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1. Hovedstyret 
 
Styret har i 2017 bestått av: 
Leder      Kjersti Iversen Hellby 
Nestleder     Sigve Nordrum 
Økonomiansvarlig    Birger Nielsen 
Styremedlem     Stian Solberg 
Styremedlem     Tone Bjørseth-Andersen 
Styremedlem    Monica May Walter 
Varamedlem    Tone Mjøs 
Gruppeleder fotball    Bryn Horpestad 
Gruppeleder håndball   Inez Nærup 
Gruppeleder langrenn   Kent Søndergaard 
Gruppeleder hopp    Yngvil Beyer 
Gruppeleder sykkel    Lise Bjørnstad 
Gruppeleder volleyball  Joar Skjevdal 
 

Det er i 2017 avholdt 11 styremøter og ett årsmøte. 
 
Per 31.12.17 består IL Jardar av totalt 1409 medlemmer, hvorav 750 enkeltmedlemmer og 
190 familiemedlemskap.  
 
I 2016 var det totalt 1427 medlemmer, fordelt på 732 enkeltmedlemmer og 204 
familiemedlemskap. 
 
Representasjon 
NFF Forbundstinget 2017 Cecilie Kristin Ellingsen, Tone Skori, Klemet Elisenberg og 

Geir Haug 
OFK Kretstinget 2017 Cecilie Kristin Ellingsen, Tone Skori, Klemet Elisenberg og 

Geir Haug 
NSF Kombinertkomite, medlem  Inge Oftebro 
Akershus Skikrets Hopp og 
Kombinertkomite, medlem  Georg Kórody og Bjørn Moen 
Holmenkollen Skifestival, 
Rennleder Kombinert   Georg Kórody 

Høstseminar BIR på Sundvollen Marianne Lefdal og Birger Nielsen 
 
Jardardagen  
Årets Jardardag ble arrangert lørdag 16. september, også denne gang ble dagen 

gjennomføres i fint høstvær. Siden Jardardagen ble «gjenåpnet» for 4 år siden har vi endret 

noe på konseptet hver gang. Denne gangen inviterte vi til 5 kamp hvor alle deltakerne skulle 

innom poster som var satt opp av håndball, fotball, langrenn, sykkel og volleyball. Det var 

mange deltakere i aldersgruppen opp til 11 år og alle fikk premie. I klassen 12 til 16 år var det 

færre deltakere, men komiteen syntes allikevel det er viktig også å ha et tilbud til denne 

aldersgruppen. 



4 

 

Nytt av året var gjennomførte av merkeutdelingen for at flere skulle få oppleve hvem som 

ble hedret med merker av klubben. I tillegg deltok våre sponsorer med stands. 

Tilbakemeldingen fra sponsorene var at dette satte de stor pris på. 

 

Klubbkontoret 

Fra klubbkontoret drives den daglige driften av daglig leder Anja Kingdon. Klemet Elisenberg 

har fortsatt fokusert på å lukke punkter knyttet til selve klubbhuset, drift av klubbhuset og 

fokus på kvalitetsklubb-konseptet. 2017 ble et noe annerledes år da daglig leder brakk 

ryggen i mai og ble satt ut av spill i noen måneder. Klemet Elisenberg måtte sette sine 

oppgaver til side og ta seg av de viktigste oppgavene i klubbdriften, blant annet utleie av 

klubbhuset. Medlemmer i hovedstyret hjalp også til med oppgaver daglig leder ikke fikk tatt 

del i og gruppene måtte gjøre mange av oppgavene selv som daglig leder normalt gjør.  

Det er et godt samarbeid mellom daglig leder, hovedstyret, gruppestyrene, Jardar sine 
medlemmer og nærliggende idrettslag, og ikke minst Bærum kommune og Bærum Idrettsråd 
(BIR). 
 
Jardarposten 
Klubbavisen kommer ut fire ganger i året og fulførte i 2017 årgang nummer 55. Jardarposten 
oppfattes som limet i klubben, en mulighet til å få informasjon når det gjelder idrettslagets 
samlede virksomhet. Bladet er på ca. 36 sider med artikler og annonser. Redaktør Mette 
Bugge ønsker seg mer stoff fra de enkelte gruppene. Generelt om gruppene og deres 
aktiviteter, samt styrerapporter og informasjon om hva som skjer fremover. 
Redaktøren forbeholder seg retten til å foreta en journalistisk vinkling. I Jardarposten skal 
alle grupper være involvert, i tillegg settes det av noe plass til andre hendelser ved behov. 
Klubbavisen har mange faste annonsører. For å kunne lage den og sende den ut til nærmere 

800 husstandene, er vi avhengig av annonsører. Ta kontakt med daglig leder om du ønsker 

annonse i bladet, vi har plass til flere. 

En stor takk til Mette for sin utrettelige innsats med og for Jardarposten. 

 

Idrettskolen for 6- og 7-åringer og 4- og 5-åringer  

For sesongen 2017/2018 tilbydde Jardar 6- og 7-åringene idrettsskole på kveldstid. Tilbudet 

følger Jardar sine kjerneidretter med fotball, håndball, langrenn og hopp. Dette var andre 

sesong med idrettsskole etter sist gang tilbudet ble gjennomført i 2011/2012. Sesongen har 

hatt 22 deltakere, en nedgang på 9 stykker fra forrige sesong.  

Tilbudet til 4- og 5-åringene har også denne sesongen vært i gymsalen i Combihallen på 

kveldstid. Antall deltagere var 42 stykker, en liten nedgang fra 49 forrige sesong.  
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Undervisningen gjennomføres av våre flotte ungdomstrenere mellom 13 og 18 år, og som 

alle er utdannet på klubbhuset av Aktivitetsledere fra Norges Idrettsforbund. Idrettsskolen 

gir ikke bare en bedre innsikt i hva klubben vår kan tilby, men vil også på sikt kunne bidra til 

å bedre trener- og lederutfordringene vi har i Jardar på alle nivåer. 

 

Grasrotkampanjen 2017 

Kampanjen med oppstart i 2010 har vært en ubetinget suksess også i 2017. Resultatet ble på 

kroner 233 025, mot 266 865 kroner i 2016 og 259 110 kroner i 2015. Jardar har et stabilt 

antall spillere, men de har i 2017 tippet noe mindre enn i 2016. Grasrotmidlene forvaltes av 

hovedstyret til den strategiske utviklingen av idrettslaget.  

 
Samarbeid med andre klubber 

Jardar har i 2017 hatt et godt samarbeid med Bærum skiklubb i forbindelse med 
ferdigstillingen av Vestmarka Ski- og Skiskytteranlegg, samt drift av anlegget. Det er viktig at 
vi står flere sammen i større utviklingsprosjekter, og det er alltid noe vi kan lære av 
hverandre.  
 
Jardar samarbeider også godt med BSK og Jutul rundt parkeringsordningen på Vestmarka.  
 
Håndballen har i 2017 hatt et godt samarbeid med Nesøya og stiller sammensatt lag i Jenter 
7, 12 og 13 år. Erfaringene her er gode.  
 
Volleyballavdelingen har i sesongen 2017/2018 formalisert en overbygningsavtale med Asker 
Skiklubb Volleyball. Tre av Jardars beste Gutter-19 spillere har derfor spilt de fleste 
seriekampene for Askers herrelag i 4. divisjon gjennom hele sesongen. Det har også vært et 
gjensidig treningssamarbeid, der Askerspillere av begge kjønn har deltatt på Jardars 
treningscamp’er i Combihallen i feriene (høst-, jule- og vinterferiene). Våre gutter har til 
gjengjeld deltatt på en del av Askers treninger på Bondi og Drengsrud. 
 
Fotballgruppa har samarbeidsavtale med Stabæk fotball.  
 
 
Økonomi  
Økonomihåndteringen i IL Jardar er god, mye takket være et velfungerende klubbkontor og 

at vi byttet regnskapsfører til Haakon Rustad Sports Accounting AS. Vi har også byttet revisor 

til Stiansen & Co. Begge disse endringene har vi også i 2017 sett flere fordeler av, spesielt på 

kostnadssiden og administrativt. 

Jardar er ett idrettslag med én felles økonomi. Idrettslaget leverer hvert år regnskap for alle 

sine aktiviteter, til revisjon. Dette dekker også aktivitetene i alle undergruppene. 
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Vi søker hele tiden å bedre økonomistyringen i hele laget og har fokus på at alle impliserte 

skal ha god oversikt over situasjonen. De som trenger det har fått løpende oppdaterte 

økonomiske rapporter, slik vi har lagt opp til ved bl.a. bytte av regnskapsfører. 

Årets regnskap viser et overskudd på kr. 22 854,-, og dermed et avvik fra det budsjetterte 

overskuddet på kr. 309 860,-. Egenkapitalen er på kr. 1 932 053,-. 

Den vanlige driften har gått bra. Inntekten fra medlemsavgifter har sunket litt i år. I takt med 

et økt aktivitetsnivå har også driftsutgiftene økt. Likviditeten til klubben er god og 

likviditetsstyringen har vært god gjennom hele 2017. 

 
Klubbhuset  
Nå er det snart 3 år siden det nye klubbhuset ble tatt i bruk. Det spesielle med vårt klubbhus 

er at vi har to brukere.  

1. De minste i bygda vår flyttet inn i «Veslefrikk» barnehage i 2015, med store 
forventninger til ny storstue og uteområder med gode lekeapparater-de har fått 
god valuta. 

2. IL Jardar flyttet inn i nytt bygg som har fått nærkontakt med gressbanen, praktfull 
festsal med panoramautsikt over bane med Oslo i periferien og klubbkontor med 
en fantastisk daglig leder. 

 

Klubbhuset er ett populært sted å være for våre medlemmer og driften av huset fungerer 

veldig godt. Det er gode rutiner for leie av huset. Det ble i 2017 laget en kalender som gjør 

utleien mye lettere for daglig leder som sitter med dette. Utleier kan nå selv gå på våre 

nettsider og sjekke når det er ledig, det samme kan gruppene gjøre og de kan i tillegg 

reservere møterom selv. Vi fikk også reklamert på dårlige bord som enten knakk eller sprakk 

opp.  

Klubbhuset har i 2017 blitt brukt nesten hver helg og stort sett hver kveld av enten egne lag 

til møter, eller til barnebursdager ol.   

På årsbefaringen i juni-16 ble det registrert en del feil og mangler som ble nedfelt i rapport 

for utbedring innen gitte tidsfrister. Det meste ble utbedret i løpet av 2016-17, men det står 

fortsatt igjen å bli enige om poster som entreprenøren enten mener ikke hører inn under 

reklamasjon og/eller ikke har evnet å gjennomføre utbedringene. Reklamasjon på 

gesimsbeslag, utebelysning og utbedring rundt drenskummer som er satt ned i leirjord uten 

drenering med setningsskader som resultat er saker som vi fortsatt sliter med å få utbedret 

Klubbhuset er bygd for å kunne tåle røff bruk, men uansett så er det alltid behov for generelt 

vedlikehold. Vi må derfor avsette midler for å kunne gjøre de nødvendige utbedringene etter 

hvert som de kommer. Normalt kommer de første vesentlige kostnadene etter 5 år, hvor 
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hovedrengjøring, diverse maling og mindre utskiftninger kan bli aktuelt. I år tar vi sikte på en 

vår-og høstdugnad for rydding i og rundt anleggene våre. 

 
Sportslig utvalg 
Å drive et idrettslag blir fort preget av administrasjon og økonomi. Vi glemmer vår visjon: 

«Jardar – klubben for idrettsglede, fellesskap og vennskap», der idrettsglede er «Glede for 

alle, idrettslige prestasjoner og personlig vekst». For å få fokus på dette opprettet 

hovedstyret høsten 2017 et Sportslig utvalg. 

Hver gruppe i Jardar (fotball, håndball, langrenn, hopp, sykkel og volleyball) har hver sin 

representant og Hovedstyrets representant skal være utvalgets leder og «fasilitator».  

Sportslig Utvalgs tre primære oppgaver er: 
1) Lage og vedlikeholde Jardars Sportsplan, det vil si sette Jardars sportslige målsetting 
2) Definere felles treningsprinsipper 
3) Samordne gruppene slik at vi får mest mulig idrettsglede og resultater for alle. 
 
 
Anlegg 
Anleggsgruppen består av representanter fra fotball, hopp, håndball, volleyball og langrenn. 
Gruppen har arbeidet med å kartlegge status for vedlikehold og drift av kunstgressbanen, 
Jardarkollen, skianlegget i Vestmarka og Combihallen. Gruppen har etablert seg og jobbet 
med statusbeskrivelse, og ambisjonen er at det også lages en plan for utvikling av Jardars 
hjemmebaner.  
 
På anleggssiden har perioden primært vært preget av at Vestmarka skianlegg er ferdig og 
åpnet. Det foregår planleggingsprosesser for togtrasse og utvikling av Bjørnegårdområdet 
framover som kan ha betydning for utvikling av anleggene på Bjørnegård framover.  
 

  

 
Takk for et flott samarbeid i 2017. 

 
Styreleder, Kjersti I. Hellby 
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IL Jardar, fotballgruppen 
Årsberetning for perioden 1.1.2017 – 31.12.2017 

 

1.1 Tillitsverv 

Gruppestyret har bestått av: 

Leder/ Økonomiansvarlig: Bryn Horpestad, fra 2010 

Nestleder/ Banefordeling: Kari Ødegård, fra 2016 

Styremedlem/ Materialforvalter: Klemet Elisenberg, fra 2011 

Styremedlem/Sekretær Cecilie Kristin Ellingsen, fra 2014 

Styremedlem/Trenerkoordinator: Geir Haug, fra 2010 

Øvrige tillitsvalgte: 

Valgkomite: 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/Kari Ødegård  

Ansvarlig for undervarme og bane 2: Liv Takle Stensaker 

Ansvarlig for Fair play: Tone Skori 

Ansvarlig for arrangement: Ann Zetterberg 

Klubbens kretsdommere: Martin Stensaker, Richard Vikstøl, Kristian Barr

 Larsen, Jack Antonsen og Håvard Huser 

Håvard Huser har fungert som dommerkontakt overfor fotballkretsen. 

1.2 Medlemsmassen – antall lag i serien 
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.   
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 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 i på våren og overvekt gutter på høsten 😊 
Barne- og ungdomsfotballen: vi hadde 50 lag som spilte 3,5, 7, 9 og 11’er fotball. J19 ble 

kretsmestere 😊 
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 2016-17: 32 påmeldte og 2017-18 er det «kun» 12. 
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 5 blå, 4 røde og 1 
bronsemerke. 
Minimerke 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. Fokus har også i år vært ordinær drift 
av gruppen, forbedring av klubbmiljø, 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 at vi ønsker å bli sertifisert som Kvalitetsklubb, nivå 2, og statusen er nå at vi er 
klare til å bli tatt opp av Oslo Fotballkrets så snart de har fått sitt styringsverktøy på plass for 
dette. 
     
2.1       Informasjon til lagene 
Mail til lagledere og hjemmesiden Jardar.no er vår viktigste kommunikasjonskanal i tillegg til 
Facebooksidene "Jardar Fotball" og "Bjørnegård kunstgress". Treningstider og 
kontaktinformasjon oppdateres jevnlig. 
 
Det er anledning til at hvert lag kan ha sin egen side på hjemmesiden Jardar.no, men få lag 
som benytter seg av dette. Styret ønsker at flere lag skal benytte dette verktøyet. 

 
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. 
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2.3 Banesituasjonen 
Banen blir mye brukt både dagtid, ettermiddag og kveld, ukedager og helg. 
Det er gledelig å se at banen også blir brukt til «løkkefotball» av våre medlemmer. 
Den blir ukentlig slåddet av et eksternt firma.  

 
2.4 Undervarme 
Varmepumpen virker tilfredsstillende, men vi har litt lite effekt tilgjengelig for de mest 
utsatte periodene. Mye regn på dagtid og frost på natten skaper utfordringer for 
undervarmen.  Vi er i ferd med å sette i gang 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. Har også innledet et samarbeid med Macron/Mitre, og fra 2018 

kommer vi til å prøve baller fra Macron/Mitre. 

 
2.8 Fotballskolen og Spillerutviklingsuke 
I uke 26 hadde vi første uken av fotballskolen, denne er som alltid fullbooket. Uke 32 hadde 
vi andre uke med fotballskolen, denne hadde noe mindre deltakere enn vanlig. 
I tillegg hadde vi SPU (spillerutviklingsuke) i uke 27. 

Suksessen fra 2016 med stasjonsbaserte øvelser ble videreført, 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.  
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.  
Flere trenere gjorde en formidabel jobb gjennom ukene. Kjøkkenhjelpene gjorde også en 
meget god jobb.  
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2.9 Cuper 
AtilB cup  

AtilB cup ble i år arrangert lørdag 17.6.17 
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. 

Cup-opplegg: 

• 2010-2004 årgangene mikses sammen 

• De blir delt opp i jentelag og guttelag 

• Det spilles 7`er fotball 

• Alle som melder seg på får spille 

• Man spiller 1 omgang av 15 minutter 

• Det spilles innledende runder og sluttspill 

• Medalje og is til alle som deltar, og premie til vinnerne. 

Klubbens dommere dømte alle kampene. 75 gutter og 19 jenter påmeldt. Totalt 94 
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 tre syverfotball-baner samtidig. Geir Haug (med sønnen Sebastian som 
assistent) var speaker og altmuligmann. Veldig mange andre, inkludert foreldre, bidro til at vi 
fikk gjennomført på en god måte. 
Det var flotte premier fra AtilB til vinnerne, i tillegg til medaljer til alle deltagere. 

 
Jardardagen 

Jardardagen ble i år arrangert lørdag 16.9.17  
Fotballen bidro som vanlig til Jardardagen 
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: Bjørn Christian Lundsvoll 
Årets utøver: Anastasia Høgevold (Trenerteamet v/J02 skriver nominasjonen) 
Årets dommer: Jack Antonsen 
Årets ildsjel: Laila Færgestad Thingwall 

Fotballstyret gratulerer! 
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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. 
Vi ønsker kiosken skal være et hyggelig samlingspunkt ved fotballbanen, med noe for enhver 
smak 

2.11 Økonomi  
Året har sett fra et økonomisk stå punkt gitt noen store overraskelser. 
Avvik å merke seg fra budsjettet: 

• Inntekter: 

• Treningsavgifter ca. kr 125.000,- mindre enn budsjettert 

• Skoletilbud ca 280.000,- mindre enn budsjettert 

• Lagkasser ca kr 170.000,- større enn budsjettert  

• Kioskinntekter ca kr 55.000,- mindre enn budsjettert 

• Utgifter 

• Cuputgifter ca. kr 65.000,- mindre enn budsjettert 

• Fotballskolen ca. kr 35.000,- mindre enn budsjettert 

• Lagkasser ca kr 160.000,- større enn budsjettert 

• Strøm ca kr 30.000,- mindre enn budsjettert 

• Sportslig utstyr ca kr 55.000,- mindre enn budsjettert 
 
IL Jardar, fotballgruppen har hatt inntekter på ca. kr 3.104.000,- og utgifter på ca kr 
3.370.000,- 
 

Fotballstyret viser for 2017 et underskudd på ca. kr 322.000,- mot budsjettert overskudd ca. 

kr 53.000,-  

Se regnskapet for 2017 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 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 1,2 og 
delkurs 4. Det har i blitt opprettet et Sportslig utvalg med personer som representerer 
barnefotballen, ungdomsfotballen, dommere, gutte- og jentefotballen og sportslig ledelse.  
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2.13 Representasjon fotballen 
 

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

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

• Dommermøter 
o Håvard Huser 

• Oslo Fotballkrets 
o Kretsstyret 

▪ Tone Skori (1. varamedlem)  
o Kvalitetsklubbkomiteen 

▪ Klemet Elisenberg (medlem) 
o Fair Play-komiteen 

▪ Tone Skori (leder)  
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2.14  Lagenes oppsummering av sesongen 2017 
 
Gutter f. 2010 Tanum: 

Gutter født 2010 består av 18 gutter fra Tanum skole, både A og B klassen. Vi har trent ute 2 

dager i uken gjennom 2017. 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 2017/18 

og deltagelse på flere cup’er; Kalvøya, Jutul, Snarøya Selvaag cup. 

 

Det var ikke seriespill for guttene i 2017, men selvorganisert miniturneringer med de øvrige 

lagene i nærområdet. Vi deltok på 6 miniturneringer hvorav en av disse var en vi organiserte 

og gjennomførte på Bjørnegård.  
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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 2018 blir det seriespill i øverste nivå med 3 jevne lag med 5’er som spillform.  

Hilsen gutter født 2010, Tanum. 

 

Gutter f.2010 Jong:  

Gutter 07-4 fra Jong skole født i 2010 

Dette var vår aller første sesong, og selv om vi kom litt sent i gang fikk vi noen flotte 

fotballuker sammen med masse aktivitet på treningsfeltet, i miniturneringer og i cuper. 

 

Vi hadde vår første trening sammen i begynnelsen av mai, og gruppen besto da av 14 

spillere. Allerede uken etter spilte vi miniturnering på Haslum, og selv om det ble et brått 

møte med mer samspilte motstandere, hadde vi en super dag i regnværet med tre kamper 

og hyppige kioskbesøk. 

 

Helgen etter deltok de fleste spillerne i AtilB-cup på Bjørnegård på lørdagen, en morsom og 

lærerik dag for våre spillere. Dagen etter var det miniturnering på Snarøya hvor 

spillergruppen ble delt i to lag som fikk spille fire kamper hver. Læringskurven var bratt disse 

første ukene, hvor mange av guttene spilte sin tiende kamp før de hadde vært på sin andre 

trening! 
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Det store høydepunktet før ferien var Kalvøya Cup, den første store turneringen for det som 

uoffisielt ble hetende Jardar Jong Boys. Spillergruppen ble mikset og delt igjen, så vi stilte 

med to nye lag – en praksis vi fortsatte med hele sesongen. Og til tross for dårlig vær og til 

dels gjørmete baner vare det en storfornøyd gjeng som løp rundt på Kalvøya hele helgen. 

"Når er neste cup?" ble kjapt det vanligste spørsmålet fra spillerne! 

 

Vårsesongen ble avsluttet på trening 21. juni med is til alle. Laget tok så sommerferie frem til 

skolestart i august. Over sommeren kom noen flere spillere til, så da høstsesongen begynte 

var det 19 gutter på laglisten.  

Høstsesongen startet med Jutul-treffen i slutten av august, en flott opplevelse i knallvær 

med en stor og ivrig heiagjeng på sidelinjen. Og selv om resultatene ikke var tema var det 

tydelig at spillerne syntes det var gøy å oppleve at god innsats og flotte prestasjoner på 

banen resulterte i stadig flere scoringer.  

 

I september spilte vi miniturneringer på både Rud og Dikemark, og i oktober deltok vi i 

Fossum Cup. Høstsesongen ble så avsluttet med diplomutdeling og is etter trening. 

 

I november og desember fortsatte vi med ukentlige treninger, da på kunstgresset på 

tirsdager med en noe mindre gruppe. Det var godt oppmøte i absolutt alt slags vær, og for 

trenerteamet var det både givende og moro å se den stadige utviklingen blant spillerne, 

både som individer og som lag. Vi gleder oss til 2018-sesongen! 

 

Lagledere: Christian P. Rafn og Maiken Eriksen 

Trenere: Inger Knuten, Olaf Ditlev-Simonsen og Zaheer A. Rana 

 

Gutter f. 2009 Tanum: 

2017 var en fin sesong for gutta. 25 spillere fordelt på 3 lag på nivå C i vårt første år i 

seriesystemet. God matching i kampene, men det var få lag påmeldt på dette nivået, så vi 

endte opp med alle 3 lagene i samme pulje. Det ble litt mange lokaloppgjør. 

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

vår. 

Teamet bestod av 3 hovedtrenere og 1 lagleder. To av trenerne har startet 

Grasrottrenerkurset i 2017. Ønsker å knytte 3 hjelpetrenere til teamet i 2018, og en lagleder 

pr. lag.  
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Kjørte 2 treninger i uka. Tirsdag og lørdag. Tirsdagene på gressmatta var fine, selv om 

baneforholdene varierer med været. Lørdagen var ikke like godt fulgt opp. I vinter har vi en 

mindre gruppe som trener på Bjørnegård tirsdag og torsdag.  

Hele laget fikk midler til egne treningsdresser fra SOS Veihjelp. Knall! 

Gutta gleder seg enormt til en ny sesong! 

 

 

Gutter f. 2008: 

Gutter 2008 har hatt en flott sesong med over 30 aktive spillere fra Jong og Tanum. 

Vi har èn trening i uka om vinteren og to om sommeren. 

I seriespillet i år hadde vi fire jevne lag i middels øvet og ett i mest øvet hvor vi rullerte på 

sammensetningen av laget. 

Det ble som alltid en fin blanding av seire og tap, og alltid god stemning blant gutta. 

Cup’er er alltid populært blant både barn, foreldre og trenere og i år deltok vi på Haslum 

3v3, Lier-cup og Jutulcup. 
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Sommersesongen ble avsluttet med  Bowling og Pizza. 

Vi har jevnt over lik trening for alle, men prøver i en viss grad å tilpasse noen øvelser til 

individuelt nivå. 

I 2018 skal vi ha ett lag med på forsøksordningen med 7’er-fotball og er derfor godt i gang 

med dette på treningene. 

Gutta synes det er spennende med nye utfordringer og synes å ta overgangen veldig bra så 

langt. 

Vi trenere synes vi er veldig heldige som får jobbe med positive og ivrige gutter og en 

deltakende foreldregruppe. 

Tusen takk til alle for flott innsats - vi gleder oss til en ny sesong og satser på at alle blir med 

videre. 
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Trenere: Simon Ørbeck, Allan Auke, Olof Dahlén, Bjørn Liane og Kjetil Kaldestad 

 

  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.facebook.com_profile.php-3Fid-3D100014296847113-26fref-3Dgm-26dti-3D1068970036474530-26hc-5Flocation-3Dgroup&d=DwMFAw&c=oTZJxWjXA97U5efbDJZGEg&r=M6ZFcthxMKC-PI2252sZZxygtNU-E1h3zYsWmkgbdpA&m=_021i7DufZsnH8aHlDwlCrL9RtWEVvDwqP-z2WnKTGg&s=b994T2RwsV7jEa1FtABvlT1r_n_lHYxQA6X3XZatB0Q&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.facebook.com_allan.auke-3Ffref-3Dgm-26dti-3D1068970036474530-26hc-5Flocation-3Dgroup&d=DwMFAw&c=oTZJxWjXA97U5efbDJZGEg&r=M6ZFcthxMKC-PI2252sZZxygtNU-E1h3zYsWmkgbdpA&m=_021i7DufZsnH8aHlDwlCrL9RtWEVvDwqP-z2WnKTGg&s=N_ofUhLdf4Y7aPRL3Kmj5rwjFDR0gflRXsB_McXC1l0&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.facebook.com_olof.dahlen-3Ffref-3Dgm-26dti-3D1068970036474530-26hc-5Flocation-3Dgroup&d=DwMFAw&c=oTZJxWjXA97U5efbDJZGEg&r=M6ZFcthxMKC-PI2252sZZxygtNU-E1h3zYsWmkgbdpA&m=_021i7DufZsnH8aHlDwlCrL9RtWEVvDwqP-z2WnKTGg&s=1wDVljrpj0S-kb9UysAvt1S2SGQHSiLNWThN-gggJFE&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.facebook.com_bjliane-3Ffref-3Dgm-26dti-3D1068970036474530-26hc-5Flocation-3Dgroup&d=DwMFAw&c=oTZJxWjXA97U5efbDJZGEg&r=M6ZFcthxMKC-PI2252sZZxygtNU-E1h3zYsWmkgbdpA&m=_021i7DufZsnH8aHlDwlCrL9RtWEVvDwqP-z2WnKTGg&s=b_uxoTbBnnBs2ibnudeF8c_HEYUJoCfSOoHnE9JO1zY&e=
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Jenter f. 2007: 

Årsrapport 2017 for fotball jenter født 2007 

Fotball Jenter 07 har i 2017 var på starten av sesongen 24 fotball-glade jenter. Vi har hatt 

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

har hatt 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.  

I år deltok vi for første gang på Bø cup og dette ble jentenes første overnattingscup noe som 

var stor stas! Værgudene var ikke helt på vår side denne helgen slik at beslutningen om å 

overnatte i telt på Bø camping var vi noe betenkt over, men det gikk veldig fint. Både jenter 

og foreldre hadde en super helg sammen både sosialt og spillemessig. 

Jentene har deltatt i seriespill fordelt på tre lag. Vi fikk en utfordring etter halvspilt sesong da 

vi fikk noe frafall på laget, både på grunn av at noen flyttet, men også noen som valgte å 

slutte på fotballen. Siste halvdel av sesongen var vi derfor 16 jenter som skulle sjonglere 

kamper for tre lag. Dette gikk likevel overraskende bra og vi er godt fornøyd med årets 

sesong. Det ble mange seire og masse flotte mål og ikke minst veldig mye moro. 

På høsten deltok vi på Jutultreffen. 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! 
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Vi avsluttet sesongen med avslutningsfest på Jardar-huset med quiz, dansing, kaker og brus 

samt utdeling av diplomer. 

 

 

Gutter f. 2007 Jong:

 

 
Sesongen 2017 var vår 4. fotballsesong. Laget har bestått av totalt 18 spillere (gutter), alle 
fra Jong skole.  
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Vi var 8 voksne som har delt på ansvaret som lagledere og trenere for laget. Fra 
vintersesongen har 3 lagledere/trenere sluttet; Eirik Lindstrøm, Kai Nystuen og Magnus 
Seim-Monsen. De har vært med fra starten, gjort en kjempeinnsats og vi takker dem for det! 
Nå ønsker de å prioritere andre ting. Spillergruppen har også blitt mindre gjennom årene og 
vi trenger sånn sett ikke 8 voksne lenger heller. I tillegg har vi en foreldregruppe som er villig 
til hjelpe til.  
Vi ser fortsatt stor fremgang i ferdigheter hos barna fra sesong til sesong. I tillegg er det 
gledelig å se hvilken trivsel og sosialt samholdet fotballen skaper på tvers av skoleklassene.  
 
Trening  
Frem til vintersesongen har vi hatt én felles trening i uken, på mandager. I vintersesongen 
2017/2018 har vi startet med to treninger i uken; på søndag og tirsdag. Vi tenkte at på dette 
alder er det ikke uvanlig å ha to treninger for alle og tror det er viktig for fotballutviklingen 
og –opplevelse videre. Vi har spurt foreldrene om interesse først og utenom de som ikke er 
med på vintertrening (2 st. pga langrenn) er alle med på det. Dessverre har 3 spillere valgt å 
ikke gå videre med fotball i Jardar. I treningene har vi fokus på følgende:  

• Fysikk: kondisjon, koordinasjon, hurtighet og styrke  

• God lagånd og godt samspill  

• Taktikk: posisjonering-formasjoner-med og uten ball  
Seriespill  
I seriespillet meldte vi på to lag i klassen middels øvet 2007. I tillegg har noen spillere vært 
med på det ekstra tilbudet som har vært for 2007 årgangen; F07-GE. Det har gått veldig bra. 
De har spilt mange fine kamper og har hatt gode opplevelser.  
 
Cuper  
Vår erfaring fra tidligere år er at cup er særdeles gøy, både for barn og foreldre. I 2017 har vi 
deltatt på følgende: Vårcup Nordby IL, Heggedalcup, OHIL DNB cup, Jutultreffen, Eat Move 
Sleep cup i Mjøndalen og Vålerenga Julecupen. Heggedalcup, Jutul og ØHIL har vi alltid vært 
veldig fornøyd med. Vi ønsket også å møte noen andre lag, så derfor deltok vi på cupene i 
Nordby og Mjøndalen også. Og en cup i jul er alltid hyggelig   
 
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, for eksempel: sommerfest med forskjellige 
gruppelek/oppgaver/pølsefest, bowling/pizza og ishockey.  
 
Neste sesong  
Vi går videre med 15 spillere. Nesten alle har vært med fra starten og de holder et godt nivå. 
Vi ønsker å gi dem både glede og utfordring i fotball og har meldt på 2 lag i 2017 mest øvet 
klasse. I tillegg ønsker vi å fortsette med flere cuper i året, bl. a. en overnattingscup.  
 
Takk for 2017, vi gleder oss til 2018!  
 
Trenere: Øivind Lundberg og Yngvar Ånensen  
Lagledere: Hans Hørgård, Terje Christoffersen og Edwin Myrvold-Sijtsma 
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Gutter f. 2006 Tanum og Jong: 

Vi har hatt 32 aktive spillere fordelt på 3 lag denne sesongen. 

Første året hvor Tanum og Jong har blitt til en gruppe. Målet var at vi skulle bli kjent på tvers 

og selv om vi hadde 2 lag var vi en stor gruppe. Føler dette har gått veldig bra. 

I år har vi vært på 4 cuper. Startet med BØ i sommerland 3 lag påmeldt sosialt og fin cup. 

Litt kjedelig å bade uten sol og varme. Alt i alt kjempeopplegg. 

Vi har og vært med 2 lag på kalvøya, 1 lag på grue og 1 lag på Hamar. 

Vi har hatt 3 lag i seriespill første året med 7 er fotball. Det var gøy med større baner og nye 

utfordringer. Vi har lært mye om å være et lag som spiller ball med hverandre. 

Ser ut som vi fortsetter neste år med ca like mange spillere som vi avsluttet med så satser på 

en ny sesong med mye fotball glede. 

På vegne av 06 

Bjørn Chr. Lundsvoll 

 

Jenter f. 2005:  

Jenter født 2005 har bestått av 13 ivrige jenter. Vi har trent 2 ganger i uken gjennom 
sommersesongen og trener nå i vintersesongen 2017/2018 opp mot 3 ganger i uken. 

På trenersiden har vi Filippa Kingdon, Halvard Brennum og Anja Kingdon. 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, ett lag i nivå A og ett i nivå B. Dette valgte vi å gjøre i og med at 
vi vant alle kamper i sesongen 2016 på nivå B. I tillegg delte vi opp jentene i tre grupper og 
rullerte gruppene slik at alle jentene fikk like mye spilletid på nivå A og B. Nå fikk vi en 
utfordring med at begge lagenes kamper falt på samme dager. Lagleder Hilde gjorde en 
strålende jobb med å få flyttet halvparten av kampene og vi fikk gjennomført alle kampene 
unntatt kun en. 

Jentene gjorde det kjempebra, vi fikk matchet de med motstandere på samme nivå. 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. 

Vi var også i år med på Bø Sommarland cup med stor suksess selv om været var begredelig. 
Vi deltok også med ett lag på Haslumcup, her sparket vi godt fra oss og storspilte.  
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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 i ungdomsfotballen! 

Hilsen trenerteamet jenter født 2005" 

 

Jenter f. 2004:  

Jardars jenter 04 besto i 2017 av ca 14 jenter. Gruppen har hatt noe frafall siden sesongen i 
2016 Gruppen er sammensatt av jenter fra Jong og Tanum som nå har begynt sammen på 
Bjørnegård Ungdomsskole. Jentene liker å spille fotball sammen, både sportslig og sosialt 
sett. 
 
På trenersiden ble det ved oppstart 2017 omorganisert. Amalie Fogtmann Horpestad ble 
hentet inn som ungdomstrener, mens Bjørn Brennskag og Arne Hartvigsen var foreldre til to 
av jentene og trenere for laget. Dette trespannet har jobbet seg gjennom sesongen, og 
sammen vært gull! 
 
Ett 9er lag spilte i 2. divisjon og laget deltok i OBOS cup og Bø Sommarland cup. Laget har 
bidratt med diverse arbeidsrelaterte oppgaver for Jardar. Vaktoppgaver på Vestmarka og 
ryddeoppgaver ved Østernvann har ført til at laget kunne fylle sin lagkonto med flere 
tusenlapper. Pengene skal benyttes til cupspill i utlandet i årene som kommer.  
 
Etter sesongslutt 2017 knyttet laget seg sammen med jentespillere fra lagene J02-J05. 
Tilbakemeldinger etter sammenslåingen er i stor grad positiv og vi gleder oss til snøen 
forsvinner i 2018 og ny sesong på barmark. 
 
Hilsen trenerteamet Jardar jenter 04 

v/ oppmann Truls Vogt-Bunes 
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Jenter f. 2002: 

Jenter født 2002 har vært noen færre enn sesongene tidligere. For 2017 har vi bestått av 15 

jenter og etter sommeren var vi 14. Vi har trent 3 ganger i uken gjennom både vinter/vår- og 

sommersesongen. På trenersiden har vi fortsatt med oss Rolf Olsen og Thomas Kingdon som 

gjør en kjempe innsats for jentene.  

Andre sesong med 11’er spill ble noe tøffere enn den første, spesielt med så få jenter. Vi 

endte på 5 plass i 2. divisjon av 10 lag. De 4 lagene over oss på tabellen stilte alle med en 

rekke 1. divisjonsspillere i kamper mot oss. Det gir oss motivasjon for å satse videre. Gøy at 

de “store” klubbene ser oss fra Jardar som en trussel og må mønstre sterkere mannskap enn 

det de vanlig gjør når de møter oss. 

Høydepunktet fra serien var når vi slo Bærum på Kadda, etter å ha ligget under 2-0 vant vi 

etter en fantastisk opphenting, til slutt 2-3. 

Vi deltok på 2 cup’er i 2017. I juni var vi i Barcelona en uke og deltok på Barcelona girls cup. 

Ett fantastisk opphold bade sportslig og sosialt. Dette var en tur vi hadde spart og jobbet for i 

lang tid for å kunne delta på. Vi møtte mange veldig gode lag. Vi endte på 15. Plass av 20 lag. 

Røk ut pga dårligere målforskjell for å kunne spille om en topp 10 plassering. Positivt at vi 

kom lengre enn de andre norske og svenske lagene som deltok. Vi deltok også på Femsjøcup 

i Halden i august. Denne cup’en har blitt en tradisjon for oss. Dette er en sosial cup hvor det 

sosiale kommer i fokus og veldig hyggelig at hele 02 årgangen, gutter og jenter drar sammen. 

For sesongen 2018 har vi kommet i gang med det vi kaller for jentesatsingen. Dvs. vi har 

opprettet ett tett sammarbeid med alle de 4 årskullene på jentesiden fra 05 til 02. Vi trenere 

samtidig og har felles treningsopplegg og felles spillformasjon for å lettere kunne hospitere 

jentene og samtidig gi jentene ett tilbud som gjør at de blir lenger i idretten sin. Trenerne for 

de 4 årskullene får ett tettere samarbeid som igjen øker kvaliteten i det vi gjør både sportslig 

og sosialt. 

Vi trener 3 ganger i uken, 2 ganger ute i fellessamling med jentegruppen og en dag inn på 

Jong. 

I vinter har vi i 02 blitt invitert til en vinterserie i Manglerudhallen organisert av Oppegård 

hvor det er kun 1. divisjonslag som deltar med spillere i årsklassen 02/03. En kamp i 

måneden gjennom vinteren. I skrivende stund har vi kommet til semifinalen i A sluttspillet. 

Vi har meldt opp ett lag i jenter 17 år serien da kretsen har for den kommende sesongen lagt 

ned 16 års klassen. Vi skal i tillegg spille i 1. divisjon.  

På overgangsmarkedet kan vi si at vi har vært gode. Vi har fått inn 5 nye jenter fra BVH IF og 

Høvik. Vi teller per 1.1.18 - 19 jenter. Vi gleder oss til å gå i gang med seriespill i 2018. 

Hilsen Jardar jenter 02, nå jenter 17 
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Gutter f. 2003: 

Gutter født 2003 besto gjennom sesongen 2017 av 21 registrerte spillere.  Hovedtrener var 

Magne Lynum og Morten Bakketun med god assistanse fra Rune, Øystein og Are. Alle ga et 

positivt og godt bidrag til utviklingen av laget. I gjennomsnitt møtte ca. 15 spillere på trening. 

Treningsopplegget ble tilpasset de forskjellige nivåene i spillergruppa.  

Spillerne var fordelt på to lag i seriespillet. Et lag var påmeldt i 11’er i 3. div. og et lag i 9’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 5. plass av 10 lag i 11’er 3.div. og 7. plass av 8 lag i 9’er fotball. 

Stor aktivitet i seriespillet ga mindre tid til deltakelse i cup’er.  Vi deltok derfor i år kun på Bø 

Sommarland cup. 

Etter serieavslutning har vi hatt vintertrening to dager i uken på Bjørnegård.  Vi ser spent 

fram til sesongen 2018.  

 

 

Bø Sommarland cup 2017.  
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Gutter f. 2001: 

Det ble 7-1 seier i siste seriekamp og dermed vant vi serien😊 

G 01 har tidligere tatt 2 plass to år på rad, men endelig var seieren i boks. 

Sesongen startet som vanlig med tur til Berlin i April. I år var det tredje gang på rad vi dro 

ned til Aribert og fikk med oss både treningskamper, proff treninger og storkamp på 

Olympiastadion i Berlin. 

3 fine turer til Berlin har nok bidratt til å skape en sammensveiset gruppe. Gutta har vokst 

seg sterke sammen. Det har vært utrolig givende å se utviklingen hele veien. Vi fikk skikkelig 

juling det første året i Berlin, men de to siste årene har vært bra fra vår side. Mulig det blir 

en tur til??? 

I tillegg til seriespill, så var vi også på Ham-Kam cup og vant B finalen i år.  

Dette var også min siste kamp som hovedtrener i Jardar. Startet med Jenter 96 i 2004 og 

Gutter 01 fra 2009. Det har vært utrolig herlig å kunne følge utviklingen hele veien. Og 

idrettsgleden de viser når de oppnår ting i fellesskap er en fornøyelse å se. Opplevelser jeg 

ALDRI ville vært foruten 😊 

Petter Berntsen (Trener) Bjørn Nordby (Oppmann) 

 

Juniorjenter: 

Matchsesongen startet med brakseier 7-2 mot Lambertseter hjemme på Bjørnegård 24 april. 

Dommeren hadde ikke tatt med kuleramme, jentene mente vi hadde ni mål. Og fortsatte 

med borteseier 7-1 mot Furuset 1 mai. Antatt toppoppgjør mot Haslum borte 15 mai endte 

2-2 etter ledelse 2-1 til pause. Keeper Amalie spilte med brukket finger i andre omgang, her 

er det alvor. 

Treningen foregikk inne i Bærums idrettspark på Rud gjennom vinteren med halvannen time 

per uke. På papiret var det 22 navn, oppmøte 14 jenter i snitt vitnet om en motivert gjeng. 

Bortemøte mot Korsvoll 5 juni resulterte i nok en vinst 4-2. Vårsesongen endte med 

hjemmeseier 4-0 mot Ullern og borteseier 3-0 mot Sterling i et dobbeltoppgjør 19 og 20 juni. 

Haslum sto også med 16 poeng ved halvspilt serie. 

I løpet av sommeren trakk to lag seg fra serien, slik at høstsesongen besto av kun 4 matcher. 

Første høstkamp 21 august ga 9-1 mot Furuset. Deretter ble serieleder på målforskjell 

Haslum satt på plass 2-1 hjemme på eget gress. Da var det gode vibrasjoner i spillegruppa. 

Borte mot Lambertseter gikk vi på en smell. Ved pause sto det 1-6. Drabantbylaget stilte 
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med forsterket mannskap og vi ble tatt på senga. Andre omgang snudde vi til 4-1 som ga 

endelig resultat 5-7. Nå måtte vi stole på andre lag for å ta tittelen. 

Siste kamp borte mot Ullern resulterte i 3-0 seier, det var skuffelse i leiren, vi mente 

målforskjellen ikke kunne holde til tabelltopp. 

12 oktober tikket resultatet fra Haslum-Lambertseter inn. Kampen hadde sluttet 4-4 og vi var 

KRETSMESTERE 2017! Dramatikk til siste spark! 

Bankett på klubbhuset som seg hør og bør med POKAL og gullmedaljer til 22 glade 

kretsmestere. 

8 tellende kamper ga 19 poeng og 39-14 i målscore.  

 

Coach Håvard 
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Senior herre: 

Spilte i 7.div og endte midt på tabellen. Lå an til opprykk til sommeren, men mistet noen 

viktige spillere som skulle studere utenbys. Laget har består av mange unge spillere. 

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

 

Geir Haug 
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Håndballgruppen årsberetning 2017 

 

 

1. Innledning 

Håndballstyret avholder styremøter 5-6 ganger i året og etter behov.  

 

2.  Styret har i år bestått av følgende personer: 

Inez Nærup Leder / sportslig leder 

Marianne Lefdal Nestleder 

Heidi Brovold Kasserer 

Toril Bjørnstad Dommerkontakt 

Siw Kristiansen Berg Dommerkontakt 

Ingvild Wageli Sekretær / materialforvalter 

Linn Grimstad Nielsen Årshjulet  

Marthe Notøy  Årshjulet  

Petter Viig Hallansvarlig  

 

3. Sportslige aktiviteter og deltagelse i seriespill  

Medlemstallet i Jardar Håndball har hatt en nedgang fra 2016 til 2017. Vi har dessverre mistet 

noen årganger men jobber hardt for å få disse tilbake. F.eks. herrelaget har ikke hatt lag siste 

sesong. Vi har flere 2001 gutter som vi håper «rykker opp» slik at vi igjen kan stille med et 

Herrelag i serien. 

 

Ved utgangen av 2017 var vi 190 spillere.  

 

Styret har gjennom det siste året lagt ekstra vekt på rekruttering blant 2007/2008/2009/2010 

årgangene. Dette har gitt positive resultater og det spirer og gror hos de yngste lagene. Vi har i 

år vært med på aktivitets- og kretsseriespill med lag i de fleste aldersklasser pluss. Vi har 

dermed også i år hatt et godt og bredt håndballtilbud i de fleste aldere.  
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Jardar har i sesongen 2017/2018 hatt 24 påmeldt lag i loppetass /seriespill og er en av de største 

håndballklubbene i vår region. 

 

Lagnavn Turnering Klasse Nivå 

    

Jardar   Gutter 8 Loppetass 

Jardar   Gutter 9 Loppetass 

Jardar Blå Regionserien G10 Gutter 10 Nivå 2 

Jardar Gul Regionserien G10 Gutter 10 Nivå 2 

Jardar IL 3 Regionserien G10 Gutter 10 Nivå 2 

Jardar IL Regionserien G12 Gutter 12 Nivå 1 

Jardar IL 2 Regionserien G12 Gutter 12 Nivå 2 

Jardar IL Regionserien G14 Gutter 14 Nivå 2 

Jardar IL Regionserien G16 Gutter 16 Nivå 2 

        

Jardar/Nesøya  Jenter 7 Loppetass 

Jardar   Jenter 8 Loppetass 

Jardar   Jenter 9 Loppetass 

Jardar Blå Regionserien J10 Jenter 10 Nivå 2 

Jardar Gul Regionserien J10 Jenter 10 Nivå 2 

Jardar Blå Regionserien J11 Jenter 11 Nivå 1 

Jardar Gul Regionserien J11 Jenter 11 Nivå 2 

Jardar/Nesøya Regionserien J12 Jenter 12 Nivå 1 

Jardar/Nesøya 2 Regionserien J12 Jenter 12 Nivå 2 

Jardar IL Regionserien J13 Jenter 13 Nivå 2 

Jardar/Nesøya Regionserien J13 Jenter 13 Nivå 2 

Jardar Regionserien J33 Jenter 33 Nivå 2 

Jardar Regionserien KS 5. div Kvinner sr 5. divisjon 

Jardar Regionserien J14 Jenter 14 Nivå 2 

Jardar Regionserien J15 Jenter 15 Nivå 2 

Jardar NM Veteran J40 Jenter 40   

Jardar NM Veteran J50 Jenter 50   

 

4. Trenere, lagledere og oppmenn  

 

Vi har i de siste årene arbeidet aktivt med å utdanne trenere i Jardar. Spesielt de siste årene har 

det vært oppmerksomhet på utdanning av yngre trenere. De bidrar både som hjelpetrenere og 

som hovedtrenere for noen av de yngste lagene.  

 

I tillegg har flere lag leid ekstra trenerressurser som støtte til våre lokale Jardar trenere. Styret 

vil legge vekt på ytterligere utdanning av Jardar trenere fremover for å øke den sportslige 

resultatene, samt støtte modellen med ekstern foreldrebetalt trenerbistand for å heve nivået 

ytterligere både på spillere og Jardar trenere.  

 

Alle lag har egne lagledere og oppmenn. Dette er en helt sentral funksjon som både laget har 

stort behov for, men også som er til uvurderlig hjelp for styret og klubben. I tillegg til viktige 
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oppgaver for laget sitt bidrar de inn med nødvendig hjelp for at klubben skal klare å 

gjennomføre alle arrangementene i hallen som seriespill på søndager, Nissehåndball og 

Natthåndball. 

 

Alle trenere og oppmenn gjør en fantastisk jobb for klubben og spillerne våre. 

 

 

 

5.  Dommere 

 

Jardar har mange gode dommere. I antall ligger vi over minstekravet til hvor mange vi må ha. 

Vi har flest yngre dommere, men også noen svært erfarne som dømmer helt opp i 2. divisjon. 

Alle dommerne våre gjør en viktig og flott innsats for Jardar, uansett hvilket nivå de dømmer 

på.  

 

Vi har nå kommet godt inn i rutinen med å utdanne dommere. Klubben er forpliktet til å ha et 

visst antall dommere over 20 år. Dette er alltid en utfordring men vi klarte oss gjennom 2017 

også. 

 

 

 

6.  Dugnad  

 

Vi har fått en god rutine på å vaske gulvet i hallen for klister. Alle lag som bruker klister må 

bidra her, fra 15 år og oppover. Dette foregår stort sett på søndager etter kamper, evt. på lørdager 

hvis mye kamper på søndag. Hvert lag får ca. 2 vaskevakter i løpet av sesongen og stiller opp 

med 3-4 stk per gang. 

 

Vi har i år som tidligere har ansvar for tilsyn i hallen mandag - fredag + ved kampavvikling 

lørdag og søndag. Jardar Håndball har driftsavtale med Bærum kommune for Combihallen. Det 

er trenerne som har ansvar for å åpne hallen og låse hallen i ukedagene. På søndager er det 

styrerepresentanter på rundgang som har ansvaret. 

 

De lagene som har ønsket litt ekstra dugnad har hatt vakter på Åpen Combihall som avvikles 

hver fredag fra kl 20:00 til 22.00, så sant det ikke er andre arrangementer i hallen. 

 

 

 
7. Øvrige aktiviteter  

Nissehåndball: Et sosialt arrangement før jul som trekker mye folk, - og som skapte stor 

stemning i hallen. 

Natthåndball – Ble tradisjonen tro arrangert som en sosial avslutning på sesongen i april. Det 

var stor oppslutning blant lagene.  
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8. Treningsforhold og Combihallen 
 

Vi skulle gjerne hatt mer treningstid i hall. Med så mange lag som vi har nå, har hallen vært 

ganske sprengt til tider. Mange lag trener i tillegg i gymsalen i Combihallen, Vøyenenga       U-

skole, - og noen har treninger i Nesøya Hallen. Vi har i 2017 også hatt samarbeid med Nesøya 

Håndball og stiller sammensatt lag i fire årsklasser. Erfaringen fra dette er gode. 

 

Combihallen og kafeteria området fungerer tilfredsstillende og bruken av Vipps har bidratt 

positivt til driften. 

 

 

10. Søndagsarrangementer i Combihallen 

Søndagsarrangementene i Combihallen er viktige for oss. Søndagene sesongen i gjennom er 

full av spennende kamper for alle lag i klubben. Gjennomføringen av arrangementet på 

søndager er basert på frivillig arbeid og dugnad fra spillere og foreldre på alle lag. Vaktene 

fordeles likt mellom lagene og slik sikrer vi at klubben får gode inntekter.  

Combihallen har vært godt bemannet hver søndag av spillere på disse lagene. Foreldrene for 7-

13 årslagene har sørget for bemanning i kjøkkenet og billettsalget, og foreldrene til 14 år og 

oppover bemanner sekretariatet. 

Dette er uvurderlig med hensyn til vårt inntektsbehov for å kunne holde mange lag i drift.  

Stor takk til alle – det er jo søndagene og kampene vi trener og jobber for! 

 

12. Økonomi og Styret 

Jardar Håndball har lagt vekt på å bygge opp et godt sportslig tilbud ved å engasjere egen 

klubbtrener, utdanne nye trenere og dommere.  

Det har vært utfordringer på to plan. Den ene er knyttet til å beholde de eldre årgangene av 

spillere og den andre er der man har erfart at hele laget skifter klubbtilhørighet. 

Det er en utfordring innen idretten at det er frafall av eldre spillere, det er god rekruttering 

nedenfra men det er utfordrende å få til en god økonomi når det er små kull med spillere. Det 

avhjelpes noe ved at årganger har treninger sammen, men likevel er det en utfordring for 

økonomien. 

Samarbeidende lag fører til færre hjemmekamper i de yngre årsklassene, dette fører til mindre 

inntekter i kiosken og tiltak for å redusere svinn m.m. er i iverksatt. Ved færre kamper er det 

viktig å ha et kiosktilbud som er tilpasset en kortere arrangementsdag. 
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Håndballen har i løpet av 2017 endret sine rutiner til å tilpasse seg resten av Jardar. Dette har 

vært en bra omlegging, selv om det gjenstår litt.  

For håndball som har sesonger som avviker fra regnskapsåret, vil man avlegge regnskap midt i 

sesongen. Det legges opp til at sesongen 2017/2018 skal gå omtrent i null selv om året 2017 

konkluderes med et mindre underskudd på kr. 57 000,-. 

 

 

Slependen, 22. Februar 

 

Inez Nærup 

Styreleder Håndball 
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Årsrapport 2017 for Langrenns gruppen 
En flott men kort vinter med gode forhold og fine prestasjoner! 

Medlemsmasse / rekruttering 
Langrenns gruppen hadde 149 registrerte aktive. Dette er en nedgang på 13 fra 162 i 2016. 
Tilbakegangen kan i sin helhet relateres til at gruppen ikke har fått tak i de yngste grupper i 
1. klasse som tidligere er 10-20 utøvere. Disse ble i 2016/17 sesongen henvist til 
idrettsskolen, og vi ser ikke at vi får tak i de i 2. klasse for sesongen 2017/18 heller. 
Avskallingen ser vi i alle de eldre grupper på nivå med tidligere.  

 

 

Mange foreldre var også med, som tillitsvalgte ressurspersoner og trenere, men også som 
aktive turløpere. Dette er en nedgang siden i fjor.  

Anlegg 
Vi har nå hatt et helt år med vårt nye anlegg i Vestmarka. Samarbeidet med BSK, som Jardar 
eier anlegget sammen med, går veldig bra. Dette samarbeide er vokset i løpet av året og 
omfatter nå også treningssamarbeide i flere av treningsgruppene.  

Snøproduksjoenes anlegget har i løpet av sommeren fått ryddet ut i de fleste 
barnesykdommen. Herunder er flere forpakninger i ledningsnettet byttet ut. Anlegget har 
fremdeles problemer med å produsere nok luft i forhold til å kunne drive hele anlegget på 

Årgang 2016 2017

2013 1

2012 1

2011 2

2010 1

2009 42 47

2008 17 17

2007 20 19

2006 13 10

2005 10 6

2004 9 7

2003 9 5

2002 6 5

2001 7 6

2000 4 3

1999 13 14

1998 5 2

1997 3

1995 1

1993 1 1

1992 2 1

1988 1

Grand Total 162 149
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samme tid. Dette er en sak mellom leverandøren SMI og klubbene, som ved årsskiftet 
fremdeles ikke er løst. SMI har forsøkt å løse dette med nye dyser på lansene. 

Ved inngang i sesongen lagte klubbene en ny strømavtale med Hafslund hvor vi får redusert 
nettleie mot at nettleverandøren kan koble ut anlegget ved behov. Dette vil spesielt være 
ved sprengkulde. Vi vurdere at dette vil være veldig sjeldent, og ikke ved snøproduksjon. Dog 
kan det få betydning for skiskytteranlegget som bruker strøm fra samme kurs.  

Snøproduksjon drives på dagstid i samarbeide med Kirkerudbakken, og på dugnad på 
kvelden og natten. I sesongen 2017/18 var vi rekordtidlig på ski i Vestmarka med første 
trening 21. november. Deretter har vi fått mye snø og sesongen ser ut til å bli veldig bra med 
bedre forhold end på mange år.  

Jardar har en samarbeidsavtale om drift av anlegget med Bærum kommune. Lysløypenettet 
og skileiken var i god stand og var mye brukt. Andre helg i oktober hadde langrennsgruppa 
dugnadsarbeider i løypene, i hovedsak rydding av trær og busker langs traseene, samt plukk 
av stein. Det var godt oppmøte fra små og store og god stemning. 

Webkamera med værstasjon er populært for å følge med på vær, snø og prepping: 

http://www.jardar.no/Langrenn/Vertical-menu/Webcam.html  

Trening 
I 2017/2017-sesongen var en trøblete sesong for de som er opptatt av skiføre, men fordi vi 
denne sesongen hadde fått på plass det nye kunstsnøanlegget på Vestmarka Skistadion 
hadde vi skiforhold fra før jul til påske. 

Denne sesongen var første år Bærums Skiklubb trente fra nye Vestmarka Skistadion og 
sammen hadde vi et vellykket samarbeid om trening for aldersgruppen 13-16 år. 

Vi fortsatte samarbeidet med Bjørnegård skole om Early Bear langrennstrening hver torsdag 
høst og vinter. 

Treningstider på Vestmarka ble gått opp igjen med BSK langrenn og skiskyting som nye 
aktører. Holmen valgt å trene utenfor kunstsnøløypene 

Langrennsgruppene til Jardar har vært delt inn i gruppene 7-8 år, 9-10 år, 11-12 år, 13-14 år 

(UHR), 15-16 år (HL), junior (Team Vestmarka) og 15+. I tillegg organisert vi barneskiskole og 
Idrettskole. 

Team Vestmarka har blitt ytterligere utviklet inn i 2015/16 sesongen og nå fungerer det som 
et felles team framfor klubbsamarbeid, med felles økonomi, trenere, drakter etc. Teamet er i 
størrelsesorden på ca. 50 løpere derav ca. 15 Jardarløpere. I tillegg har TVM samarbeid med 
langrenns linjen på Dønski, der Jardar har et par løpere. Målet med teamet er å tilrettelegge 
for å få frem flere toppidrettsutøvere i Bærum og at flere aktive fortsetter med langrenn inn 

http://www.jardar.no/Langrenn/Vertical-menu/Webcam.html
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i junioralder. Langrennsgruppene i IL Jardar, Bærums skiklubb, Bærums Verk, Haslum, 
Lommedalen og Jutul står bak Team Vestmarka, som har felles profilering og opplegg i hjerte 
av Vestmarka med utgangspunkt i Vestmarka. Team Vestmarka er foreløpig for aktive i 
juniorklassen 

15+: Vi fortsatte med en gruppe vi startet opp i 2015, «Jardar Langrenn 15+», med formål å 
gi et treningstilbud til utøvere i alderen 15-19 år som ikke ønsker å konkurrere, men som er 
glade i å trene på ski. I høst bestod treningstilbudet av styrketrening i gymsal på mandager 
samt løpetur i marka på søndager. Gruppen har hatt dyktige trenere i Vebjørn Kløgetvedt og 
Magnus Wølneberg. Deltakelsen har vært god, og har variert fra 5 til 22 fornøyde utøvere. 
Høydepunktet i sesongen blir overnattingstur til Rauland i januar 2017. Gruppen har så langt 
vært en suksess, men på sikt ønsker vi å gi et enda tydeligere treningstilbud samt ha en enda 
tettere kobling mot de andre gruppene i Jardar.  

HL-gruppa (15-16): For sesongen 2016-2017 besto aldersgruppen 15-16 år (HL-gruppa) av 11 
utøvere. Gruppen trente sammen med 13-14 års gruppa og hovedtrener var Jacub 
Opocensky.  

For sesongen 2016-2017 har Jardar langrenn inngått et samarbeid med Bærum 

Skiklubb(BSK) for HL-gruppa. Trener er Egil Nilsen (hovedtrener, BSK), Didrik Singsaas 

Magnussen (BSK), Kristine Amundsen (Jardar) og Øyvind Kinneberg (Jardar). Det er totalt 29 

utøvere i gruppen, hvorav 12 representerer Jardar. 

Gruppen har treningstilbud to ganger pr. uke. I tillegg har det vært arrangert felles langturer 

enkelte helger utenom konkurransesesongen. I november i både 2016 og 2017 ble det 

arrangert en treningssamling på Skeikampen med gode snøforhold. Fra høsten 2016 har det i 

samarbeid med 13-14 års gruppa også vært arrangert en egen samling og treninger for 

jentene.   

11-12 åringer: Hovedtrener har vært Morten Bakketun. Gruppen har vært forbausende 
stabil gjennom høsten og vinteren, og teller i øyeblikket ca. 33 aktive. Vi hadde en 
«nærsamling» i høst (en søndag i oktober) med base fra det nye klubbhuset vårt. Barna 
hadde en økt med løping og en økt med rulleski og vi lagde stor hyggelig lunch til alle barna. 
Siden de fleste barna hadde rulleski, hadde vi noen uker med rulleskitrening på høsten på 
Rud. Dette ble veldig godt mottatt og barmarksesongen ble ikke så «lang». Det er ca. 12 barn 
som deltar jevnlig på renn.  

9-10 åringer: Hovedtrener for gruppen var Sebastian Baastad Berg fram til januar 2018, da 
tok Johan Henrik Grøgaard over ansvaret for resten av sesongen. Trening er to ganger i uken 
(tirsdag 18:15-19:45 og torsdager 18:15-19:45), på tirsdagene trener vi samtidig med 7-
8åringene. Trening fra 18:15 har fungert veldig bra også denne sesongen, og er noe vi gjerne 
fortsetter med også neste sesong. Vi bruker to ungdomstrenere i tillegg til hovedtrener 
(Katrine Dirdal og Nora Christiansen på tirsdagene, og Katrine Dirdal og Ingrid Wølneberg på 
torsdagene), i tillegg er oppmann Jacob med som fast foreldrehjelp/trener samt at vi har tre 
stk foreldrehjelpere (noen faste og noen som varierer).  
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Gruppen har en god størrelse med ca. 50 stk aktive barn. Vi har fått en del nye medlemmer 
gjennom sesongen, blant annet fra Stabekk hvor vi ikke har medlemmer fra før, så det er 
veldig bra! 

Av aktiviteter utenom de faste treningene så hadde vi i høst nærsamling på Nedre Gupu - 
med diverse aktiviteter (stafetter, naturlig hinderløype mm).  

Med årets snømengder så satser vi på å fortsette med en del treninger også etter 
påskeferien! :) 

7-8 åringer: Vår yngste gruppe består per desember 2017 av omtrent 16 barn, omtrent lik 
fordelt mellom jenter og gutter.  

Det er kun 1.klassinger i gruppen og barna kommer i hovedsak fra Tanum og Blommenholm 
skole. Ca halvparten deltok på ett eller flere av rennene i Tour de Bærum i februar 2018. 

Hovedtrener er Ingrid Marie Wølneberg, som har vært godt assistert av ungdomstrenerne 

Trym, Pia og Eivind. Oppmann Merethe har vært faste foreldretrener.  

Både barmarkstreningen og nærsamlingen på Gupu var populær, og det var også god 

deltakelse på Liatoppen familiesamling.   

Det er kun 2011 barn i gruppen og vil jobbe med å få rekruttert flere barn til neste sesong 

slik at gruppen vil bli større og bestå av både 1. og 2.klassinger.  

Samlinger 
Sommercamp: Det ble i uke 33 invitert til sommercamp, med 68 påmeldte. Det er en økning 
på 16 barn. I 2015 deltok rundt 48 stk. Mange av deltakerne kommer fra andre klubber i 
nærområdet. Dette var fjerde året med et slikt tilbud og inkluderte fem dager med rulleski, 
sykling og løping i nærområdet for aktive i alderen 9-14 år. Campen var en stor suksess som 
gjentas i 2018. Her vil vi dele sommer campen opp så vi får en uke 32 for 
ungdomsskoleelever og 33 for barneskoleelever . 

Familiesamling: Langrennsgruppens årlige familiesamling på Liatoppen hadde 135 
medlemmer og foreldre med på turen. I år brukte vi første helg i desember til turen. I år var 
forholdene veldig bra med masse snø. Sjeldent har Liatoppen hatt så mye snø i starten av 
Desember.  

Klubbmesterskap: 
Mesterskapet ble avholdt på Vestmarka mandag 15/3 i skileken med i alt 87 startende på en 
flott skikveld med godt vær.  

Dette var første gang vi hadde klubbmesterskap på egen arena i nytt anlegg. Løypene hadde 
fine forhold. Vi hadde startende i klassene 6 år og over. Under arrangementet var der 
utdeling av kake til alle og drikke til løpene og tilskuere. Rennet er et veldig uformelt renn og 
vi oppfordrer deltakerne, spesielt de eldste, til å stille utkledd. Vi hadde premie til det 
morsomste påfunnet. 
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Jardarrennet - Vestmarka-Rett-Ned og Tour de Bærum 
Tour de Bærum 2017-den 3 i rekken. 

TdB fortsatte med å arrangere 4 renn på 3 dager. Pga snøutfordringer ble hele 
arrangementet flyttet til den nye Vestmarka Skistadion og kunstsnøen der.  Dette var en 
ubetinget suksess rent sosialt med særdeles vellykkede 3 skidag. Dog skal sies at sportslig var 
Jardarrennet og Jutulcrossen sine løyper litt under nødvendig standard, som var en 
tilpasning til å få arrangert begge renn på samme stadion samtidig med relativt lite snø.   

Kåre Kallmyr var rennleder for Jardarrennet og Dag Helland-Hansen koordinerte Tour de 
Bærum. Våre samarbeidsklubber var som tidligere Jutul og Haslum. 

Jardarrennet hadde godt over 1000 deltagere og Tour de Bærum til sammen nærmere 4000 
starter fordelt på 4 renn og 3 dager. Et av de største langrenns arrangementene i landet. 

Senior: Gruppa består av løpere som bor spredt utenfor vårt område, og ikke satser helt 
profesjonelt på langrenn lenger, men der er likevel aktivitet og sterke resultater på 
seniornivå. 
Norgesmesterskapet(senior) på Lygna ble en stor skifest den første uka i februar 2017. NM 
uka ble som vanlig avsluttet med stafetten, og her stilte Jardar med to herrelag, og for første 
gang; ett damelag. 
Damene med to juniorer å laget, presterte en sterk 59. plass av 72 startende lag. 
På laget gikk  Oda Hatlestad HOVLAND, Kristine AMUNDSEN og  Kristin HELLAND-HANSEN  
På herresiden tok førstelaget, nok en gang bestående av «tidligere satsende, men fremdeles 
gode skiløpere»  igjen en topp-50 plassering, og bel nr 48. På laget gikk Simen FURNES,  Hans 
Christian TUNGESVIK og Thomas Berge FOYN. 
Jardars andrelag ble nr 135 og bestod av  Kristian NILSEN,  Øyvind KINNEBERG og Vemund 
Ness JENSEN. 

UHR gruppa (13-14 år): (Henrik) utvidet i 2016 samarbeidet med Bærum Skiklubb (BSK) til 
også å gjelde for Jutul sine utøvere, fortsatt med bare gode erfaringer. Gruppen har hatt 
Jacub Opocensky som hovedtrener. I tillegg har vi hatt med ungdomstrenere blant annet i 
Stina Meinicke (Jutul) og Herman Kjærnsmo (BSK). Denne gruppa har hatt treningstilbud 2 
ganger i uka gjennom det meste av året, i tillegg til samlinger i helgen og treningssamling i 
høstferien, til Skeikampen i november og en egen jentesamling og guttesamling. 

Høstferiesamling til Gautefall:  Årets høstferiesamling for 13-16 årsgruppene ble i år  
arrangert sammen med BSK og lagt til idylliske Gautefall i Telemark. Tilsammen 45 utøvere, 
foreldre og trenere hadde en intensiv langhelg med mye vær. 

Jardartrollet: Jardartrollet er en årlig løpskarusell som arrangeres i perioden mai til 
september. Arrangøren i år er Charlotte Bjørge. Løpskarusellen er et tilbud til utøvere som 
ønsker et treningstilbud i sommerperioden, men er også åpent for alle store og små i 
nærmiljøet. Løypen settes opp i Tanumskogen etter påske og tass ned igjen før høstferien. 
Årets arrangement gikk over 7 løp (4 før sommerferien og 3 etter) og var godt besøkt. Første 
løp settes opp så snart der er fritt for snø i skogen. I år var det 19. april. Generelt hadde vi 
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fint vær til gjennomføringen men løpet den 10. mai måtte vi flytte på grunn av mye regn og 
vann i skogen. Gjennomføringen ble gjort uten store uhell. Mange hyggelige 
tilbakemeldinger fra barn og foreldre gir også en bekreftelse på det. Trollet ga en inntekt på 
godt 26.000 til gruppen. 

Skikurs for barn: Kurset ble holdt 6 lørdager i januar/februar på skistadion ved Vestmarka. 
Formålet med kurset er å gi de yngste barn i førskolen og de yngste 2 trinn på barneskolen 
grunnleggende skiferdigheter så de kan delta i vanlig trening. Kurset har fokus på lek og 
moro. Barna som deltok var i født i 2008-2011. I forbindelse med Tour de Bærum fikk alle 
deltakerne mulighet for å gå barneskirennet på skistadion søndag den 11. februar. Kurset ble 
en stor suksess og vi fikk mange gode tilbakemeldinger.  

Økonomi: Langrennsgruppa har god økonomisk orden. Urevidert årsregnskap for 2017 viser 
et overskudd på kr 13 622-, et positivt avvik på kr 25 098,- mot budsjett. Lavere inntekter fra 
sponsorer og treningsavgift ble kompensert med høyere overskudd fra Tour de Bærum.  

Langrennsgruppa mottok kr 133 433,- i grasrotmidler. Store deler av dette beløpet ble brukt 
til skianlegget på Vestmarka; langrennsgruppa betalte i 2017 en egenandel til driften av 
anlegget på kr 171 788,-.  

Tillitsverv (Kent) 
Gruppestyret består sesongen 2016-17 av: 

Gruppe leder Kent Søndergaard 

Kasserer Stina Hellum Moe 

Sportslig leder Dag Helland-Hansen 

Oppmann sr Olav Tungesvik 

Oppmann jr Geir Holm 

Oppmann 15-16 Anne Marit Næss  

Jostein Sund Jensen 

Oppmann 13-14 Henrik Lystad 

Oppmann 11-12 Preben Rasch Olsen 

Oppmann 9-10 Jacob Matheson 

Oppmann 7-8 Marius Therkelsen 

Merethe Therkelsen 
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Utover dette gjør disse en betydelig innsats for langrennsgruppen: 

• Jardarrennleder:  Kåre Kallmyr 

• Jardartrollkoordinator: Charlotte Bjørge 

• Klubmesterskapleder: Kathrine og Kjetil Solbakken  

• Sponsorkoordinator:  Thor Olav Sornmø 

• Anlegg:   Toril Wiig og Thomas Bjanes 

• Vestmarkautbygging:  Harald Gaustad, Thomas Bjanes, 

• Jardardagen:   Annicken G.Kildahl 

• Familiesamling:  Ingvild Lier-Nilsen 

 

En stor takk til alle som har vært med å skape det gode miljøet og de gode resultatene i 

langrennsgruppa gjennom året. 

Tanum, 06.03.2017 

for langrennsstyret 

Kent Søndergaard, gruppeleder 
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Årsberetning 2017 

Idrettslaget Jardars Hoppgruppe 

 
Medlemmer 
Medlemsmassen i hoppgruppen var pr. 31. desember 2017: 

Aktive medlemmer 
- Senior: 0  
- Junior: 4 
- 13 - 16 år: 1  
- 12 år og yngre: 1   
 

Verv utenfor IL Jardar 
Hoppgruppens medlemmer har hatt følgende verv og funksjoner innen skisporten utenfor IL 
Jardar i 2016: 
 
NSF Kombinertkomite, Medlem: Inge Oftebro 
 
Akershus hopp- og kombinertkomité,  
Medlem: Bjørn Moen  
 
Akershus hopp- og kombinertkomite,  
Medlem: Georg Kórody 
 
Holmenkollen Skifestival,  
Rennleder Kombinert: Georg Kórody 
 
Styrets Beretning 
De siste vintrene har vært ganske snøfattige, og dette påvirker både trening og rennavvikling 

i Jardarkollen. De første hoppene i Jardarkollen ble gjort 7. januar, mens det siste hoppet ble 

gjort i anlegget 8. mars.  Snøkanonen har vært i bruk når det har vært kaldt nok, noe som 

førte til et par treningshopp i bakken i november (2016). Den største bakken (K26) ble satt i 

stand på dugnad 13. og 14. februar, etter at det var gjort forsøk som smeltet bort flere 

ganger tidligere på vinteren. 15. februar debuterte 2 av hopperne i fra den yngste klassen i 

den største bakken, et stort og viktig skritt for dem begge. 

Vinteren 2017 var medlemsmassen i økning, men etter sommerferien var det dessverre flere 

av hopperne i den yngre klassen som ga seg. Det var et godt miljø i den yngste klassen, og 

derfor ekstra synd at det ikke fortsetter inn i neste sesong. Vi fortsetter samarbeidet med 

Idrettsskolen og håper igjen å øke antall aktive hoppere i denne aldersklassen.  

I løpet av året har hoppgruppens Facebooksider har vært tatt aktivt i bruk i forbindelse med 

Jardarsprett og annen informasjon. Første Jardarsprett ble arrangert onsdag 18. Januar, og 
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det var bra oppmøte på alle sprettene. Det ble i alt arrangert Jardarsprett 5 onsdager, fram 

til vinterferien. 8. mars arrangerte vi klubbmesterskap. Etter dette var det dessverre ikke 

lenger mulig å hoppe i Jardarkollen fordi snøen smeltet. 

I løpet av året har det vært gjennomført flere dugnader. På våren ble bakken ryddet og 

snønettet fjernet fra unnarennet. Høstdugnaden fant sted 18. oktober, og fokus var på å 

sette i stand anlegget til vinteren, samt få unna litt vedlikeholdsarbeid. I tillegg gjennomførte 

Jardars Volleyballgruppe en dugnad i oktober, der de ryddet skileiken og området rundt 

ovarennet for kvist/trær.  

Også i år ble det gjennomført en søppelplukkedugnad, som ga en inntekt på kr 16 500,-. 

Asker SK har trent mandager, mens vi har hatt treningstid torsdager og Jardarsprett 

onsdager. Asker betaler noe leie for bruk, og bidrar på dugnader i Jardarkollen. 

Også i år har vi fått meget god hjelp av Bærum kommune til å preparere sletta og deler av 

unnarennene, noe som er av uvurderlig hjelp.  

Årsklasser 12 år og yngre 

I 2016 har Christian Kórody vært trener. På treningene i Jardarkollen var det stort sett 

mellom 6 og 8 barn.  

Iver Narum Beyer og Fredrick Aardal Fjeldberg deltok i hopp og kombinert på Guttenes og 

Jentens Holmenkollrenn 21.01.17. De var de to hopperne i sin klasse som hoppet lengst (G10 

år, K20). 

Iver deltok også på Fossumrennet 11. 02.17, og hevdet seg godt i sin klasse. 

Iver, Fredrick, Magnus, Mads og Oskar (alle 2007) deltok på årets Storsamling i Midtstulia i 

uke 27. 

Fra denne gruppen var det i år ingen som deltok i Solan Gundersens Vinterleker i Alvdal. 

Høsten 2017 var det satt opp trening i Tanum Skoles gymsal, men oppmøtet på 

innetreningene var kun 1 utøver (Iver). Christian og Iver hadde fine treninger sammen 

likevel, ute på løpetur og i gymsalen, samt en trening på Altitude trampolinepark.  

Årsklasser 13 - 16 

Denne aldersgruppen har i år bestått av Adrian Thon Gundersrud (15). Adrian er også med i 

Team Kollenhopp og trener jevnlig med teamet.  

For Adrian var vinteren 2017 sportslig sett en suksess, med gode prestasjoner.  
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Høydepunkter for Adrian var: 

- 6 pl Hovedlandsrenn Tolga 

- 1 plass regionsmesterskap hopp Midtstua 

- 1 plass regionsmesterskap i kombinert, Midtstua 

- 1 plass kresmesterskap hopp, Midtstua 

- 1 plass kresmesterskap kombinert, Midtstua 

- 1 plass RCA , Skien 

- 3 plass RCA, Raufoss 

- 3 plass RCA, Botne 

- 2 plass NCC, Høydalsmo 

- 8 plass NCC, Vikersund 

- Debut i Holmenkollen 

- Prøvehopper NM senior, Midtstua 

  

Junior 

Jardars Juniorgruppe har i 2017 bestått av hopperen Christian Røste Solberg (2. års junior) og 

kombinertløperne Einar Lurås Oftebro (3. års junior), Kasper Moen Flatla (2. års junior) og 

Jens Lurås Oftebro (1. års junior). 

Christian Røste Solberg har hoppet i Norges cup klasse A. Representerte Norge i nordisk 

juniorlandskamp med en 4 plass. 

 

Øvrige resultater for Christian:  

- 11 pl jr NM normal bakke 

- 30 pl jr NM stor bakke 

- 1 pl jr NM lag med Akershus  

- 36 pl senior NM normal bakke 

 

Einar, Kasper og Jens har konkurrert i Norges Cup (både A og B-klasse) samt i Jr og SR NM. I 

tillegg har de alle fått prøve seg med flere starter i B verdenscup (COC). De har gjort det 

svært bra nasjonalt, der de alle tre er blant landets beste junior-løpere i kombinert. De ble 

alle tre tatt ut til å representere Norge i Jr VM i Park City (USA), og gikk der sammen på det 

norske stafettlaget. 

Høydepunktene for Einar var 

- 15. plass i  Jr VM 10 km Individuell. 
- 19. plass i  Jr VM 5 km Individuell. 
-  6. plass i Jr VM 4x5 km Stafett. 
- 12. plass i Sr NM 10 km. 



45 

 

- 9. plass i Sr NM 5 km. 
- 3. plass i Sr NM Team Sprint. 
- 2. plass i Jr NM/10 km (E Jr). 
- 1. plass i Jr NM/5 km (E Jr). 
- 1. plass i Jr NM/Team sprint. 

 
Einar deltok i 3 renn for Norge i FIS Summer Grand Prix (Sommar World Cup) i Østerrike og 

Tyskland i august, med 37 plass som beste resultat. 

Einar har også flere starter i COC (B-verdenscup). 

Høydepunktene for Jens var 

- 25. plass i  Jr VM 10 km Individuell. 
- 17. plass i  Jr VM 5 km Individuell. 
- 6. plass i Jr VM 4x5 km Stafett. 
- 17. plass i Sr NM 10 km. 
- 15. plass i Sr NM 5 km. 
- 4. plass i Sr NM Team Sprint. 
- 1. plass i Jr NM/10 km (Y Jr). 
- 1. plass i Jr NM/5 km (Y Jr). 
- 1. plass i Jr NM/Team sprint. 

 
Jens deltok i 3 renn for Norge i FIS Summer Grand Prix (Sommar World Cup) i Østerrike og 
Tyskland i august, med 2 x 30.  plass som beste resultat. 
 
Jens har også flere starter i COC (B-verdenscup). 
 
Jens vant Norgescup (NC-B ) sammenlagt for vinteren 2016/2017. 
Jens fikk tildelt IL Jardars Bellevue-pokal for sine resultater i 2017. 
 

Høydepunktene for Kasper var: 

JR VM Park City, med følgende resultater: 
- 10 km, plass 31 
- Lag, plass 6. 

                
JR NM Holmenkollen med følgdende resultater: 

- 10 km, plass 4. 
- 5 km, plass 3. 
- Team sprint, plass 2. 
- Lag (spesielt Hopp), plass 4. Kombinert stilte eget lag i hopp. 

  
I tillegg deltok han i COC Høydalsmo. 
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Rennavvikling 

Årets Jardarrenn ble dessverre avlyst. 
Klubbmesterskapet ble arrangert i Jardarkollen 8. mars. Her deltok det 7 utøvere. Totalt ble 
det arrangert 5 Jardarspretter i Jardarkollen. 
 
Økonomi 

Regnskapet for 2017 gjøres opp med et overskudd på kr. 23249. Noe av dette skyldes at det 
ikke ble betalt lønn til trener for høsten 2017 før i 2018.  
 
Styret anser at gruppens økonomi fortsatt er god, noe likviditeten (bankinnskudd på kr. 
117131,96 og 16004,81) skulle vise. Dette er midler som kommer god med ved framtidige 
rehabiliteringsbehov i Jardarkollen, nå som medlemsmassen er lav, og kraften av egen 
dugnad dermed blir mindre. 
 
 

 

Styret i hoppgruppen 

Styret har i 2017 bestått av: 

Leder: Anja Ruth (Yngvil Beyer fra november) 

Nestleder: Georg Kórody 

Kasserer: Truls Fjeldberg (Yngvil Beyer fra september) 

Bakkesjef: Bjørn Moen  

Oppmann 13 år og eldre: Svein Otto Solberg  

Oppmann 12 år og yngre: Yngvil Beyer  

 

Styret i IL Jardars Hoppgruppe vil med dette takke for seg og ønsker alle medlemmer en 
fortsatt god sesong. 
 
 
 --------------------------- -----------------------------   
 Yngvil Beyer Georg Kórody  
 
 
 --------------------------- -----------------------------   
 Bjørn Moen Svein Otto Solberg  
 



47 

 

I.L. Jardar Sykkel 
Årsrapport 2017  

 
 

 
 

Innhold 
Innledning .............................................................................................................................................. 48 

Administrative forhold .......................................................................................................................... 48 

Økonomi ................................................................................................................................................ 48 

Medlemmer ........................................................................................................................................... 48 

Sesongens aktiviteter ............................................................................................................................ 49 

Sikkerhet og uønskede hendelser ......................................................................................................... 50 

Oppsummering ...................................................................................................................................... 50 

 

 
 
 



48 

 

Innledning 
Sykkelgruppens formål er ved samarbeid og kameratskap å drive sykling, landevei og terreng, på en 

idrettslig og forsvarlig måte i tråd med klubbens verdier: respekt, glede, mestring og kvalitet.  

Våre verdier er å skape en sykkelarena med glede og mestring, et positivt fellesskap gjennom 

samhørighet og samhold med andre syklister og hvor gruppa legger til rette for en helsefremmende 

aktivitet. 

 

Administrative forhold 
Styret har i 2017 bestått av: 

Lise Bjørnstad, leder 

Arne Gaustad, nestleder 

Arne Grøndal, styremedlem 

Kjell Nervold, styremedlem 

Narve Holen, styremedlem 

Det har vært avholdt 5 styremøter i 2017. Årlig møte ble avholdt 16.mars 2017.   

 

Økonomi 
Sykkelgruppa har god økonomi. Gode samarbeidspartnere bidrar positivt til gruppens økonomi, og 

gjør det bla mulig å subsidiere priser på sykkelkolleksjonen. Alle som deltar på sykkelgruppens 

aktiviteter oppfordres til å melde seg inn i klubben og i sykkelgruppa. 

Vi har et stort potensiale til å få rekruttert flere. 

 

 

 

Medlemmer 
Sykkelgruppa har ved årsskiftet 54 registrerte medlemmer, hvorav 8 kvinner og 46 menn. 
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Sesongens aktiviteter 
TourTråkk er gruppas lørdagssykling i terrenget, som denne sesongen klarte å gjennomføre hele 31 

etapper på rad fra Prologen den 22. april til siste etappe som gikk den 18. november med tre godt 

kledte deltagere. Totalt i år har det vært 54 med på lørdagsturene en eller flere ganger, hvorav 13 

damer. Det har i snitt vært 13 ryttere på hver tur, med 23 som årsrekord. Det har vært syklet i alle 

himmelretninger fra Jardarhuset, lange og korte turer, på grus, asfalt og over stokk og stein. Totalt 

har dette ført til at hele 19 551 km er tilbakelagt av TourTråkk-syklistene, ifølge gruppas detaljerte 

statistikk. Knut Helgesen har vært aller flittigst og deltatt på 25 etapper, mens Brite Vegsund var den 

av damene som oftest har vært med. På sykkelgruppens bankett fikk hun også en av kveldens priser, 

«årets kvinnelige debutant», for sin innsats gjennom sesongen.  Hamid Besharati ble kåret til «årets 

debutant» blant mennene. Førsteårsdeltageren har virkelig fått smaken på sykling og har imponert 

med en fremmøteprosent på 74% og var også den første som nådde 1000 syklede TourTråkk-km i år.  

 

TourTråkk er kjent for sine referater fra samtlige turer! Ingen unntagelse i år, mange har bidratt med 

referater og enda flere har kommentert og lagt ut bilder på gruppas Facebooksider. Knut Helgesen 

har også i år samlet alt dette i et imponerende 75 siders kompendium. Foruten sportslig 

dokumentasjon viser også årets kompendium at gruppa sørger for god omsetning for områdets 

marka-stuer, kaféer og konditorier. Brunkollen’s skoleboller ble kåret til årets vinner med terningkast 

seks pluss. Kompendiet ligger også ute på sykkelgruppens nettsider. 

 

Fjorårets vinner av gruppas høythengende pris «The Nine O´clock Tour Shield», Finn Nybakke, kåret 

Kjell Nervold til årets vinner av vandreskjoldet. I tillegg til at Kjell hadde innfridd opp til flere av 

statuttene for å få denne prisen, la Finn i sin begrunnelse vekt på Kjells entusiasme og innsats for 

sykkelgruppa i Jardar gjennom alle år. Den samme Kjell sto for øvrig for premieutdeling til årets 

klubbmestere på landeveien og i terrenget. Det ble behørig kommentert at det kun var damer som 

trosset griseværet da klubbmesterskapet i terrengsykling ble avholdt i september.  

 

Årets klubbmestere ble:  

Landevei, damer: Kristina Vestveit Nervold 

Landevei, herrer 50-59: Arne Gaustad 

Landevei, herrer 60+: Ola Nyhus 

Terreng, damer eldre junior: Kristina Vestveit Nervold 

Terreng, damer 50+: Lise Bjørnstad 

 

https://www.jardar.no/Sykkel/Vertical-menu/Dokumenter/Tourtrakk.html
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Sykkelgruppas høsttur gikk i år til Bergen og sykkel-VM. Ikke med fly eller tog, men nesten 20 Jardar 

syklister, hvorav fire tøffe damer, tok sykkelen fatt i slutten av september og gjennomførte den 540 

km lange turen til Bergen på tre etapper i regn, vind og kulde.  Første etappe gikk til Rauland, 

deretter over Haukeli til Odda og så siste etappe inn til Bergen. En mimrefilm fra turen ble vist på 

banketten og Lise Bjørnstad delte ut et flott selvlaget sykkel-ur til turens initiativtaker og organisator 

Dan-Evert Brekke som takk for imponerende innsats. 

 

Sykkelgruppa markerte en lang og innholdsrik sesong med sin sedvanlige Sykkelbankett i Jardar huset 

den 24. november. Bortimot 40 feststemte syklister var på plass og nøt nydelig hjemmelaget Paella, 

mens det ble mimret om høydepunkter fra sesongen. Priser og premier ble delt ut, det var quiz og 

det var høy aktivitet på dansegulvet. 

 

  

Sikkerhet og uønskede hendelser 
Sykkelgruppa har egne kjørereglene for Tourtråkk. Formålet med disse reglene er at medlemmer i 

sykkelgruppa skal overholde sykkelvettreglene og gjeldene lover, samt skape en trygg og forutsigbar 

arena for sykling.  

 

Som syklist er du alltid den myke trafikanten i møte med biler og naturen generelt. Det har dessverre 

vært noen uønskede hendelser gjennom året som har medført skader og kortere og lengre karakter. 

Derfor er sikkerheten i sykkelgruppa viktig, men som syklist er man utsatt for uhell.     

 

Oppsummering   
 

Sykkelgruppa har et stabilt antall medlemmer som deltar på tur og ritt, og gruppa har en sunn 

økonomi.    

 

Det er et stort engasjement i sykkelgruppa hvor det sosiale står i sentrum. Dette kommer ikke av seg 

selv, så det må rekkes en takk til de som år etter år legger til rette for gruppas aktiviteter.  
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På stitur 

 

Alltid tid for bollestopp 
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Gjengen som deltok på turen til sykkel VM i Bergen 

 

 

Sykkelbanketten markerer avslutning på årets sesong 
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Årsmelding I.L. Jardar volleyballgruppe 2017 
 

Historikk 
Dette er Volleyballgruppen i Jardar sin andre årsmelding. Gruppen ble opprettet på 
ekstraordinært årsmøte i Jardar IL onsdag 14. september 2016, og fredag 16. september ble 
Jardar IL tatt opp som medlem i Norges Volleyballforbund.  
 
Bakgrunnen for opprettelsen av Volleyballavdelingen var en kameratgjengjeng fra klasse 10B 
ved Bjørnegård Ungdomsskole som våren 2016 vant det lokale klassemesterskapet ved 
skolen. Derfor representerte de Bjørnegård ved Bærums skolemesterskap i volleyball i mai 
2016. Der gikk de like godt bort og vant. Denne gjengen utgjorde laget som høsten 2016 
startet i 17-årsklassen i Norges Volleyballforbunds Ungdomsserie i sesongen 2016/2017. 
 
 
Økonomi 
I 2016 og fram til sommeren 2017 ble gruppen utelukkende basert på sponsor- og 
dugnadsinntekter. Dette for ikke å «skremme» vekk noen fra den spinkle medlemsmassen 
guttegjengen utgjorde den første sesongen. Den første sesongen var det derfor ingen 
treningsavgift for spillerne. Hver spiller betalt kun medlemskap til Jardar IL og den 
individuelle spillerlisensen til Norges Volleyballforbund. Drakter, baller, utstyr og 
turneringsavgifter ble betalt av sponsor- og dugnadsmidler. Største utgiftspost for gruppen 
er turneringsavgiften til NVBF. Kr 1000,- pr lag pr turneringshelg. I serieturnering # 5 av 
2017/2018 sesongen stilte vi f.eks. med 5 lag, dvs kr 5000,- i turneringsavgift kun for èn helg. 
 
En mer enn dobling av medlemsmassen skjedde i juni, da 18-20 jenter i samme aldersklasse 
(f 2000), troppet opp på trening.  
 
Fra høsten 2017 ble en beskjeden treningsavgift på kr 400,- pr semester innført. Dette, 
sammen med dugnadsinntekter (flyttet kontor/inventar for en bedrift i Oslo, tre-
/gressrydding i Jardarkollen for Hoppgruppa, kiosk-drift i Jardarkollen) og sponsormidler 
(Lidmi sponset draktsett til jentelagene, kr 7500,-), har gitt tilstrekkelig inntekter til å sikre 
driften i 2017. 
 
En økning i treningsavgiften fra høsten 2018 anses nødvendig. 
 
Neste avsnitt beskriver hvordan det har gått rent sportslig i 2017.  
 
Det første hele driftsåret av avdelingens virksomhet 
14 gutter født i år 2000 betalte spillerlisens og Jardar-medlemskap for sesongen 2016-2017. 
Alle 14 spilte seriekamper i sesongens G17-serie.  
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Idrettslige prestasjoner 
G17-laget: Ungdomsserien 2016/2017 i G17 region Øst bestod av 14 lag. Serien spilles som 
syv dagsturneringer én gang i måneden, i tillegg til at et eget Regionmesterskap spilles i 
januar. Jardars G17-lag kom til slutt på femte plass – best i Asker og Bærum. Laget yppet seg 
stadig bedre mot de beste lagene, og avsluttet sesongen i april med å klare tredjeplassen i 
siste serierunde. I tre av de syv serieturneringene stilte vi med to lag slik at alle spillerne fikk 
så mye kamptrening som mulig. Det andre Jardarlaget endte på 11. plass av de 14 lagene. 

Sluttranking, Sesongen 2016/2017, Ungdom Øst, Gutter U17 

  Lag Rankingpoeng 

1 Holstad 264 

2 Oslo Volley 225 

3 Tønsberg 205 

4 Sarpsborg 192 

5 Jardar 184 

6 Asker 171 

7 Koll Oransje 140 

8 Vestre Aker 130 

9 Oslo Volley 2 118 

10 Asker 2 97 

11 Jardar 2 63 

12 Tønsberg 2 41 

13 Valler 19 

14 Halden 18 

 
Cuper: G17-laget deltok i Viking Cup i april 2017, en helgeturnering i Sarpsborg. Her spilte 
guttene til da sitt beste spill og kapret en bronsemedalje. 
Guttene stilte også eget firemannslag i Norwegian Volley Cup i juni 2017. Her presterte Shiva 
Zeiner Henriksen, Tobias Nygård, Aksel Skjevdal og Martin Østensen å spille seg helt til 
finale, der de tapte for eldre landslagsgutter fra Oslo Volley. Årets mest imponerende 
resultat av Jardargutta (se bilde av de fire guttene lenger nede). 
I 3-Kungaslaget i Kungalv/Gøteborg i oktober 2017, fikk guttene smake på et tøft svensk 
nivå, og tapte sine innledende kamper. Inspirerende å se hvor skolerte de svenske spillerne 
er. Der er forskjell på seks år med skolering og ett! 
 
G19-laget: G17-laget rykket opp i eldste ungdomsklasse for sesongen 2017/2018. I denne 
G19-klassen er våre gutter yngst og spiller derfor i samme klasse også neste sesong, 
sesongen 2018/2019. Til tross for høyere nivå i G19 enn G17, har guttelaget forbedret sitt 
spill så mye, at de i skrivende stund, etter fem av syv serierunder ligger på tredjeplass. Med 
gode resultater i de to siste serierundene er en medalje i serien 2017/2018 innen 
rekkevidde. Slik ser tabellen ut når to runder gjenstår: 
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Ranking, Ungdom Øst, Gutter U19 

  Lag Rankingpoeng 

1 Oslo Volley 2 183 

2 Sarpsborg 144 

3 Jardar 136 

4 Tønsberg 120 

5 Holstad 82 

6 Oslo Volley 71 

7 Asker SK 68 

8 Skjeberg 68 

9 Jardar 2 52 

10 Vestre Aker 45 

11 ØKSIL 0 

 
Jentenes inntogsmarsj:  
Juni 2017 ble måneden hvor visjonen om en tokjønnet volleyballavdeling brått ble realisert. 
Ca 20 jenter født i 2000 dukket i mer eller mindre samlet tropp opp på en trening i 
Combihallen, og siden har de blitt. Veldig hyggelig – og viktig for bærekraften til denne nye 
avdelingen. Etter dialog med forbundet, fikk våre debuterende jentelag dispensasjon til å 
stille i Ungdom 17-årsklassens 2. divisjon. Fra serierunde nr to i volleyballsesongen 
2017/2018 stilte derfor Jardar med to jentevolleyballag i seriespill. Under er ti av jentene 
samlet etter en av høstens serierunder. Fra v bak: Martine, Linn, Hedvig Kallestad, Hanna 
Svelander, Marte Pedersen, Karoline, Olivie van der Rouppe. Foran fra v Serena Guler, Linnea 
Gram og Maria  
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2. divisjon i J17-serien har vist seg å være helt riktig nivå for våre nybegynnerjenter. Med to 
serierunder igjen av sesongen, og med èn serierunde mindre spilt enn de andre lagene, har 
våre tre lag plassert seg som nr 16, 17 og 26 av 29 lag i den totale U17-serien: 
 

Ranking, Ungdom Øst, Jenter U17 
  Lag Rankingpoeng 

1 Oslo Volley 175 

2 Kolbotn 172 

3 Koll Purple 146 

4 Askim 141 

5 Asker 132 

6 Tønsberg 121 

7 Asker 2 105 

8 Holstad 99 

9 ROS Volley 87 

10 Halden 86 

11 Koll Pink 73 

12 Skjeberg 72 

13 Tønsberg 2 72 

14 Kolbotn 2 70 

15 Valler 70 

16 Jardar 68 

17 Jardar 2 66 

18 Oslo Volley 2 61 

19 Bislett Volley Blå 60 

20 Lier 60 

21 Bislett Volley Hvit 54 

22 Oslo Volley Rød 50 

23 Kolberg 43 

24 Horten 41 

25 Skjetten 40 

26 Jardar 3 25 

27 Asker 3 22 

28 Vestre Aker 20 

29 Sarpsborg 11 

 
Cuper: Jentene var raske til å ville spille kamper, så de deltok også med et rent jente firerlag 
under Norwegian Volley Cup i juni 2017. I tillegg stilte Jardar med et mix-lag (to jenter og to 
gutter) som like godt spilte seg til finale med de fire på bildet under, fra v Tobias Schwabe 
Jortveit, Abasin Essa, Marthe Pedersen og Silje Prestsveen. 
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Teen Volley er et nytt konsept fra forbundets side for å senke inngangsterskelen til å spille 
kamper. Tre på hvert lag. I oktober stilte Jardar med et mix-lag i gutteklassen under den 
første turneringen. Julie Birkheim, Silje Prestsveen og Shiva Zeiner Henriksen spilte seg like 
godt til finale. Artig, men det har foreløpig blitt med denne ene Teen-deltakelsen fra Jardars 

side. 
 
I 3-Kungarslaget i Gøteborg stilte 
jentene med to lag og fikk masse 
verdifull kamperfaring. Jentene 
har brakt utrolig mye humør og 
glede inn i en allerede entusiastisk 
guttegjeng, så det er en fornøyelse 
å se hvordan ungdommene tar 
denne nye idretten «om bord». 
 
Sandvolleyballsesongen 
Innendørssongen ble avsluttet i 
slutten av april med Viking Cup i 
Sarpsborg. I mai startet 
beachvolleysesongen. Beachvolley 
regnes som en egen idrett under 
volleyballforbundet og krever 
egen spillerlisens for deltakelse i 
kamper/turneringer. To spillere på 

hvert lag. Fem av Jardarguttene løste lisens og deltok på til sammen på fem turneringer fram 
til sommerferien. Det var Abasin Essa, Shiva Zeiner Henriksen, Tobias Nygård, Aksel Skjevdal 
og Martin Østensen. Martin og Tobias deltok også på en utviklingssamling i Hønefoss, der 
beachvolley var tema. Aksel, Martin og Shiva dro til Kristiansand på en stor helgeturnering 
der. Under har fire av sandvolleygutta fra Jardar pause under en heller kald sandtrening i 
mai, fra venstre Tobias Nygård, Martin Østensen, Shiva Zeiner Henriksen og Aksel Skjevdal. 
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Treningstider 
Fram til sommeren 2017 hadde 
klubben tre treningstider i uken, 
mandager på Jong skole (17-
18:30), tirsdager i Evjehallen på 
Evje skole (kl 19:30-21:30) og på 
fredager i Combihallen (18:30-
20:30). Evjehallen og Combihallen 
egner seg godt til volleyball, mens 
Jong skole egner seg dårlig.  
Høsten 2017 har vi hatt fire faste 
treninger i uken. Vi kom med i 
den ordinære halltildelingen i 

kommunen etter vårsemesteret, og fra høsten 2017 fikk vi av kommunen tildelt en ekstra 
økt i uken i Evjehallen, så det ble Evjehallen på tirsdager og torsdager. Utpå høsten fikk vi 
også bruke siste kveldsøkt på onsdager i Combihallen, en tid som Håndballgruppa 
opprinnelig skulle bruke på sitt eldste gutte-/herrelag, men laget ble ikke noe av. Jong på 
mandager ble derfor forlatt og byttet ut med Combihallen på onsdager. I tillegg har vi 
fortsatt å bruke siste kveldsøkt på fredager til volleyballtrening i Combihallen. Combihallen 
er en gave å trene i. Der setter vi opp tre baner på tvers og kan virkelig boltre oss og 
kombinere spillere fra ulike baner, kjønn, ferdighetsnivå og alder som vi lyster. 
 
Voksenmosjonister 
I visjonen for å utvikle en levekraftig volleyballavdeling, lå tanken om et tilbud til voksne 
volleyballmosjonister. Utover høsten begynte denne gruppen å ta form, og de trener nå to 
ganger i uken, onsdager og fredager, under nyutnevnt leder Kenneth Wiik. En hurragjeng 
som er verdensmestere på å ta imot nye usikre mosjonister på en tryggende måte. 
 
Trenere/ledere 
Joar Skjevdal har vært hovedtrener på alle treningene for alle lagene fram til utpå høsten 
2017. Men fra seriestart for jentene og et par måneder deretter, fikk han god hjelp og 

avlasting av Kristin Høyer Lind, mammaen til ei av jentespillerne 
(Linn). Som tidligere volleyballspiller og –trener, ledet hun 
jentene under flere turneringer og trente jentene fast èn gang i 
uken.  Ny stilling på jobb gjorde at hun måtte trappe ned, men 
heldigvis kunne Marit Jørstad Skjevdal steppe inn. Avdelingen 
økte jo over natten til over det dobbelte med jentenes ankomst, 
så det begynte å bli mye på Joar Skjevdal. 
Utover høsten tok også Peter Svelander (pappa til Hanna) mer 

og mer ansvar for tilrettelegging og hjelp, både i hallen og administrativt. Nå har Peter 
Svelander derfor fått en oppmannsrolle som avhjelper belastningen på de øvrige ildsjeler 
betraktelig. 
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Og endelig, rett før utgangen av året, seilte en ung redningsmann inn på trenersiden: Eirik 
Holand.  Eirik Holand er opplegger på ett av Askers herrelag, der Joar Skjevdal spiller og blitt 
kjent med Eirik. Eirik hadde blitt fasinert av denne gjengen fra Slependen som plutselig var å 
se overalt der det ble spilt volleyball, og ikke minst av de halvvoksne gutta sin raske utvikling 
og potensiale for ytterligere fremgang. Han ble med Joar Skjevdal på noen treninger og med 
ett stod det klart: Ny hovedtrener for guttelaget vårt er Eirik Holand, med Joar Skjevdal som 
«assist». Eirik Holand driver kolonialbutikk, så det er ikke alle treninger han kan delta på, 
men da er Joar Skjevdal der. Joar Skjevdal er derfor nå hovedtrener for jentelagene.  
 
Samarbeid med andre klubber 

Samarbeidet med Asker Skiforening sin volleyballgruppe har blitt utvidet i 2017. En formell 

overbygningsavtale er blitt godkjent av forbundet. Den innebærer at Jardars spillere kan 

delta på Askers lag der vi selv ikke har noe kamptilbud til våre spillere. I praksis betyr det at 

tre av våre spillere har spilt alle seriekamper for Asker Herrer sitt 4. divisjonslag høsten 2017. 

Og løftet Askerlaget vesentlig. At 54-årige Joar er fast spiller i Askers 4.divisjonsstall, gjør at 

Jardartreneren har fått spille på samme lag med sine tre «volleyballsønner» ved flere 

anledninger, deriblant sin biologiske sønn, Aksel Skjevdal.  Se bildet under, fra v Aksel 

Skjevdal, Joar Skjevdal og Martin Østensen. Foran Shiva Zeiner Henriksen. 

Askers spillere har også deltatt på 

alle Volleycampene Jardar har 

arrangert i Combihallen i 

vinterferien, høstferien og 

juleferien. Da har det vært 

treninger hver dag og alltid med 

Askerspillere deltagende.   
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Planer 

Det må nå kunne sies at denne nyskapningen Volleyball har vist seg å ha livets rett.  
 
Avdelingen har nå 30 betalende medlemmer i alderen 13-19 år, med ytterligere 5-6 som skal 

betale. Håndball har ikke veldig mange flere medlemmer i denne aldersgruppen, så det kan 

se ut som volleyball treffer et alderssegment som Idrettslaget har godt av å tilby noe annet 

enn de tradisjonelle idrettene til.  

I tillegg har vi i 2017 lyktes med å få en gryende mosjonsgruppe av voksne tidligere 

volleyballspillere, til å stabilisere seg som en levedyktig gruppe. Det vil kunne lette 

rekruttering til trener- og støttefunksjoner utover i 2018. 

Planen for våren 2018 er å rekruttere fra yngre aldersklasser, 2003-2005, slik at disse raskt 

kan dra nytte av å ha den eldre gjengen med volleyballforbilder rundt seg, noe dagens gjeng 

ikke hadde. Med yngre spillere inn i klubben kan de eldre også få erfaring som trenere og 

lagledere og på den måten få nye arenaer for verdifull mestring og læring. 
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   I.L. JARDARS DAMEGRUPPE 

Årsrapport 2017                                                             

 

Medlemstallet pr. 31.12.2017 er 19. 

Ansvaret for tilrettelegging og gjennomføring av møter og turer er som tidligere fordelt på 

våre medlemmer. Spesielle oppgaver er også dette året skjøttet av følgende: 

Solveig Johansen - kasserer                                                                                                                   

Lill Silseth  - kontaktperson                            

Siri Omland  - «arkivar»/kontordame                                                                                      

Gerd Åsenden  - revisor 

 

Møter og turer i 2016 

4 medlemsmøter – 3 vanlige – 1 møte 1. mars med årsmøtesaker. 

Damegruppa arrangerte osteaften 9. februar hvor Gamlekara også var invitert. Det var 26 

deltagere som hygget seg i tradisjonell stil. Nestformann i Asker og Bærum Historielag, Ole 

Disen, viste bilder og fortalte fra det gamle Sandvika. Rolf Rustad fortalte fornøyelige 

episoder fra fjernsynets barndom. 

Sommerturen 31. mai gikk i 2017 til Elnestagen i Asker, et flott friluftsområde hvor bord og 

benker står ferdig til avbenyttelse. 

Den 7. juni var Damegruppa invitert med Gamlekara på tur til Løten Brænderi hvor vi kunne 

besøke Bokloftet, Løten Lys AS og Skattkammeret etter «En Akevisitt» som innledning. 

Onsdag 18. oktober markerte Damegruppa i nåværende form sitt 35-års jubileum med lunsj 

på Restaurant Caspar i Sandvika. Tre av medlemmene har vært med fra starten, Siri 

Andersen, Anne Lund og Ellen Aarnes. Det ble meget vellykket. 

Før lunsjen hadde vi møte om gruppas fremtid. Da det er vanskelig å få noen til å påta seg 

oppgaver, er det bestemt at fra 2018 vil vi ha våre møter på kafe «Fire Årstider» hvor annen 

etasje disponeres av oss på formiddagen etter en oppsatt plan. Hver og en kjøper sin egen 

«kaffe og rundstykke». Det blir ingen utlodning eller medlemsavgift til Damegruppa. 

Kontingenten til IL Jardar opprettholdes. Damegruppa oppløses ikke, men endrer fasong. 

Osteaften bortfaller. IL Jardar ved Anja Kingdon blir informert om endringene. 
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Julemøtet 6. desember ble også i år holdt i «Fire årstider» på Slependen, først møtesaker 

med fastsettelse av møtedager for 2018 -  så hyggelig samvær.  

  

Gjennomsnittlig 12 medlemmer er til stede på våre møter. 

 

Gågruppa møtes fremdeles hver mandag kl. 10.00 til en times tur. 

 

Året 2017 ble for Damegruppa et år etter tradisjonelt mønster 

 

   Hamang, 6. januar 2018 

 

 

Solveig Johansen     Lill Silseth   Siri Omland 
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GAMLEKARA ÅRSBERTNING 2017 
 

 

1. Medlemmer. 
Medio november har gruppa 18 medlemmer. 
Calle Wishman gikk bort 6. oktober. 

2. Tillitsverv. 
Rolf Rustad, leder/sekretær. 
Egil Eriksen, kasserer. 
Audun Stensrud, møteansvarlig (Brynjar Hals, vara). 
Ingar Andersen, valgkomite. 
Sigurd Aarnes, Dart-ansvarlig. 
Rolf Rustad, quiz-master. 
Sigurd Aarnes og Harry Martinsen, turansvarlig. 
Lars Silseth, husstyret. 

3. Medlemsmøter. 
Gamlekara har hatt 6 møter inkl. årsmøtet. Møtene er holdt i Klubbhuset med et frammøte 
på 40-50 prosent. Faste innslag: Quiz og Dart. 

4. Økonomi. 
Driften har gått med overskudd og økonomien er god takket være dugnaden for kommunen. 
Den ble gjennomført 12. mai og 6./11./25.9. 
Spesiell takk til Audun (kjøring) og Erik (utstyr). 
Detaljert regnskap blir lagt fram på årsmøtet. 

5. Turer og arrangementer. 
Årets sommertur gikk til Løten med 22 deltakere. 
 
 

Vøyenenga 19.11.2017, Rolf Rustad. 

 


