
 

 

 

 

IL Jardar, fotballgruppen 
Årsberetning for perioden 1.1.2018 – 31.12.2018 

 

1.1 Tillitsverv 

Gruppestyret har bestått av: 

Leder / Økonomiansvarlig: Bryn Horpestad, fra 2010 

Nestleder / Banefordeling: Gunnar Brennekåsa, fra 2018 

Styremedlem / Materialforvalter: Klemet Elisenberg, fra 2011 

Styremedlem /Sekretær Cecilie Kristin Ellingsen, fra 2014 

Styremedlem /Trenerkoordinator: Geir Haug, fra 2010 

Styremedlem / Sekretær/Banefordeling Kjersti H. Engeseth, fra 2018 

Øvrige tillitsvalgte: 

Valgkomite: Heidi Føllesdal  

Ansvarlig for oppfølging av jentelag: Thomas Kingdon 

Ansvarlig for fotballskolen: Sebastian Haug 

Banemester: Gunnar Brennekåsa  

Representant i IL Jardars hovedstyre Bryn Horpestad/ Gunnar Brennekåsa 

Ansvarlig for undervarme og bane 2: Liv Takle Stensaker 

Ansvarlig for Fair play: Tone Skori 

Ansvarlig for arrangement: Ann Zetterberg 

Klubbens kretsdommere: Martin Stensaker, Håvard Huser, Richard Vikstøl,

 Kristian Barr Larsen, Jenny Antonsen 

Klubbens rekrutteringsdommere: Eira Bitnes Vikstøl, Asher Ekin 

Håvard Huser har fungert som dommerkontakt overfor fotballkretsen. 

1.2 Medlemsmassen – antall lag i serien 
I 2018 var det totalt 453 spillere, 43 lag i påmeldt i serien.  342 gutter og 111 jenter. 28 
guttelag og 15 jentelag 
I 2017 var det totalt 528 spillere, 51 lag i påmeldt i serien.  391 gutter og 137 jenter. 37 
guttelag og 14 jentelag 
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.   
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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, dette under trygge rammer fra våreungdomstrenere.  
FFO: ca 30 barn har gått på dette tilbudet som har vært på en gang i uken. Dette tilbudet har 
vært for 8-10 åringer. Mange ivrige jenter og gutter. 
Barne- og ungdomsfotballen: vi hadde 48 lag som spilte 3,5, 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 2017-18 var det 12 på meldte og 2018-19 10 påmeldte. 
Seniorfotball: Vi hadde ett herrelag i 7.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 teknikkmerke: Jardar gjennomfører Mini- og teknikkmerkeprøver. 
Teknikkmerketagning ble gjort i forbindelse med BG-fotball og det ble tatt 7 blå og 3 røde 
merker. 
Minimerkene ble tatt i forbindelse med fotballskolen i uke 26 og 100 barn tok merke. 
 

2.0 Styrets arbeid 
Styret har hatt 11 ordinære styremøter i løpet av året. Medlemmene, spillerne, trenerne og 
laglederne har vi møtt gjennom Årlig møte og Kick-off.  
Fokus har også i år vært ordinær drift av gruppen, forbedring av klubbmiljø og utdannelse av 
trenere.  
Vi har over flere år i tillegg hatt fokus på Kvalitetsklubb som er ett styringsverktøy for 
klubber. IL Jardar fotballavdelingen har bestemt tidlig at vi ønsket å bli sertifisert som 
Kvalitetsklubb, nivå 2, og statusen er nå at da Oslo Fotballkrets endelig har fått sitt 
styringsverktøy på plass for dette har vi gjennomført klubbens søkeprosess. 
     
2.1       Informasjon til medlemmene, foresatte og trenere 
Fotballstyret har siden høsten 2018 utarbeidet en kommunikasjonsstrategi som skal gjelde 
fra 2019-2022.  
Den tar for seg hvordan det skal kommuniseres på en enkel og forståelig måte, hvem som er 
ansvarlig for kommunikasjonen, og hvilke kanaler som skal benyttes i forskjellige tilfeller.  
Mer Informasjon om dette kommuniserer ut til klubben i 1. kvartal 2019.  
 

2.2 Medlemsregisteret 
Dette styres av klubbens daglige leder. Hvis det kommer nye spillere må man melde fra til 
klubbkontoret. Det samme gjelder hvis man slutter. Fortrinnsvis pr e-post. 
 
2.3 Banesituasjonen 
Banen blir mye brukt både dagtid, ettermiddag og kveld, ukedager og helg, og da spesielt 
vår, sommer og høst. Vi har som tidligere også brukt gressbanen ved side av Bjørnegård. Den 
blir brukt av ungdomsskolen, Early Bear, alle lagene i Jardar og også til «løkkefotball» av 
medlemmer og andre. Den blir leid ut til klubber i nærområdet, enten for akademi, FFO eller 
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kamper. Klubben har leid inn ett eksternt firma til slodding, brøyting og holde gresset ved 
like. Det er avholdt dugnad vår og sommer og det har blitt fjernet 4,4 tonn gummigranulat.  
Det er også etablert system for oppsamling av granulat. 
 
2.4 Undervarme 
En av energi-brønnene anlegget har fått en skade om beført lekkasje i anlegget. Brønn er 
lokalisert og isolert. Dette har beført til redusert kapasitet og noen følgefeil. Dette har 
resultert i at varmepumpen nesten ikke har virket i nov-des 2018 og jan 2019. Vi har dermed 
enda mindre effekt enn tidligere og medført hard bane. Parallelt er vi er i ferd med å 
ferdigstille et nytt styringssystem med støtte fra Enova. 
 
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 mange forskjellige kurs har blitt 
arrangert 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 Sport som 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. Vi bruker Macron/Mitre, baller. 
 
2.8 Fotballskolen og Spillerutviklingsuke 
I uke 26 hadde vi første uken av fotballskolen, det er alltid godt med deltakere denne uken. 
Uke 32 hadde vi andre uke med fotballskolen, denne hadde noe mindre deltakere. 
I tillegg hadde vi SPU (spillerutviklingsuke) i uke 27. 

Vi bruker fortsatt stasjonsbaserte øvelser som har vært en suksess med hver stasjon med 
egne temaer og læringsmål.   
Konseptene som «dagens kaptein» og «lunsj quiz» fungerte bra i år også.  
Leder og ungdomstrenere gjorde igjen en bra jobb med spillerne. 
 
2.9 Cuper og seriespill 
Etter nye retningslinjer fra NFF kan det ikke arrangeres cuper for barn under 13 år. Cup 
defineres som turninger hvor lag slås ut og vinner av alle kamper kåres som cupmester. Det 
skal kun arrangeres serier for barn under 13 år.  
 
Jardar Mix League  
AtilB cup ble bl.a. av overnevnte  grunn, og av andre årsaker, omdøpt til Jardar Mix League. I 
2018 ble denne serien avviklet 2. juni.  
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Dette er en årlig intern turnering der gutter og jenter fra de yngre årgangene mikses 
sammen på ulike lag, og som vanlig var det mange entusiastiske foreldre/foresatte, søsken, 
besteforeldre m.fl. som heiet på sidelinjen. 

Jardar Mix League - arrangement: 

• Alder, 2012-2005 (6 år til og med 13 år) 
• Rene jente- og guttelag 
• 7’er fotball 
• Oppmøte/registrering kl. 10:00 
• Turneringsstart kl. 11:00 
• 1 kamp = 1 omgang, 25 minutter 
• Det spilles serie, altså ikke innledende runder og eller sluttspill 
• Klubbens dommere dømmer kampene. Klubbens dommere dømte alle kampene.  
• Spillere fra 2002-årgangen og eldre bidro som lagledere og dommere. I tillegg var det 

åpen kiosk, som alltid er populært både for deltagere og publikum. En stor takk til alle 
som bidro til at den kunne åpnes og driftes gjennom dagen. 

• Det er fotballstyret som står for planleggingen og gjennomføringen av turneringen, 
og dette året var det spill på fire syverfotball-baner samtidig. Thomas Kingdon sto for 
salg av Jardars kolleksjon. Speakerjobben fikk Christopher Hodkin æren av å utføre.  

• Veldig mange andre, inkludert foreldre, bidro til at vi fikk gjennomført på en god 
måte. Kiosken fikk god omsetning, spesielt på isfronten, da det var fantastisk fint vær 
den dagen.  

• Det ble delt ut medaljer ved opprop av navn til alle deltagere. 

OBOS Miniligaen 
Jardar Fotball hadde i 2018 gleden av å arrangere denne ligaen for første gang, og det var 
samtidig årets første kamper i OBOS Miniligaen, for klassene jenter og gutter 6 år og 7 år.  
 
Grunnen til at Jardar får lov å ta på seg dette arrangementet, skyldes at IL Jardar Fotball er 
sertifisert som Kvalitetsklubb av NFF Oslo.  

Kampene ble spilt lørdag 21. april. Alle kampene ble spilt på Bjørnegård kunstgress. Det ble 
satt opp 8 x 3’er baner, med vant og mål. Alt utstyr fikk vi låne av NFF Oslo. Det var påmeldt 
mer enn 80 lag og 300 spillere fra hele NFF Oslo-regionen.  

Arrangementet ble en suksess. Foreldre for 6 og 7 åringer i Jardar, samt fotballstyret, sto for 
arrangementet. Det krevde god planlegging og solid gjennomføring, og med strålende 
solskinn hele dagen, så ble det en fantastisk god stemning på og rundt banene. 
Arrangementet innbragte gode inntekter til klubben, i form av påmeldingsavgifter og høy 
omsetning av kioskvarer.  

Dette var et såpass vellykket arrangement, derfor har Jardar søkt om å få arrangere denne 
turneringen igjen i 2019. Jobben som ble gjort ble grundig dokumentert av fotballstyret, så 
foreldre for 6 og 7 åringer i 2019, vil sammen med fotballstyret, ha et godt grunnlag for å 
gjennomføre denne turningen igjen på en god måte. Parkering, kiosk, speakerjobb, 
administrasjon, logistikk og kommunikasjon ble håndtert på en overkommelig måte.  
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Jardardagen 

Jardardagen ble i år arrangert lørdag 15. september og fotballen bidro som vanlig. 

Konseptet denne dagen er blant annet at barn fra 6 år til 16 år får muligheten til å prøve seg 
i alle grenene som klubben tilbyr et tilbud på (håndball, fotball, langrenn, hopp, sykkel og 
volleyball) 
Som vanlig ble dagen avsluttet med at klubben delte ut utmerkelser til de som har gjort en 
ekstraordinær innsats for klubben.  

Følgende tilknyttet fotballen fikk tildelt pris: 

• Årets trener:  Sebastian Haug 
• Årets leder:  Cecilie Kristin Ellingsen 
• Årets dommer: Richard Wikstøl 
• Årets foreldre: Anja og Thomas Kingdon 

Fotballstyret gratulerer! 

2.10 Kiosk i klubbhuset 
Kiosken åpnet 2016 og har hatt en positiv utvikling både med vareutvalg, økonomi og sosialt 
samlingspunkt, noe vi i styret håper det vil fortsette å være. 

Vareutvalget er varierende: smoothie, mineralvann, pølser, kaffe, te, rett i koppen, vafler, 
energi-barer, is og i perioder også frukt. 

Foreldrene på de yngste lagene har sine vakter på dugnad, og har vært både positive og 
hjelpsomme. 

Kiosker er primært åpen ifm kamper på banen.  

2.11 Økonomi  
Året har sett fra et økonomisk stå punkt gitt noen overraskelser ifh budsjettet. 
Lagkasser er vanskelig å budsjettere da fotballstyret ikke har noen påvirkning på disse 
kontoene, derfor budsjetteres lagkasser Inn/Ut alltid i null. For 2018 endte lagkassene totalt 
på ca kr 60.000,- i underskudd.  
Andre avvik å merke seg: 

• Inntekter: 

• Grasrotinntekter  ca kr 75.000,-  større enn budsjettert 

• Utleie kunstgress  ca kr 55.000,-  større enn budsjettert 

• Offentlige tilskudd  ca kr 33.000,-  større enn budsjettert 

• Sponsorinntekter  ca kr 126.000,- mindre enn budsjettert 

• Skoletilbud   ca kr 93.000,-  mindre enn budsjettert 

• Dugnad   ca kr 65.000,-  mindre enn budsjettert 

• Kioskinntekter  ca kr 24.000,-  mindre enn budsjettert 

• I tillegg var inntektene fra OBOS miniliga (kr 63.500,-) og 
varebeholdning (kr 51.700) ikke budsjettert med 
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• Utgifter 

• Utgifter/vedlikehold kunstgress ca kr 203.000,- mindre enn budsjettert 

• Kostnader dugnad  ca kr 60.000,-  mindre enn budsjettert 

• Trenerkurs   ca kr 45.000,-  mindre enn budsjettert 

• Cuputgifter   ca. kr 23.000,- mindre enn budsjettert 

• Strøm    ca kr 79.000,-  større enn budsjettert 

• Sportslig utstyr  ca kr 59.000,-  større enn budsjettert 

• Avskrivninger   ca kr 37.000,-  større enn budsjettert 
 
IL Jardar, fotballgruppen har hatt inntekter på ca. kr 3.025.000,- og utgifter på ca  
kr 3.016.000,- Finansposter kom på ca kr 54.000,- 
Fotballstyret viser for 2018 et underskudd på ca. kr 45.000,- mot budsjettert overskudd ca. 
kr 300,-  
Se regnskapet for 2018 for detaljer. 
 
2.12 Sportslig leder / 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 og avtaler trenerkurs for vår/høst.  
 
Det har blitt gjennomført en rekke kurs og opplæring av trenere og spiller; 
Klubbdommerkurs, Ungdomsfotballkvelden, Grasrottrenerkurs 1.  
Sportslig utvalg har også hatt jevnlige møter. Medlemmene er personer som representerer 
barnefotballen, ungdomsfotballen, dommere, gutte- og jentefotballen og sportslig ledelse.  
 
2.13 Representasjon fotballen 

• NFF Forbundstinget 
o Cecilie Kristin Ellingsen 
o Klemet Elisenberg (observatør) 
o Geir Haug (observatør) 
o Tone Skori (NFF Oslo observatør) 

• Oslo Fotballkrets (OFK) Kretstinget 
o Geir Haug 
o Klemet Elisenberg (observatør)  
o Cecilie Kristin Ellingsen 

• Dommermøter 
o Håvard Huser 

• Oslo Fotballkrets (OFK) 
o Kvalitetsklubbkomiteen 

▪ Klemet Elisenberg (medlem) 
o Grasrot instruktør 

▪ Geir Haug 

• Bærum Idrettsråd (BIR) 
o Valgkomitéen 

▪ Liv T. Stensaker (leder) 



 

7 

 

2.14 Innføring av faste treningstider 
Vintersesongen 2018/2019 ble det innført faste vinter-treningstider for alle lagene. 
Prinsippene for fordeling av fire banedeler var at to årskull trener samtidig og gutter og 
jenter trener samtidig. Annet hvert år trener et lag med spillere som er et år eldre, mens det 
neste året vil det trene med spillere som er et år yngre. 
  
Tanken med innføring av en slik modell er å legge til rette for samarbeid mellom årganger 
både blant eldre og yngre lag. Dette mener klubben at lagene både på kort og lang sikt vil ha 
god nytte av. Lagene kan lære av hverandre samt at spillere og trenere blir bedre kjent på 
tvers av årganger. En slik modell vil kunne gi flere utøvere på treningene som i seg selv kan 
øke kvaliteten på økten. Vi vil i etterkant av vintersesongen innhente erfaringer fra lagene og 
evaluere ordningen. 

2.15 Utleie vintersesongen 
Det er ikke alle lag som trener om vinteren og enkelte lag trener inne, dette har gitt mulighet 
til å leie ut ledig kapasitet til eksterne lag. For vintersesongen 2018/19 har dette gitt en 
inntekt til klubben på i overkant av 150 000,-  
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2.16  Lagenes oppsummering av sesongen 2018 
 
Jenter født 2012: 

Fotballaget Jardar jenter født 2012 startet opp høsten 2018. Vi startet opp sammen med 

guttene. Etter omtrent 3-4 treninger etablerte vi en egen jentegruppe. Dette fungerte meget 

bra og jentene så ut til å finne seg mere til rette. Roy Johansen og Helge Aarvik tok ansvar for 

å trene jentene. Det har vært faste treninger en gang i uka gjennom høsten. 

Allerede etter tre treninger deltok vi på Jutultreffet, hvor jenter født 2012 bare møtte lag 

født 2011. Dette ble nok litt tøff start, men samholdet i gruppe var og er bra, slik at de kom 

nok styrket ut av det likevel. 

 

I vinter har vi hatt treninger inne i lille gymsal på Jong skole. Laget består nå av en kjerne på 

8-10 spillere. 2-3 jenter har aktiviteter som kolliderer med vintertreningen, men har 

ambisjoner om å komme tilbake til våren. Leget består nå av omtrent 75% fra Tanum skole 

og 25% fra Jong skole. 

Vi håper å bli rundt 12 jenter som er med fast til sommeren 2019, men vil også kjøre en 

vervekampanje nærmere sommeren. 

Takker for et fint fotballår 2018. Hilsen Trener Roy. 

Jenter og gutter født 2012: 

Vi startet opp i Mai 2018 med fotball for Gutter og Jenter født i 2012. 

Totalt har vi registrert ca 30 gutter og ca 10 jenter som har prøvd seg på litt fotball i 2018. 

Jentene har deltatt på Jutul cup, og hadde en tøff og god opplevelse der. 

Guttene deltok på Jutul, Lier og Telenor x-tra.  

Barna hadde mye moro på trening og cuper, bra utvikling og mye moro også for trenere og 

foreldre. 

Mvh Bjørn 
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Jenter og gutter født 2011: 

 

2018 sesongen var denne gjengens første hele sesong.  

Dette kullet har guttene og jentene trent og spilt kamper sammen. 

Vi startet sesongen med et brak, med å arrangere OBOS miniligaen på hjemmebane på 

Bjørnegård kunstgress. Masse kamper, et mylder av barn og foreldre og strålende sol. 

For 6/7-åringen har OBOS miniligaen vært vårt "seriespill", hvor vi har deltatt på turneringer 

på Øvrevoll, Heming, Vålerenga og Frigg. I tillegg til dette har vi hatt med flere lag på Kalvøya 

Cup og Jutul treffen med stor suksess. 

Telenor Xtra Turnering i selveste Telenor Arena ble en fin avslutning på sesongen. 

En god del av våre spillere deltok også på Tine fotballskole i sommer og nøt veldig godt av 

denne lærdommen. 
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Jenter født 2010: 

Jenter-08 har i 2018 sesongen bestått av 15-20 jenter fra Jong og Tanum skole. Vi har trent 

en dag i uken utendørs hele året igjennom, men trekker inn i Combihallen noen måneder nå 

frem til gresset er grønt igjen. Det har vært godt oppmøte på trening og kamp, ivrige jenter 

som er kjempeflinke til å trene både på ferdigheter og fair play! Lagrop og maskot som går 

på rundgang er også en viktig faktor! 

Vi har hatt to lag i serien hvor jentene har rotert på lagene og vi har spilt mange cup’er i 

både sol og regn og innendørs. Vi var på Kalvøya cup og Jutultreffen sammen med mange 

andre Jardarlag. Men også på flere andre 3’er cup’er hvor høydepunktet nok var 

inneturering med 3-mot-3 med vant i Østfoldhallen! 

I tillegg til trening og kamp har vi hatt pølsefest, bowling og nissegrøt gjennom året. 

Lagleder: Hilde Matheson 

Trenere: Anne Lise Waal, Maja Sørensen (ungdomstrener) og Håkon Bergsodden (fra 2019) 
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Gutter født 2010 Tanum: 

 

Gutter født 2010 har for sesongen 2018 bestått av 15 gutter fra Tanum skole, både A og B 

klassen. Vi har trent ute 2 dager i uken gjennom 2018. Her er det stor idrettsglede og 

guttene er veldig ivrige og motivert for videre fotballspill. Det er også blitt 2 treninger i uken 

gjennom vinteren 2018/19 og deltagelse på flere cup’er; Kalvøya, Jutul, Snarøya Selvaag cup, 

Cageball turnering og futsalserie gjennom vinteren 2018/19. 

Vi har hatt 2 lag påmeldt seriespill, hvor begge lag har spilt i øverste nivå A. Her har vi klart 

oss veldig bra. Vi har vunnet mye og spilt mange jevne kamper. Dette nivået har vært veldig 

bra for denne gjengen. 

På trenersiden har Lars Erik Kvam sammen med Thomas Kingdon hatt hovedansvaret for 

guttene.  

For sesongen 2019 blir det seriespill i øverste nivå med et 5’er lag og et 7’er lag i gutter 2009 

på laveste nivå med et tett samarbeid med Jong.  

Hilsen gutter født 2010, Tanum. 
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Jenter født 2009: 

Oppsummert hele sesongen: Jentene viser nå fotballforståelse og mer modenhet enn 2018-

sesongen. Vi har mange gode opplevelser: Mange pasninger og enkeltprestasjoner. Vi har 

flere spillere som kan avgjøre kamper med godt forsvarsspill, løpsstyrke, spilleforståelse og 

målteft. Disse spillerne er fordelt jevnt på rødt, gult og grønt lag. Alle har vist stor fremgang. 

Det sosiale er viktigst.  

Lag: Jenter 9 år Grønn, Gul og Rød Gruppe 

Lagleder: John Håvar Ruud 

Hovedtrener: Martin Likvern 

Trenere: Gunnar Brennekåsa, Alexander Nansen, Aslak Lie, Marianne Kristina Wahlstrøm 

Antall spillere: 26 

Antall Lag: 3, blandet sammen Tanum og Jong elever. 

Kamper: Seriespill gruppen Jenter 9 år, tre lag i hver sin avdeling. 

Cup: Kalvøya Cup og Jutul Treffen samt turneringer utenfor sesong; BVH jentecup i mars, Eat, 

move and sleep cup, Lommedalen i mai og USL-cup i Vallhall i desember.  

Kurs: Marianne Kristina Wahlstrøm Grasrottrenerkurs Del 1. 

Sosial medier: Laget kommuniserer og deler opplevelser på Spond og Facebook. 

Foreldremøte: april– info trening, terminliste, Jardar, laget. 

Avslutningsfest: November- utdeling av pokal til samtlige spillere. 

Trening sommer: 1 gang i uken på gressbanen på Bjørnegård. Godt oppmøte på trening hele 

sesongen, men oppstykket på grunn av terminlister. Normalt 20 spillere på hver trening. 

Fokus på spill mot to mål og Sjef over ballen og føre ball og avslutte mot mål. Vi har trent 

mye på plassering på banen, medtak og samspill. Spillerne viste stor fremgang på områdene. 

Det ble også fokusert på trygghet og trivsel i laget. Innfører koordinasjon, bevegelse og 

løpsøvelser.  

Trening vinter: 2 ganger i uken ute på Bjørnegårds kunstgress. 19 spillere påmeldt. Færre 

som møter opp, det ble litt kaldt for noen og noen har valgt å spille håndball i vinter. Etter 

nyttår kolliderer også treningen med SFO Skiskole i Kirkerudbakken. Spilleren fordeler seg på 

hver sin dag. 6 spillere som trener begge dager. Høy aktivitet uten pauser og mange øvelser 

for å ikke fryse. Øvelser på koordinasjon, bevegelse og løpsøvelser, ballkontroll og teknikk, 

overblikk, pasningsteknikk og plassering, avslutning på mål. 

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

lag og som også fungerte godt sosialt. Alle spillerne fikk likt med spilletid og alle plassene på 
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laget ble rullert på hvert innbytte og hver kamp. Prøver å rullere slik at alle får prøve seg som 

keeper, men tendenser til at keeperplassen har blir mindre populær. Lagene viser god 

lagånd og innsats. Variert spillerformasjon mellom 1-2-2 og 1-1-2-1. 

Det er veldig god foreldredeltagelse og engasjement. Hele laget forstår Fair Play. Lærdom: 

26 spillere på tre lag gir god nok spilletid i 5er-fotball. 

Spillernes evaluering: Har lært mye og vunnet mange kamper. 

Gutter født 2009:  

2018 var enda en fin sesong for gutta våre. Etter oppløsning av 09-gruppa på Jong, ble 
Tanum og Jong slått sammen. 31 spillere fordelt på 4 lag på nivå C. God matching i kampene. 
Noe frafall i løpet av sesongen (ikke kompatibelt med andre aktiviteter, stive priser på 
treningsavgift). 

Vi var med på Kalvøya og Jutultreffen, samt flere 3v3 cuper, som er blitt veldig populære i 
gjengen vår. 

Teamet bestod av 4 hovedtrenere og 2 lagledere. To av trenerne har nå Grasrottrenerkurset 
Del1. En hjelpetrener var knyttet til hvert lag.  

Kjørte 2 treninger i uka. Godt oppmøte. I vinter har vi en mindre gruppe som trener på 
Bjørnegård (inne på Jong etter at baneforholdene ble umulige).  

Nå satser vi på 7er fotball i 2019. Gutta gleder seg enormt til en ny sesong! 
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Gutter født 2007-Tanum: 
Endelig 7er fotball for 07-gutta. Overgang fra 5er til 7er var på overtid, og det var godt for 
gutta å få fastere posisjoner og rom til å løpe. Vi har fortsatt stort sett samme tropp som 
startet i 2013. Siste året har det i tillegg blitt med 3 gutter fra Steinerskolen. 22 spillere 
fordelt på 2 lag på nivå B. God matching i kampene. 

Vi var med på Bø-cup og Løvenstad-cup, samt flere 3v3 cuper. Bø cupen er blitt en populær 
tradisjon, og i år var det veldig fint å bli innkvartert på eget hus sammen med andre 
Jardarlag.. 

Teamet bestod av 4 hovedtrenere (inkl. 1 juniortrener) og 1 lagleder. To av trenerne har nå 
Grasrottrenerkurset Del1.  

Kjørte 2 treninger i uka. Godt oppmøte. I vinter har vi en mindre gruppe som trener inne på 
Tanum skole.  

Vi kjører en sesong til med 7er fotball i 2019.  

Gutta gleder seg til sesongstart! 
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Gutter født 2008-Jong: 
 

 
 
Sesongen 2018, vår 5. fotballsesong, var igjen en fotballfest!  
Vi startet året med totalt 15 spillere (gutter) fra Jong skole og vi endte med 13. En flyttet til 
utlandet og en annen sluttet (som hadde startet halvveis året før).  
Vi var 5 voksne som har delt på ansvaret som lagledere og trenere for laget. 
 
Spond Cashback  
Vi startet året bra ved å vinne 10.000 NOK i en julekonkurranse av Spond Cashback. Sammen 

med noe penger som vi hadde igjen på lagkontoen ga det oss muligheten til å skaffe nytt 
treningstøy, shorts og strumper til alle spillere. 

 
Trening  
Fra vintersesongen 2017/2018 trener vi to ganger i uken. I treningene har vi fokus på 
følgende:  

• Fysikk: kondisjon, koordinasjon, hurtighet og styrke  

• God lagånd og godt samspill  

• Taktikk: posisjonering-formasjoner-med og uten bal  
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Seriespill  
I seriespillet meldte vi på to lag i klassen A (mest øvet) 2007. Det var utfordrende, både 
spillemessig og logistikkmessig.  
Vi syntes at vi hadde for mange spillere til å ha et lag og egentlig for få til å ha to lag. Vi 
valgte og gå for to, med en avtale at vi kunne låne spillere fra andre lag (hverandres lag når 
de ikke spilte samtidig, Tanum 2007 og Tanum/Jong 2008).  
Og vi følte at lagets nivå lå mellom klasse A og B. Vi valgt å gi lagene heller litt mer utfordring 
og tape noen kamper enn å vinne det meste.  
Det har gått bra. Vi har spilt alle kamper med nok spillere. Og vi har alt i alt vunnet cirka 
halvparten, noen uavgjort og tapt resten. Det har blitt noen få stygge tap, men absolutt også 
mange fine kamper. Vi tror det var en bra opplevese totalt sett, inkludert treningene, cupene 
og sosiale aktivitetene.  
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Cuper  
Vår erfaring i alle år er at cup er særdeles gøy, både for barn og foreldre. I 2018 har vi deltatt 
på følgende cupene: DNB Jubl Cup (Mars), Gresvik 007-cupen (April), Frigg Cup (Mai), 
Heggedal Cup (Mai), Bø Sommarland Cup (Juni), Frigg 9er Cup (Oktober), Bøler Cup 
(November), 3v3 Telenor Cup (Desember) og Vålerenga Julecupen (Desember).  
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Sosialt  
Vi synes det er viktig at barna har det gøy sammen som et lag og vi organiser derfor også 
flere sosiale arrangementer gjennom året og årets høydepunkter var: sommeravsluting med 
forskjellige gruppelek/oppgaver/pølsefest, sesongavslutning på Røyenbadet og Bø 
Sommarland Cup!  
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Sommer avslutning  

 

 
Sesongavslutning  
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Bø Sommarland Cup  

 
 
Neste sesong  
Vi går videre med 13 spillere; en slutter i Jardar og går videre ved en annen klubb og en 
kommer over fra 2008. I år skal vi spille 9er fotball med 1 lag. Og også i år ønsker vi å spille 
flere cuper, inkludert en overnattingscup.  
Takk for 2018, vi gleder oss til 2019!  
Trenere: Øivind Lundberg og Yngvar Ånensen  
Lagledere: Hans Hørgård, Terje Christoffersen og Edwin Myrvold-Sijtsma 
Gutter født 2008:  
Gutter 2008 har hatt en flott sesong med 27 aktive spillere fra Jong og Tanum. Det er en fin 
gjeng som går godt sammen også på tvers av skoler og klasser. 
 
Vi har hatt to ukentlige treninger om sommeren og fra senhøsten 2018 også to ukentlige 
treninger som fortsetter gjennom vinteren. Sommertreningen foregikk på Bjørnegård og i 
BIPen, mens vintertreningen foregår ute på Bjørnegård. Vi har jevnt over lik trening for alle, 
men prøver i en viss grad å tilpasse noen øvelser til individuelt nivå. 
 
I seriespillet i 2018 hadde vi tre jevne 5’er-lag på middels øvet nivå som utgangspunkt. Som 
forberedelse til neste sesong meldte vi også på ett lag i pilotprosjektet med 7’er-fotball for 
10-åringer. På 7’er-laget har det vært rullering av mannskapet fra kamp til kamp. For å gi en 
positiv opplevelse for alle, har mengden kamper vært noe individuelt tilpasset. De aller fleste 
i gruppa har spilt minimum fem kamper for 7’er-laget og løsningen er vurdert å være en 
suksess. Sesongen inneholdt som alltid en blanding av seiere og tap, og alltid god stemning 
blant gutta. 
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Cup’er er alltid populært blant både barn, foreldre og trenere og i år deltok vi på Jutultreffen 
(som var siste året for gutta) og på Eat Move Sleep Cup Lier. I forbindelse med Jutultreffen 
dro laget til Nadderud og var tilskuere på Tippeliga-kampen mellom Stabæk og Sandefjord. 
 
Laget deltok også på Stabæk-sparket, hvor vi fikk besøk av Henning Berg & co. Gutta var 
rimelig «star-struck» av å få besøk av en som både spilt VM og vunnet Premier league og 
Champions league. I tillegg fikk de trene på Bjørnegård sammen med Franck Boli og øvrige 
spillere fra A-laget til Stabæk. 
 
Sommersesongen ble avsluttet med Premier league-kamp på storskjerm i klubbhuset med 
pizza og snacks. Det ble delt ut pokaler og diplom til alle – med personlig vurdering fra 
trenerne. 
Tusen takk til alle spillere og foreldre for flott innsats - vi gleder oss til en ny sesong! 

 

Trenere: Simon Ørbeck, Ken Tofthagen, Allan Auke, Bjørn Liane, Kjetil Kaldestad og Olof 

Dahlén 

Jenter født 2007: 

Fotball Jenter 07 har i 2018 vært 15 jenter denne sesongen. Dette var vår første sesong med 

7`er fotball noe som både har vært gøy og litt utfordrende spesielt i starten. Nå fikk vi større 

bane, måtte løpe mer og man fikk mer faste plasser på banen. Det var en liten omstilling for 

jentene, men vi kom fort inn i det. 

Med 15 spillere tok vi sjansen på å melde på to 7`er lag i serien. Det overraskende bra! Har 

aldri vært vanskelig å få nok spillere til kamp. 

Om vinteren før sesongen startet, trente vi èn dag i uken og avsluttet vintertreningene med 

en vintercup i BIP-hallen.  



 

24 

 

 

Gjennom sesongen har vi hatt trening på Bjørnegård to dager i uken. Jentene har vært aktive 

både på trening og kamper. Vi har hatt foreldretrenere som er flinke og som har lært jentene 

masse. I år fikk vi for første gang også en ungdomstrener som har hatt hovedansvaret for 

treningen èn dag i uken. Emma Moe har gjort en kjempeinnsats med jentene og de synes det 

er litt ekstra stas de treningene hvor Emma er til stede. 

I juni deltok vi for andre gang på Bø cup og det er alltid stas for jentene. Vi bodde i telt på 

campingen og hadde en fin tur både spillemessig og ikke minst sosialt.  

På høsten deltok vi på Flint cup (Eat move sleep cup) i strålende sol. 

 

Vi avsluttet sesongen med avslutningsfest på Jardar-huset med quiz, dansing og kaker. 
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Gutter født 2006: 

Vi er et kull på nå 22 spillere som har spilt 1 lag i 9er og to lag i 7er. Vi har gjort det godt i 

serien og vunnet mer enn vi har tapt. Vi har vært på 2 cuper i år. Bø sommarland cup og 

Hamar tallent cup. Det var gode opplevelser og ga oss godt samhold. Vi voksne opplever at 

gruppen blir flinkere for hvert år som går, og guttene fortsetter å ta nye steg. Neste år er 

planen om 2stk 9 er lag og fortsette i samme spor. Nå har guttene blitt så gamle at de 

begynner å tenke på valgene sine som gjør at vi lærer mer. En kjempe artig gruppe som 

kommer til å ha noen veldig fine år foran seg 

Jenter født 2004 og 2005: 

Jenter født 2004 og 2005 slo seg sammen vinteren 2017/2018 og hadde sesongen 2018 ett 
11’er lag i J14 serien i 3. divisjon og ett 9’er lag i J14 serien i 1. divisjon. Vi bestod av 22 ivrige 
jenter, 12 født 2005 og 10 født 2004. Vi har trent kun 1 gang i uken gjennom 
sommersesongen i og med at vi har spilt en til to kamper i uken. 

Filippa Kingdon, Halvard Brennum og Anja Kingdon er fortsatt trenere og Hilde Matheson 
lagleder. I tillegg bidro også Bjørn Brennskag og Truls Vogt-Bunes på lagledersiden og Kari 
Fauchald som dugnadsansvarlig. Vi gikk over til Spond i 2018 og dette har fungert utmerket 
for både spillere, trenerapparat og foreldre.  

Jentene gjorde det kjempebra i begge serier, endte på 3. plass i 11’er serien og 5. plass i 9’er 
serien. Vi brukte vinteren og første del av sesongen til å samkjøre kullene men ble etter 
hvert J14 og ikke 05 og 04.  

Vi deltok på Femsjøcupen i august med to 9’er lag. Vi meldte oss på med ett 11’er lag men 
pga misforståelse fra andre lag ble cupen gjennomført med 9’er spill. Vi var 19 spillere 
fordelt på 2 9’er lag og det ble mye spilletid på jentene. Med ett tett kampprogram var 
jentene forståelig nok slitne siste dag. Vi klarte likevel å hente hjem bronsepokalen, det var 
veldig sterkt av jentene.  

 

Jentene har gjennom sesongen vokst mye sportslig og blitt en herlig sammenspleiset gjeng 
som nå ser frem til å delta på Barcelona Girls Cup i pinsen 2019. 
 
Hilsen trenerteamet J14 



 

26 

 

Gutter født 2005: 

Vi hadde 2 treninger gjennom hele sesongen. Tor Erling Bruun og Kai Roger Misund var 

trenere, Thomas Huberts overtok for Tor Erling etter sesongslutt. Agnethe Huuse og Yngvil 

Beyer har vært lagledere. 

Vi hadde 2 lag i serien, ett 9erlag, og ett 7erlag. Bent Sandmæl og Tor Erling Bruun hadde 

ansvar for hvert sitt lag. 9erlaget vant serien de spilte i, 7erlaget endte midt på tabellen. I 

tillegg bisto vi på høsten fast 04 med 3-4 spillere, da de hadde for få spillere til sine kamper. 

Laget deltok på Røacup på våren og på Grueturneringen på høsten. 

På høsten fikk laget flere nye spillere, gutter fra Bjørnegård som tidligere har spilt på Asker 

eller Bærum. Vi opplever det som flott at disse ønsker å komme tilbake til laget, og vi har et 

godt miljø i spillergruppa og i lagleder- og trenerteamet. Ved årsskiftet er det ca 22 spillere 

på laget. Sesongen 2019 melder vi opp 2 11erlag, ett i 2 divisjon og ett i 3. divisjon. 

På vegne av laget, 

Yngvil Beyer 

Jenter født 2002: 

Jenter født 2002 har vært en liten gjeng med spillere fra 2002, 2003 årgangen, 15 totalt. I 

tillegg har vi fylt på med jenter fra 2004 og 2005. Vi har trent 2 ganger i uken gjennom både 

vinter/vår- og sommersesongen. På trenersiden hadde vi med Rolf Olsen og Thomas 

Kingdon, som gjør en kjempe innsats for jentene.  

Vi spilte i 2. divisjon jenter 17 år som var serietilbudet for 16 åringene sesongen 2018. Vi var 

det yngste laget av alle. Vi hadde en veldig tøff sesong. 

Vi deltok i OBOS cup, som var en veldig fin lære arena for oss. Nytt var seriespill før 

utslagsrunden. Vi fikk 3 lærerike kamper mot gode lag. 

For sesongen 2019 har vi meldt på et 11’er lag i jenter 17 år, 2. divisjon.  

 

Hilsen Jardar jenter 02, nå jenter 17 år 

Juniorjenter født 99: 

Regjerende kretsmester tok fatt på 2018 sesongen med samme sterke mannskap. Jentene er 

på siste året av obligatorisk tolvårig skolegang, og det forventes mye fokus på avsluttende 

karakterer samt medfølgende russefeiring utover våren og forsommeren. 

Grunnlaget legges i BIP hallen med trening en gang per uke med basis, fotballtennis og five-

a-side spill. Oppmøte ikke all verden, fornøyd med ti jenter. 
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Vårsesongen gikk på skinner, til sommeren etter åtte matcher toppet jentene tabellen med 

20 poeng. Honnør til spillergruppen for vel gjennomført mellom eksamener og busserulling. 

Flyter på rutine etter årevis med terping på detaljer og med et godt samspilt team. 

Høsten ble som ventet tøffere. Halve stallen forsvant til studier og folkehøgskoler. 

Redningen ble årgang 02 som mer enn gjerne stilte opp med sine store forbilder på seine 

kveldskamper. 

Det ble også sondert blant mødrene om det kunne finnes skjulte skills. Tone Skori ble meldt 

inn i FIKS og fikk sitt comeback borte mot Ullern. Stor skepsis hos datter, men etter to 

scoringer ble Tone player of the match.  

Jentene hadde los på pallen til det gjensto to kamper, men måtte ta til takke med 

fjerdeplass. 

Det blir siste ord om 99 gjengen, nå er jentene over hele verden og har mange gode minner 

om tiden i Jardar.  

Håvard coach 

Juniorgutter født 1999 – 2002: 

Vi i Jr-avdelingen har hatt 2 lag i serie spill i år. Et lag i 2. div og 1 lag i 3. div. Året ble helt ok 

gjennomført, men skulle gjerne sett noen av de oftere på trening. Veldig glad for godt 

samhold i gruppa, og når vi er på trening så har vi noen gode økter. Svert gledelig å få tilbake 

Kristian Tveten fra militæret som ga mye iver og glede på kamper og treninger. Vi mistet 

mange spillere i løpet av sesongen, så håper vi beholder alle ut denne sesongen. Neste år blir 

det 1 lag i 3. div på oss. 

Senior herre: 

 

Spilte i 7.div og endte på nedre del av tabellen. Gjennom hele sesongen måtte vi låne flere 

juniorspillere for å kunne stille lag. Er nå i ferd med å bygge opp en bredere og yngre 

spillergruppe og ser frem til neste sesong. 

Hovedsakelig 2 aktiviteter i uken, trening +evt. kamp.  

 

Trener 

Geir 

 


