seier, ett tap og to 

uavgjort. Det var godt å kjenne på litt god motstand. Jentene storkoste seg på og utenfor 

banen, badeland var magisk☺ En meget sosial og velfungerende cup. 

 I tillegg meldte vi oss på Lyn sin Jentecup på Kringsjåbanen. Vi meldte oss her opp i vår egen 

klasse men møtte også yngre lag så vi fikk dårlig utbytte av cupen da vi valset over alle 

lagene.  
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Jentene har gjennom sesongen vokst mye sportslig, trenerteamet er godt i gang med å 

fullføre grasrottrenerkurset – vi gleder oss til ny sesong☺ 

Hilsen trenerteamet jenter født 2005 

G-05 

2016 var et bra år for Gutter født 2005. De fire lagene fra Jong og Tanum ble slått sammen til 

3 lag i overgangen fra 5er fotball til 7er fotball. To lag var meldt på samme nivå og et lag var 

meldt opp et nivå for å prøve å gi et variert tilbud til spillerne. Vi deltok i ØHIL cup tidlig i 

sesongen og Kalvøya Budstikka cup senere på forsommeren. Blandingen av Tanum og Jong 

spillere på lagene var en stor suksess men det var variert tilbakemelding på nivådeling og 

grunnet avgang av noen spillere er planen å ha to lag meldt på samme nivå i 2017. 

Muligheten til å hospitere og / eller spille kamper med Gutter 2004 vurderes som en god 

mulighet for spillere som eventuelt ønsker større utfordringer. Trenerteamet blir 1 mindre i 

2017 og det er kanskje nødvendig å benytte ungdomstrenere for å få nok treninger fra 

vårsesongen. Simon Ørbeck var hovedtrener og ledet et av lagene i 2016 men har lagt opp 

etter hovedsesongen var slutt. Tor Erling Bruun er leder av trenerteamet fra høsten og fører 

et av lagene også i 2017. Det siste laget var ledet i kamper av Bent Sandmæl i 2016 og han 

fortsetter i 2017. Eric Nasby er lagleder for begge lagene. Det er bra engasjement blant 

guttene og foreldrene og vi gleder oss til et nytt år. Vi ønsker å reise lengre av gårde til cup / 

turneringer i 2017 og fortsette den gode progresjonen i fotballferdigheter. 

J-04 
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Jardar Jenter 2004 

Jardars jenter 04 besto av ca 17 jenter. Dette er en 

gruppe jenter fra Jong og Tanum med hovedvekt fra A 

klassen på Tanum skole.  

En sosial gjeng med lite frafall på trening og kamper. 

På trenersiden har vi hatt Petter Danielsen, Gunnhild 

Bækken og Jan Einar Rishovd. Disse har nå gitt seg som 

trenere.  

To 7’er lag var påmeldt i serien, dermed fikk jentene spille flere kamper enn sesongen før.  

 

Utenom seriespill har høydepunktene vært Bø 

sommarland cup og Skjærgådscup på Nøtterøy. 

Dette har vært cup’er med det sosiale i sentrum. 

Jentene har storkost seg, og det 

har blitt mye bading ☺.   

 

For kommende sesong har jentene 

fått ny ungdomstrener: Amalie 

Fogtmann Horpestad, som 

hovedtrener, i tillegg består 

trenerteamet  av Bjørn Brennskag 

og Arne Hartvigsen. Oppmann: Truls Vogt-Bunes. 

 

Hilsen trenerteamet Jardar jenter 04 

 

 

 

 

G-04 

Gutter 12 år har i 2016 sesongen telt rundt 18 spillere. Vi har stilt med 3 7'er lag. To i 

nederste divisjon og ett på nivå 2.Trenerteamet har bestått av Elias Guddal og Tobias 
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Ellingsen Sæle med assistanse fra lagleder. 

Laget har stilt til 4 cupper: Snarøya vintercup, Bø Sommerland Cup, Snarøya Høstcup og 

Haslum 9er cup. 

Hilsen  

Thomas Hübertz 

J-03 

Sesongen 2016 var vi 17 spillere. Vi stilte med ett 9er lag i 2 div. og ett 7er lag i 2 div.  

Jentene har hatt en fin sesong. 9 er laget kom på 3 plass, 7 er laget kom midt på tabellen.  

Vi deltok på 2 cuper i år. En Bvh jentecup før sesongen og Grue cup rett etter sommerferien. 

Bvh jentecup og Grue cup kan anbefales, her det mye fotball og ett bra arrangement.   

Vi har hatt 2 treninger i uken og dette har vært bra.  

Sesongen 2017 kommer vi til å stille med ett 9er lag grunnet at vi har mistet en del spillere til 

andre idretter.  

Hilsen 

Lagledere 

Ann Kristin og Henrik 

Trenere  

Morten, Terje og Klemet 

G-03 

Gutter født 2003 besto gjennom sesongen 2016 av 34 registrerte spillere.  Hovedtrener var 

Bjørns Lundsvoll med god assistanse fra Are, David, Fredrik, Jon, Rune og Øystein. Alle ga et 

positivt og godt bidrag til utviklingen av laget. I gjennomsnitt møtte ca. 25 spillere på trening. 

I tillegg hospiterte 4 - 6 spillere fra 2004 årgangen både på trening og kamper gjennom hele 

sesongen. Treningsopplegget ble tilpasset de forskjellige nivåene i spillergruppa.  

Spillerne var fordelt på 4 lag i seriespillet. Tre lag var påmeldt i 9’er fotball i henholdsvis 1., 2. 

og 3. div og et lag i 7’er fotball.  Laginndeling var basert på en grunnstamme i hvert av lagene 

med noe sirkulasjon av spillere. Resultatmessig presterte lagene noe ujevnt utover 

sesongen. Ved sesongslutt kunne vi loggføre en 7. plass av 10 lag i 1. div., 4. plass av 10 lag i 

2. div., 7. plass av 10 lag i 3.div. og 11. plass av 11 lag  i 7’er. 

Stor aktivitet i seriespillet ga mindre tid til deltakelse i cup’er.  Vi stilte derfor kun med et lag 

i 11’er fotball  på Hamkam talent cup. 
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Etter serieavslutning har vi hatt vintertrening tre dager i uken på Bjørnegård.  Vi ser spent 

fram til sesongen 2017.  
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J-02 

 

Jenter født 2002 har bestått av ivrige 18 jenter. Vi har trent 2 ganger i uken gjennom både 

vinter/vår- og sommersesongen. 

På trenersiden har vi vært godt rustet med Rolf Olsen, Jon Bjercke og Thomas Kingdon. Hans 

Ingar Lefsaker har vært ansvarlig for dugnader. 

Overordnet filosofi for laget er: 

Flest mulig, lengst mulig. Vi ønsker å spille en teknisk og offensiv fotball hvor vi ønsker å 

kunne holde ballen i eget lag via stor bevegelse og mange pasningsalternativer. Videre 

ønsker vi å skape spillere som våger å prøve uten å tenke på risiko. 

Vi ønsker å utvikle fotballspillere, ikke fotballsparkere. 

Vi er ikke opptatt av resultater, men utvikling i prestasjoner. "Å vinne er gøy, og det skal 

komme som resultat av utvikling og nivåheving for hele gruppen - ikke av taktiske laguttak og 

spillerdisposisjoner i kampene.  Vi er opptatt av å utvikle teknikk, hurtighet og 1 mot 1 

ferdighetene hos våre spillerne og spesielt opptatt av å utvikle fotballforståelsen til hver 

enkelt spiller. 

Vi deltok i serien med to lag, ett 9’er lag i 2. divisjon og ett 11’er lag i 2. divisjon. Vi startet 

opp med 11’er for første gang og veldig mange av jenten var veldig spente i forhold til å 
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spille på stor bane. Noen av jenten har hospitert opp på J16 og på Juniorlaget hvor de også 

har spilt noen kamper. 

Begge spillformer ba på utfordringer da vi mistet 2 keepere rett før sesongstart. Vi har valgt 

å hedre en spiller som virkelig sto frem og tok ansvar denne sesongen og det var Filippa som 

tok opp hanskene og spilte samtlige kamper i mål, både på 9’er og på 11’er. 

Sportslig sett vant vi flere enn vi tapte og endte på hhv 4. plass i 9’er 2.div bak Årvoll, 

Nesodden og Abildsø som alle har lag i 1. divisjon i tillegg til 2. 35 poeng, 11 poeng bak 

vinneren og 8 poeng bak 3. plassen. Scoret 55 mål og slapp inn 26. 18 kamper her 6 seire på 

hjemmebane og 4 på bortebane. 

I 11’er endte vi på 3. plass bak Bærum og Asker. 24 poeng på 16 kamper hvor Bærum og 

Asker endte på 40 poeng. Scoret 47 og slapp inn 25. Også her flere seire hjemme enn borte 

hhv 4 og 3. 

Vi deltok på flere cup’er som Norway cup, Femsjø cup og Haslum cup. Høydepunktet var nok 

Norway cup. Her bodde vi på klubbhuset, cateret mat fra Lommedalen catering og hadde 

minicamp i forkant av selve NC. Vi kom til 16 dels finalen i B-sluttspillet hvor vi møtte beste 

1. divisjonslag i Oslo – Heming som vi ga skikkelig matching. 

Høydepunktet fra NC var kampen mot Mathare United fra Kenya som bød opp til dans etter 

kampen. Snakk om søsterlig fellesskap! 
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Femsjøcup har blitt en tradisjon og spesielt hyggelig når guttelaget også var deltagere. Ekstra 

hyggelig er det når guttene valgte å bli igjen siste dag flere timer etter at de hadde røket ut, 

for å heie frem jentene. Dette satte jentene ekstra stor pris på. 

Haslumcup var en fin «kortreist» cup i nabolaget. Her møtte vi veldig god motstand, kun 1. 

divisjonslag og fikk en veldig lærerik opplevelse. 5 kamper på en dag. Veldig bra innsats av 

jentene og det holdt nesten til semifinalen i sluttspillet hvor vi røk på målforskjell. 

I skrivende stund er vi godt i gang med sesongforberedelser til 2017 med Vinterliga, 2 

treninger i uken og har jobbet frem ett års hjul med gode og detaljerte planer for kommende 

sesong. 

Hilsen trenerteamet jenter født 2002 

 
 
G-02 
2016 har vært et spennende år for 02-guttene – og den tredje hele sesongen der guttene i 

fra Tanum og Jong utgjorde én spillergruppe – et samarbeide som startet for alvor ved 

sesongstart våren 2014.  

Sebastian Haug har vært en svært populær hovedtrener, og trofaste assistenter med 

ukentlig rullerende ansvar har vært Bryn Horpestad, Roald Haugland, Kenneth Wiik og Heidi 

Føllesdal. Laila Thingwall Færgestad og Merete Hektoen har vært trofaste oppkvinner. 

Totalt har det vært ca 20 fotballgutter denne sesongen. I tillegg har to gutter fra 03-

årgangen hatt stående invitasjon til å delta på treninger og hatt glede av å spille en del 

kamper med 02-guttene.  

Det er svært hyggelig å følge guttenes fine utvikling. Vi har i 2016 deltatt med to lag i 

seriespill – ett i 11’er/g14 og ett i 9’er/g14. Alle guttene har fått tilbud om minst én kamp pr 

uke tilpasset eget nivå. Laguttak for begge lag har vært gjort ukentlig. Både 11’er-laget og 

9’er-laget endte på finfine 2.-plasser i de to respektive seriene.  

Guttene har vært gjennomført to treninger pr uke i perioden mars-desember. Med unntak 

av få, deltok også alle på vintertrening. 

Vi har deltatt på fire cuper i 2016 – Holmen Elite Tournament i mai, Sommarlandcup i juni, 

Femsjøcup i august og Bærumsmesterskapet  i oktober. Med dette fikk guttene tilfredsstilt 

sitt behov/ønske om både utenbys cuper med høyt fokus på sosialt samvær og overnatting 

på skole, og cup+mesterskap der fokuset var mest på det sportslige. Trenerne var også svært 

fornøyde med valget av cuper i 2016, men trekker særlig Femsjøcup frem som en svært godt 

organisert cup de anbefaler andre Jardarlag å delta på.  
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Årets avslutning ble for andre gang arrangert i klubbhuset, dog uten jenter-02 denne 

gangen. Det var en veldig hyggelig feiring hvor påskjønnelser, pizza og Champions League på 

storskjerm sto på programmet. 

Vi skriver i øyeblikket januar 2017, og guttene er i full gang med å forberede seg til årets 

sesong, som vi selvfølgelig ser frem til med store forventninger! 

G02 på Femsjøcup (Tistedal) 2016: 

 

For G2002, Merete Hektoen 

 
G-01 
Nok en herlig sesong med en herlig gjeng  
Vi håper alle fortsetter og at det gode miljøet bevares. 

 
Her er litt info fra sesongen 2016  

         Sesongoppkjøring i april: 
o   4 dagers treningsleir i Berlin. Bra motstand og hyggelig sosialt. Spilte flere 

jevne kamper, hadde noen treninger med tysk profftrener og hadde minnerik 
sightseeing i Berlin. 

o   Haslum cup – 3-4 kamper mot motstand vi burde slått. Litt sportslig nedtur 
dessverre – men dette skyldtes ene alene jetlag og at vi ikke hadde tilpasset 
oss høyden etter Berlin-tur bare noen dager før. 

         Serien – ble preget av at Sjakh ble tidlig skadet og at vi derfor mistet en sentral 
klippe i midtforsvaret. Sondre tok imidlertid stort ansvar med kapteinsbind på armen 
og fylte hullet etter Sjakh i midtforsvaret. Sondre var jo da savnet lenger fram på 
banen. 
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o   Vårsesong mot kjente lag – Asker 2 og Haslum (som spilte 1.div i fjor) ble for 
sterke. Vi er jevngode med lag 3,4 og 5, men ender som nummer 5 av 7 lag. 

o   Høstsesongen blir tung, da vi møter mange lag som har tatt turen ned fra 
1.divisjon til 2.divisjon. Vi starter godt med 2 seire, men taper dessverre de 6 
påfølgende og ender sist. Flere av kampene var veldig jevne, men vi møter 
mange ballsikre spillere som triller ball og lar oss løpe mellom. 

 

Jeg vil tro at Berlin og Dana er de mest minnerike og positive hendelsene for Jardar G01 

2016. 

Neste år vet vi enda ikke om vi spiller i 2.divisjon eller 3.divisjon, dette er avhengig av hva 

Oslo fotballkrets finner ut. 

Det går rykter om treningsleir også neste år…  

OBOS Cup: 

OBOS Cup er en kretscup i Oslo Fotballkrets (Oslo mesterskap). Her deltok laget og de vant 1 

rundekampen mot Nesøya 11-3. i 2. runde gikk vi på et 3-2 tap mot Heggedal og var da ute 

av cup’en. Synd, for vi hadde slått Heggedal i serien med 4-1 noen dager tidligere.  

Dana Cup 2016: 

Her spilte vi 3 kamper i innledende runde og vant 2 kamper (2-0 mot Vidar og 2-0 mot 

Risings Star fra Sør-Korea) og tapte 1 kamp (1-2 mot Hisøy). Vi ble da nummer 2 i puljen og 

gikk til A-sluttspillet. I første sluttspilsrunde røk vi 1-5 for Koppervik, i en ganske jevn kamp, 

hvor vi spilte en svak første omgang, men hvor vi løftet oss og jaget utligning i andre 

omgang, før Koppervik puttet 3 baller på trampen av kampen. Men alt i alt en meget god 

turnering av guttene. 

Hamkam Cup 2016: 

Her møtte vi Lørenskog i første kamp. Dette laget ledet 1 div på Romerike og der hadde de 

ennå ikke tapt noen kamp. De hadde scoret mål i snitt 6 mål i 1 divisjon, så det var et meget 

godt lag vi møtte. Det ble litt for tøft for oss og vi tapte til slutt 0-7 etter en hederlig innsats. 

Deretter møtte vi Norild, hvor vi kom bakpå og lå under 0-3 etter 10-15 minutter, men så 

hevet laget seg, og etter at vi hadde utlignet til 2-3, så kjørte vi kampen, men det ble 

dessverre ikke flere mål på oss. Siste kampen i gruppen var mot Vestenes-Varfjell hvor vi 

tapte 1-4 i en spillemessig jevn kamp. Her hadde vi taket på kampen på stillingen 1-2, men vi 

måtte tørre mer fremover og da gikk det som det gikk. I D-sluttspillet møtte i Baune, som vi 

året før hadde tapt 0-6 for. Vi jobbet godt over hele linjen og var farlige på kontringer. Vi lå 

under 0-2 etter første omgang, men en scoring i 2 omgang gjorde det hele litt mer 

spennende. Konrad hadde et skudd i stanga få minutter før slutt, og hadde vi scoret der, 

hadde vi gått videre til neste runde (siste målet i uavgjort kamper går videre), men det ebbet 

dessverre ut med 1-2. 

Mvh Bjørn og Arne 
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Junior J 

 

Jardar’s juniorjenter besto av 18 jenter i alderen 16-18. Dette er en gruppe jenter som har 

holdt sammen siden de startet med fotball i 6 års aldrene. Dette er en gjeng som er drevet 

av det sosiale mer enn det sportslige. 

På trener siden har vi hatt Håvard huser og Thomas Kingdon. Thomas trer av som trener for 

juniorene etter 13 år med denne gjengen. 

Første års juniorjenter i 2.divisjon 11’er har vært en tøff utfordring for både jentene og 

trenerne.  Den største utfordringen har vært i å samle nok jenter til kamper, da skolearbeid 

har hatt forrang. I tillegg har 2. divisjon junior vært en tøff divisjon med mange gode lag hvor 

Kolbotn utpeker seg år etter år.  

Det har ikke blitt noen cup’er eller treningsleir med jentene denne sesongen da det ikke var 

forenlig med skolearbeid. 

Jentene har hatt stor bestemmelsesrett og har selv besluttet treningstider og mengder. 

For kommende sesong har jentene selv besluttet å spille 7’er for å sikre tilstrekkelig med 

jenter til kamp. Det som er positivt er at det er tilvekst og for sesongen 2017 er det flere nye 

spillere og troppen teller 20 jenter. 

Hilsen trenerteamet Jardar juniorjenter 
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Junior G-Jr/G-00 
Stilte med to lag, et 7'er lag i g-16 avd. 02. Endte på 3. plass. Gjennomsnitt en god sesong.  
Det andre laget var 11'er lag i div g-17, mye varierende motstand, og egen prestasjon. Holdt 
nivået i alle kamper, men taper mange med mindre marginer på egen side. Endte lenger ned 
på tabellen enn det vi hadde siktet, og håpet på. Lagene har trent sammen hele sesongen, og 
noen av spillerne har rotert mye.  
 
Mvh  
Jonas Ellingsen Sæle, trener for Jardar junior 
 

Senior herre 

Spilte i 6.div og endte på nedre halvdel del av tabellen. Trodde vi beholdt plassen, men 

grunnet nytt seriesystem så rykket vi ned    

Laget har bestått av omtrent halvparten etablerte seniorspillere og halvparten førsteårs-

senior eller juniorspillere. 

På vårsesongen hadde vi 20 spillere, men flere langtidsskader eller spillere som flyttet på 

grunn av studie gjorde stallen en del mindre på høsten.  

Gjennom sesongen har vi hatt 2 aktiviteter i uken, trening + evt. kamp.  

 

Geir Haug 

 

 


