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1. Hovedstyret 
 
Styret har i 2018 bestått av: 
Leder      Kjersti Iversen Hellby 
Nestleder     Tone Skori 
Økonomiansvarlig    Birger Nielsen 
Styremedlem     Øyvind Teigen 
Styremedlem     Tone Bjørseth-Andersen 
Styremedlem    Monica May Walter 
Varamedlem    Tone Mjøs 
Gruppeleder fotball    Bryn Horpestad 
Gruppeleder håndball   Marianne Lefdal 
Gruppeleder langrenn   Kent Søndergaard 
Gruppeleder hopp    Yngvil Beyer 
Gruppeleder sykkel    Lise Bjørnstad 
Gruppeleder volleyball  Joar Skjevdal 
Gruppeleder friidrett   Toril Wiig 
 

Det er i 2018 avholdt 11 styremøter og ett årsmøte. 
 
Per 31.12.18 består IL Jardar av totalt 1420 medlemmer, hvorav 727 enkeltmedlemmer og 
189 familiemedlemskap.  
 
I 2017 var det totalt 1409 medlemmer, fordelt på 750 enkeltmedlemmer og 190 
familiemedlemskap. 
 
Representasjon 
NFF Forbundstinget 2018 Cecilie Kristin Ellingsen, Tone Skori, Klemet Elisenberg og 

Geir Haug 
OFK Kretstinget 2018 Cecilie Kristin Ellingsen, Klemet Elisenberg og Geir Haug 
NSF Kombinertkomite, medlem  Inge Oftebro 
Akershus Skikrets Hopp og 
Kombinertkomite, medlem  Bjørn Moen 
Holmenkollen Skifestival, 
Rennleder Kombinert   Georg Kórody 

Høstseminar BIR på Sundvollen Cecilie Kristin Ellingsen og Birger Nielsen 
 
Jardardagen  
Årets Jardardag ble arrangert lørdag 15. september. Siden Jardardagen ble «gjenåpnet» for 5 
år siden har vi endret noen ganger på konseptet, men denne gangen kjørte vi nesten identisk 
program som året før. Det ble gjennomført som 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.   
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Det ble notert ned noen forslag til endringer som vil bli tatt hensyn til neste års Jardardag.  

o Bedre organisering av de yngste, gi hver stasjon en tidslott på 15-20 minutter, deretter en 
forhåndsdefinert rotasjon. 

o Anbefaler at vi kjører de unge og den eldre gruppen rett etter hverandre eller kanskje 
«lagkonkurranse» med yngre og litt eldre på samme lag?  

o Det blir litt antiklimaks for de eldste å starte så sent på dagen, og vi får dagen mer 
komprimert og mer trykk over kortere tid ved å samkjøre. 

o Bør unngå Oslo Maraton-helgen 
o Mer trøkk i informasjonen, bruk facebook-gruppene kontinuerlig, plakat ved Kiwi 

Merkeutdelingen blir også sett på som et høydepunkt for mange og tilbakemeldingen er at 
en er fornøyd med å fortsette med å gjennomføre dette på Jardardagen.  Noen av våre 
sponsorer deltok med stands og det blir satt pris på av både deltakere og sponsorene. 

 

Årets priser og hedersbevisninger 

Utdeling av priser og hedersbevisninger ble vedtatt flyttet fra årsmøtet til Jardardagen i 

2016. Dette ble gjort for å kunne gjøre med stas over de som gjør en ekstra innsats for vårt 

idrettslag.  

I 2018 ble det utdelt følgende priser og hedersbevisninger: 

Årets trener: Sebastian Haug (fotball) 

Årets utøver: Jens Lurås Oftebro (hopp) 

Årets leder: Cecilie Kristin Ellingsen (fotball) 

Årets foreldre: Anja og Thomas Kingdon (fotball) 

Årets dommer: Richard Wikstøl (fotball) 

Årets ildsjel: Joar Skjevdal (volleyball) 

Oppmuntringsprisen: Toril Bjørnstad (håndball) 

Merke med krans; deles ut for administrativ innsats og idrettslige prestasjoner: 

- Jens Lurås Oftebro (utøver hopp) 

- Inez Nærup (administrativ innsats håndball) 

Bellevue-pokalen; pokalen er en evigvandrende pokal som kun kan tildeles medlemmer av IL 

Jardar som er aktive idrettsutøvere. 

- Einar Lurås Oftebro (hopp) 

Hedersbevisning i gull; kan deles ut for både administrativ og sportslig innsats. 

- Einar Lurås Oftebro (hopp) 
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Klubbkontoret 

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

har jobbet med drift av klubbhuset og fokus på kvalitetsklubb-konseptet.  

Det er et godt samarbeid mellom daglig leder, hovedstyret, gruppestyrene, Jardar sine 
medlemmer og nærliggende idrettslag, og ikke minst Bærum kommune og Bærum 
Idrettsråd.  
 
Jardarposten 
Klubbavisen kommer ut fire ganger i året og fulførte i 2018 årgang nummer 56. 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 

900 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 2018/2019 har vi også denne sesongen tilbud for 6- og 7-åringene på 

idrettsskole på kveldstid. Tilbudet følger Jardar sine kjerneidretter med fotball, håndball, 

langrenn og hopp. Dette var tredje sesongen med idrettsskole etter sist gang tilbudet ble 

gjennomført i 2011/2012. Sesongen har hatt 9 deltakere, en nedgang på 13 stykker fra 

forrige sesong.  

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

kveldstid. Antall deltagere var 48 stykker, en oppgang med 6 fra forrige sesong.  

Undervisningen gjennomføres av våre flotte ungdomstrenere mellom 15 og 17 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. 
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Grasrotkampanjen 2018 

Kampanjen med oppstart i 2010 har vært en ubetinget suksess også i 2018. Resultatet ble på 

kroner 318 236, se tabell for antall spillere og beløp. 

Periode Antall spillere Generert beløp 

2018 712 318 236 

2017 681 243 600 

2016 662 266 864 

2015 639 259 109 

2014 640 278 390 

2013 626 272 651 

2012 629 238 475 

2011 629 223 276 

2010 505 182 854 

 

Jardar har et stabilt antall spillere og det er gledelig å se at vi på slutten av 2018 fikk flere 

spillere som genererte mer midler.   

Grasrotmidlene forvaltes av hovedstyret til den strategiske utviklingen av idrettslaget.  

 
Samarbeid med andre klubber 

Jardar har et godt samarbeid med Bærum skiklubb (BSK) i forbindelse med drift av 
Vestmarka Ski- og Skiskytteranlegg. Det er viktig at vi står flere sammen i større 
utviklingsprosjekter, og det er alltid noe vi kan lære av hverandre. Dette samarbeide har 
vokst og omfatter nå også treningssamarbeide i flere av treningsgruppene med både BSK, 
Jutul og Holmen. 

Jardar samarbeider også godt med BSK og Jutul rundt parkeringsordningen på Vestmarka.  
 
Fotballgruppa har samarbeidsavtale med Stabæk fotball.  
 

Håndball har også i 2018 hatt samarbeid med Nesøya Håndball og stiller sammensatt lag i 
flere årsklasser. Erfaringen fra dette er gode. De har også noe lags-samarbeid med Asker.  
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Volleyballavdelingen har i 2018 hatt overbygningsavtaler med både Asker Skiklubbs 
volleyballavdeling og Bergkameratene på Kongsberg. Disse samarbeidsavtalene gir spillere 
fra Jardar mulighet til å spille seniorvolleyball i høyere divisjoner enn Jardar selv har lag i. 
Fire av Jardars spillere har derfor fått trent og spilt kamper i 2.- og 1. divisjon i løpet av året. 
Til gjengjeld har disse klubbene fått tilbud om, og benyttet seg av, invitasjon fra Jardar om å 
trene med oss under våre ferietreninger (høstferie-, juleferie-, vinterferie, påskeferie og 
sommerferietrening i Combihallen). 
 
Økonomi  
Økonomien og økonomihåndteringen i IL Jardar er god, mye takket være det velfungerende 

klubbkontoret under Anjas ledelse, og at vi benytter Haakon Rustad Sports Accounting som 

regnskapsfører. Rustad er dyktig og gir oss raske tilbakemeldinger og løpende oppdatert 

regnskap. 

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. 

I 2018 har vi avviklet en mengde bankkonti, og samlet alle gruppene i en felleskonto med 

styret. Dette har gjort driften enklere og likviditetsstyringen bedre, og har spart oss for 

administrative kostnader. 

Vi søker hele tiden å bedre økonomistyringen i hele laget og har fokus på at alle impliserte 

skal ha god oversikt over situasjonen. Alle gruppene har fått løpende oppdaterte 

økonomiske rapporter. 

Årets regnskap viser et overskudd på kr. 565.516, -, og dermed et gledelig avvik fra det 

budsjetterte overskuddet på kr. 204.097, -.  

Egenkapitalen er på solide kr. 1.932.053, -.  

Den vanlige driften har gått bra. Likviditeten til klubben er god og likviditetsstyringen har 

vært god gjennom hele 2018. 

 
Klubbhuset  
Nå er det snart 4 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.  
 

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 
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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. 

Klubbhuset brukes nesten hver helg og stort sett hver kveld av enten egne lag til møter, eller 

til barnebursdager ol.   

Reklamasjon på utebelysning og utbedring rundt drenskummer som er satt ned i leirjord 

uten drenering med setningsskader som resultat, er saker som vi fortsatt jobber med å få 

utbedret av entreprenøren. 

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 

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». 

Gjennom 2018 har dette utvalget hatt fire møter. 

Sportslig Utvalgs tre primære oppgaver er: 

1. Samordne mellom gruppene 
2. Trenerforum. Arrangere møter/ kurs for alle trenerne i Jardar. 
3. Ansvar for den sportslige delen på Jardardagen. 
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Anlegg 
Anleggsgruppen består av representanter fra fotball, hopp, håndball, volleyball og langrenn. 
Gruppen har arbeidet med anleggsplan for Jardar sine arenaer som ble lagt frem for styret i 
Juni 2018. 
På anleggssiden har perioden primært vært preget av planarbeid vedrørende Ringeriksbanen 
og gruppen har arbeidet for å begrense påvirkningen for klubbens medlemmer. I vår 
høringsuttalelse ble det lagt stor vekt på trafikksikkerhet, støybegrensende tiltak og 
kompensasjoner i form av sponsing av nye anlegg. I revidert reguleringsplan av desember 
2018 kommer det frem en god forbedring av trafikksikkerheten og det blir langt færre 
lastebiler som passerer nærområdet vårt da Kattås er tatt ut av planen. I høringsuttalelse på 
revidert reguleringsplan jobbes det med å forskyve mest mulig massetransport vekk fra 
Tanum mot Norby hvor det er bedre og tryggere påkobling til E-16. 
 

Utover dette har det vært jobbet med felles forslag til ny kunstgressbane og 
sandvolleyballbane på asfaltbanen utenfor Combihallen og tilstøtende gressområdet mot 
tidligere vaktmesterbolig ved Bjørnegård Ungdomsskole. 
 

 

  

 
Takk for et flott samarbeid i 2018. 

 
Styreleder, Kjersti I. Hellby 
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IL Jardar, fotballgruppen 

Årsberetning for perioden 1.1.2018 – 31.12.2018 

 

1.1 Tillitsverv 

Gruppestyret har bestått av: 

Leder / Økonomiansvarlig: Bryn Horpestad, fra 2010 

Nestleder / Banefordeling: Gunnar Brennekåsa, fra 2018 

Styremedlem / Materialforvalter: Klemet Elisenberg, fra 2011 

Styremedlem /Sekretær Cecilie Kristin Ellingsen, fra 2014 

Styremedlem /Trenerkoordinator: Geir Haug, fra 2010 

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

Øvrige tillitsvalgte: 

Valgkomite: Heidi Føllesdal  

Ansvarlig for oppfølging av jentelag: Thomas Kingdon 

Ansvarlig for fotballskolen: Sebastian Haug 

Banemester: Gunnar Brennekåsa  

Representant i IL Jardars hovedstyre Bryn Horpestad/ Gunnar Brennekåsa 

Ansvarlig for undervarme og bane 2: Liv Takle Stensaker 

Ansvarlig for Fair play: Tone Skori 

Ansvarlig for arrangement: Ann Zetterberg 

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

 Kristian Barr Larsen, Jenny Antonsen 

Klubbens rekrutteringsdommere: Eira Bitnes Vikstøl, Asher Ekin 

Håvard Huser har fungert som dommerkontakt overfor fotballkretsen. 

1.2 Medlemsmassen – antall lag i serien 
I 2018 var det totalt 453 spillere, 43 lag i påmeldt i serien.  342 gutter og 111 jenter. 28 
guttelag og 15 jentelag 
I 2017 var det totalt 528 spillere, 51 lag i påmeldt i serien.  391 gutter og 137 jenter. 37 
guttelag og 14 jentelag 
I 2016 var det totalt 529 spillere, 51 lag i påmeldt i serien.  380 gutter og 149 jenter. 35 
guttelag og 16 jentelag.   
I 2015 var det totalt 519 spillere, 48 lag i påmeldt i serien.  371 gutter og 148 jenter. 33 
guttelag, 2 mix lag og 13 jentelag.   
I 2014 var det totalt 637 spillere, 47 lag i påmeldt i serien.  438 gutter og 199 jenter. 30 
guttelag, 2 mix lag og 15 jentelag.   
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1.3 Sportslige aktiviteter 
Lørdagsfotballen: Vårt gratistilbud på lørdager for barn fra 5-8 år har vært veldig populært 
med mange ivrige deltagere, dette under trygge rammer fra våreungdomstrenere.  
FFO: ca. 30 barn har gått på dette tilbudet som har vært på en gang i uken. Dette tilbudet 
har vært for 8-10 åringer. Mange ivrige jenter og gutter. 
Barne- og ungdomsfotballen: vi hadde 48 lag som spilte 3,5, 7, 9 og 11’er fotball.  
Early Bear/BG fotball: Bjørnegård skole og Jardar Fotball samarbeider om å gi elevene på 
skolen et eget tilpasset fotballtilbud hver tirsdag morgen før skolestart, skolen starter noe 
senere denne dagen. Skoleåret 2017-18 var det 12 på meldte og 2018-19 10 påmeldte. 
Seniorfotball: Vi hadde ett herrelag i 7.divisjon, en god blanding an yngre og etablerte 
spillere. 
Keepertrening: Vi har hatt en egen trening i uken til våre keepere i ungdomsfotballen etter 
sesongslutt. 
Minimerke og teknikkmerke: Jardar gjennomfører Mini- og teknikkmerkeprøver. 
Teknikkmerketagning ble gjort i forbindelse med BG-fotball og det ble tatt 7 blå og 3 røde 
merker. 
Minimerkene ble tatt i forbindelse med fotballskolen i uke 26 og 100 barn tok merke. 
 

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

2.2 Medlemsregisteret 
Dette styres av klubbens daglige leder. Hvis det kommer nye spillere må man melde fra til 
klubbkontoret. Det samme gjelder hvis man slutter. Fortrinnsvis pr e-post. 
 
2.3 Banesituasjonen 
Banen blir mye brukt både dagtid, ettermiddag og kveld, ukedager og helg, og da spesielt 
vår, sommer og høst. Vi har som tidligere også brukt gressbanen ved side av Bjørnegård. Den 
blir brukt av ungdomsskolen, Early Bear, alle lagene i Jardar og også til «løkkefotball» av 
medlemmer og andre. Den blir leid ut til klubber i nærområdet, enten for akademi, FFO eller 
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kamper. Klubben har leid inn ett eksternt firma til slodding, brøyting og holde gresset ved 
like. Det er avholdt dugnad vår og sommer og det har blitt fjernet 4,4 tonn gummigranulat.  
Det er også etablert system for oppsamling av granulat. 
 
2.4 Undervarme 
En av energi-brønnene anlegget har fått en skade om beført lekkasje i anlegget. Brønn er 
lokalisert og isolert. Dette har beført til redusert kapasitet og noen følgefeil. Dette har 
resultert i at varmepumpen nesten ikke har virket i nov-des 2018 og jan 2019. Vi har dermed 
enda mindre effekt enn tidligere og medført hard bane. Parallelt er vi er i ferd med å 
ferdigstille et nytt styringssystem med støtte fra Enova. 
 
2.5 Jardar idrettspark 
Fotballgruppen jobber fortsatt med dette og ønsker en bane 2. Nå er det litt usikkerhet i 
forbindelse med bygging av Ringeriksbanen som kan berøre området rundt dagens 
fotballbane.  
 
2.6 Sportslige mål.  
Det er lov å bli god i Jardar. Vi ønsker å gi alle et godt fotballtilbud med våre egne trenere. 
Vi satser mye på utdanning av trenere og lagledere mange forskjellige kurs har blitt 
arrangert på klubbhuset og fotballbanen i løpet av sesongen. Målet er at Jardar på sikt kan 
bygge opp et bedre trenerapparat for alle. 
For de yngre lagene er hovedmålet breddesatsing og godt miljø, noe som ikke behøver å 
utelukke gode sportslige resultater.  

 
2.7 Materiell. 
Vi bruker Jako bekledning i år som i fjor. Vi er godt fornøyd med Global Sport som leverer 
dette til oss. Vi har ingen fast avtale med Global Sport, men får gode priser fra dem. Vi 
kommer til å fortsette med Jako som merke på draktene. Vi bruker Macron/Mitre, baller. 
 
2.8 Fotballskolen og Spillerutviklingsuke 
I uke 26 hadde vi første uken av fotballskolen, det er alltid godt med deltakere denne uken. 
Uke 32 hadde vi andre uke med fotballskolen, denne hadde noe mindre deltakere. 
I tillegg hadde vi SPU (spillerutviklingsuke) i uke 27. 

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

Jardar Mix League - arrangement: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Følgende tilknyttet fotballen fikk tildelt pris: 

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

Fotballstyret gratulerer! 

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

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

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

Kiosker er primært åpen ifm kamper på banen.  

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

• Inntekter: 

• Grasrotinntekter  ca kr 75.000,-  større enn budsjettert 

• Utleie kunstgress  ca kr 55.000,-  større enn budsjettert 

• Offentlige tilskudd  ca kr 33.000,-  større enn budsjettert 

• Sponsorinntekter  ca kr 126.000,- mindre enn budsjettert 

• Skoletilbud   ca kr 93.000,-  mindre enn budsjettert 

• Dugnad   ca kr 65.000,-  mindre enn budsjettert 

• Kioskinntekter  ca kr 24.000,-  mindre enn budsjettert 

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

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

• Kostnader dugnad  ca kr 60.000,-  mindre enn budsjettert 

• Trenerkurs   ca kr 45.000,-  mindre enn budsjettert 

• Cuputgifter   ca. kr 23.000,- mindre enn budsjettert 

• Strøm    ca kr 79.000,-  større enn budsjettert 

• Sportslig utstyr  ca kr 59.000,-  større enn budsjettert 

• Avskrivninger   ca kr 37.000,-  større enn budsjettert 
 
IL Jardar, fotballgruppen har hatt inntekter på ca. kr 3.025.000,- og utgifter på ca  
kr 3.016.000,- Finansposter kom på ca kr 54.000,- 
Fotballstyret viser for 2018 et underskudd på ca. kr 45.000,- mot budsjettert overskudd ca. 
kr 300,-  
Se regnskapet for 2018 for detaljer. 
 
2.12 Sportslig leder / Trenerkoordinator  
Vi har jevnlig Trenerforum både samlet hele gruppen og splittet i barne- og ungdomsfotball. 
Her inviteres alle fotballtrenerne til diskusjoner rundt forskjellige tema. 
Trenerforum er en samlingsplass for trenerne hvor vi høster erfaring fra hverandre, blir 
kjente slik at veien til hospitering blir kortere og avtaler trenerkurs for vår/høst.  
 
Det har blitt gjennomført en rekke kurs og opplæring av trenere og spiller; 
Klubbdommerkurs, Ungdomsfotballkvelden, Grasrottrenerkurs 1.  
Sportslig utvalg har også hatt jevnlige møter. Medlemmene er personer som representerer 
barnefotballen, ungdomsfotballen, dommere, gutte- og jentefotballen og sportslig ledelse.  
 
2.13 Representasjon fotballen 

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

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

• Dommermøter 
o Håvard Huser 

• Oslo Fotballkrets (OFK) 
o Kvalitetsklubbkomiteen 

▪ Klemet Elisenberg (medlem) 
o Grasrot instruktør 

▪ Geir Haug 

• Bærum Idrettsråd (BIR) 
o Valgkomitéen 

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

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

 
2.16  Lagenes oppsummering av sesongen 2018 
 
Jenter født 2012: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

og 25% fra Jong skole. 

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

vervekampanje nærmere sommeren. 

Takker for et fint fotballår 2018. Hilsen Trener Roy. 

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

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

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

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

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

foreldre. 

Mvh Bjørn 
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Jenter og gutter født 2011: 

 

2018 sesongen var denne gjengens første hele sesong.  

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

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

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

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

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

Cup og Jutul treffen med stor suksess. 

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

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

denne lærdommen. 
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Jenter født 2010: 

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

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

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

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

på rundgang er også en viktig faktor! 

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

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

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

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

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

Lagleder: Hilde Matheson 

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

 

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

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

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

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

Cageball turnering og futsalserie gjennom vinteren 2018/19. 

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

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

bra for denne gjengen. 

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

guttene.  

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

på laveste nivå med et tett samarbeid med Jong.  

Hilsen gutter født 2010, Tanum. 
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Jenter født 2009: 

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

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

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

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

Det sosiale er viktigst.  

Lag: Jenter 9 år Grønn, Gul og Rød Gruppe 

Lagleder: John Håvar Ruud 

Hovedtrener: Martin Likvern 

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

Antall spillere: 26 

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

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

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

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

Kurs: Marianne Kristina Wahlstrøm Grasrottrenerkurs Del 1. 

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

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

Avslutningsfest: November- utdeling av pokal til samtlige spillere. 

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

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

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

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

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

løpsøvelser.  

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

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

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

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

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

overblikk, pasningsteknikk og plassering, avslutning på mål. 

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

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

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

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

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

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

Spillernes evaluering: Har lært mye og vunnet mange kamper. 

Gutter født 2009:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Fysikk: kondisjon, koordinasjon, hurtighet og styrke  

• God lagånd og godt samspill  

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

 
 

Sesongavslutning  
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Bø Sommarland Cup  

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

 

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

Dahlén 

Jenter født 2007: 

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

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

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

jentene, men vi kom fort inn i det. 

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

aldri vært vanskelig å få nok spillere til kamp. 

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

en vintercup i BIP-hallen.  
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Gjennom sesongen har vi hatt trening på Bjørnegård to dager i uken. Jentene har vært aktive 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

kommer til å ha noen veldig fine år foran seg 

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

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

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

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

 

Jentene har gjennom sesongen vokst mye sportslig og blitt en herlig sammenspleiset gjeng 
som nå ser frem til å delta på Barcelona Girls Cup i pinsen 2019. 
 
Hilsen trenerteamet J14 
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Gutter født 2005: 

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

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

Beyer har vært lagledere. 

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

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

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

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

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

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

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

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

På vegne av laget, 

Yngvil Beyer 

Jenter født 2002: 

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

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

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

Kingdon, som gjør en kjempe innsats for jentene.  

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

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

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

utslagsrunden. Vi fikk 3 lærerike kamper mot gode lag. 

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

 

Hilsen Jardar jenter 02, nå jenter 17 år 

Juniorjenter født 99: 

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

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

karakterer samt medfølgende russefeiring utover våren og forsommeren. 

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

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

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

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

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

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

kveldskamper. 

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

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

scoringer ble Tone player of the match.  

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

fjerdeplass. 

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

om tiden i Jardar.  

Håvard coach 

Juniorgutter født 1999 – 2002: 

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

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

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

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

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

det 1 lag i 3. div på oss. 

Senior herre: 

 

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

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

spillergruppe og ser frem til neste sesong. 

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

 

Trener 

Geir 
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Håndballgruppen årsberetning 2018 

 

1. Innledning 

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

 

2.  Styret har i år bestått av følgende personer: 

Marianne Lefdal Leder  

Inez Nærup Sportslig leder 

Toril Bjørnstad Dommerkontakt 

Ingvild Wageli Sekretær / materialforvalter 

Linn Grimstad Nielsen Årshjulet  

Marthe Notøy  Årshjulet  

  

3. Sportslige aktiviteter og deltagelse i seriespill  

Medlemstallet i Jardar Håndball har variert noe de siste årene. Det har vært utfordring å holde 
på noen årganger, av forskjellige årsaker. Det har vært mindre grupper og for å få til 
levedyktige lag har man valgt å samarbeide med andre klubber. Dette har ført til noe mobilitet 
mellom klubber i nærområdet.  
 
Ved utgangen av 2018 var det 167 betalende spillere. Sammenlignet med utgangen av 2017 
så har det vært en liten nedgang. Vi jobber aktivt med rekruttering og regner med at dette 
igjen vil ta seg litt opp etterhvert som vi får lag på plass i flere aldersklasser. 
 
Fra høsten 2018 har vi igjen et herrelag i serien, det er et ungt lag og vi har hatt tilsig av flere 
spillere som for en tid har spilt for andre klubber.  
Vi har også et relativt ungt damelag, så det er flott med hensyn til å beholde spillere lengre i 
klubben. 
 
Vi jobber hele tiden med rekruttering i de yngste årsklassene, og dette gir positive resultater. 
Vi har i år vært med på aktivitets- og kretsseriespill med lag i de fleste aldersklasser. I tillegg 
har det vært arrangert håndballskole for annet år på rad, med rekordstor deltagelse. 
Vi har dermed også i år hatt et godt og bredt håndball tilbud.  
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Jardar har i sesongen 2018/2019 hatt 19 påmeldt lag i serien samt deltagelse i loppetass og 
turneringer i Region Øst sin regi.  
 

 

Videre har det vært deltagelse i cuper gjennom sesongen, Haslum Cup, Fredrikstad Cup, Olavs Cup, 

Slottsfjell Cup med flere.  

Tradisjonen tro deltok Jardar i NM for Veteraner, denne gangen med et lag.  

Det er god sportslig bredde og resultater gjennom sesongen, takket være et utrettelig trenerkorps og 

gode oppmenn. 

 

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.  
 
Det har de siste årene vært en ansatt og senere innleiet klubbtrener for Jardar håndball. Dette 
har gitt en stabilitet i trenersituasjonen og også ført til at vi har kunnet tilby håndballskole i 
skoleferien. Dessverre valgte klubbtrener å avslutte sitt engasjement for Jardar i inngangen til 
sesongen 2018/2019. Det var utfordrende å få på plass trenere til oppstart av sesongen. Dette 

Turnering Klasse Lag

Regionserien J10 Jenter 10 2

Regionserien J12 Jenter 12 2

Regionserien J13 Jenter 13 1

Regionserien J14 Jenter 14 1

Regionserien J15 Jenter 15 2

Regionserien G09 Gutter 09 1

Regionserien G10 Gutter 10 1

Regionserien G11 Gutter 11 1

Regionserien G13 Gutter 13 2

Regionserien G16 Gutter 16 1

Regionserien J13 Jenter 13 1

Regionscupen G13 Gutter 13 1

Regionserien KS 5. div Kvinner sr 1

Regionserien MS 5. div Menn sr 1

Regionserien J33 Jenter 33 1

Jenter 50, NM Veteran Jenter 50 1

Unisport Cup Gutter 13 Gutter 13 1

Jenter 07, Loppetassen Bronse Jenter 07 2

Jenter 07, Loppetassen Sølv Jenter 07 2

Jenter 07, Loppetassen Gull Jenter 07 2

Jenter 07, Loppetassen Stjerne Jenter 07 3
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ble løst på en god måte i løpet av høsten og vi har fått på plass et godt treningstilbud til alle 
lag.  
 
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 
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 og vi har gode rutiner for 
oppfølging og veiledning av yngre dommere og barnekampveiledere. Det jobbes systematisk 
med utdanning og oppfølging av dommere.  
 
Klubben er forpliktet til å ha et visst antall dommere over 20 år.  
 

 

6.  Dugnad  

 

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. 
 
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. 
 
Det har vært gjennomført åpen combihall på dugnad, dette er et lavterskeltilbud på fredager 
mellom 20.00 – 22.00. 
 
Lagene organiserer sin egen dugnad når det er aktuelt å få inntekter til lagskassen. 
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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.  

 

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 2018 også hatt samarbeid med Nesøya 
Håndball og stiller sammensatt lag i flere årsklasser. Erfaringen fra dette er gode. Vi har også 
noe lags-samarbeid med Asker.  
 
Combihallen og kafeteria området fungerer tilfredsstillende og bruken av Vipps har bidratt 
positivt til driften. 
 

 

9. Arrangementer i Combihallen 

 

Lørdag- og søndagsarrangementene i Combihallen er viktige for oss. Combihallen er Jardar sin 

hjemmearena og skaper en ramme rundt seriespill. 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.  

Kioskdriften og dugnaden i Combihallen er håndballens eneste faste dugnad, og det er viktig å 

gjennomføre så gode arrangementer som mulig gitt de mulighetene Combihallen byr på. 

Stor takk til alle for den innsatsen de legger ned for klubben. 

 

10. 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. Ved at klubbtrener avsluttet sitt engasjement 

høsten 2018 ble det bestemt å ikke leie inn ny klubbtrener, men heller løse fokus på den 

sportslige og trenermessige utviklingen gjennom sportslig leder. Det jobbes videre med en 

modell der man har en sportslig gruppe, som sammen setter målene og fokuserer dette 

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

nedenfra men det er viktig å holde spillerne i klubben. Tiltak har vært satt i gang, men vi må 

fortsatt ha fokus på alle aldersgrupper.  

Håndballen har i løpet av 2018 endret de resterende av sine rutiner til å tilpasse seg rutiner 

definert for Jardar. Dette har vært en bra omlegging og styrearbeidet gjennomføres mer 

effektivt. Styremedlemmene kan bruke mer ressurser på det sportslige og mindre på det 

administrative.   

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

i sesongen. Det legges opp til at sesongen 2018/2019 skal gå omtrent i null selv om året 2018 

konkluderes med et overskudd på kroner 19.058,- 

 

 
Slependen, 24. mars 
 
Marianne Lefdal 
Styreleder Håndball 
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1. Årsrapport 2018 for Langrenns gruppen 

Kort oppsummert: en flott vinter med gode forhold og fine prestasjoner! 

Medlemsmasse / rekruttering 
Langrenns gruppen hadde 149 registrerte aktive. Dette er helt tilsvarende som i 2017 hvor 
det også var 149stk. Vi fikk i 2018-sesongen med en god del medlemmer fra 2011-kullet, 
mens 2010-kullet dessverre fortsatt kun hadde 1stk medlem.  
I de eldre gruppene ser vi at avskallingen er på nivå med tidligere sesonger.  

Årgang 2017 2018 

2013 1 1 

2012 1 1 

2011 2 16 

2010 1 1 

2009 47 38 

2008 17 17 

2007 19 24 

2006 10 12 

2005 6 8 

2004 7 8 

2003 5 4 

2002 5 5 

15+ 28 14 

Totalt 149 149 

 

Mange foreldre var også med, som tillitsvalgte ressurspersoner og trenere, men også som 
aktive turløpere.  

Anlegg 
Vi har nå hatt to hele år med vårt nye anlegg i Vestmarka. Samarbeidet med BSK, som Jardar 
eier anlegget sammen med, går veldig bra. Dette samarbeide har vokst og omfatter nå også 
treningssamarbeide i flere av treningsgruppene med både BSK, Jutul og Holmen. 

Snøproduksjonsanlegget har fått ryddet ut i de fleste barnesykdommer. 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 samme tid. Dette er en sak mellom 
leverandøren SMI og klubbene, som ved årsskiftet fremdeles ikke var løst. SMI har forsøkt å 
løse dette med nye dyser på lansene, og vi håper dette løser problemet 

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, og sesongen holdt til godt ut i april. Også sesongen 2018/2019 kom 
godt i gang med oppstart på ski 5. desember takket være egenprodusert snø. 
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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 
2017/18 sesongen var en fantastisk skisesong med tidlig start i kunstløyper i November og 
som fortsatte på mye natursnø helt fram til påske.  

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

Vi har et utvidet treningssamarbeid fra 13 år og oppover med naboklubbene som sogner til 
Vestmarka. Dette har fungert veldig bra for alle klubbene. 

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  

TVM har fått 3 nye gutter 2002 fra Jardar denne sesongen pluss Jachym (2002) fra Tsjekkia 

som også går for Jardar. De har alle hatt fin fremgang og gode resultater i NC og NM. 

Dessverre har vi ikke hatt noen jenter med i år. TVM er blitt et kjempegodt tilbud for 

juniorer, har topp trenerteam, smøreteam med skitestere og oppfølging på nasjonale 

arrangementer. Det er flere nærsamlinger pluss Sognefjellet i juni, Skeikampen og 

Mosetertoppen. Teamet inkluderer 7 klubber i Bærum og Asker (Holmen), har rundt 80 

utøvere hvor omtrent 50 deltar i ett eller flere NC. 

HL-gruppa (15-16)  
For sesongen 2017-2018 besto aldersgruppen 15-16 år (HL-gruppa) av totalt 29 utøvere 
hvorav 12 fra Jardar . Gruppen trente som ifjor sammen med BSK og Jutul, men utvidet 
våren 2018 samarbeidet med Holmen sine utøvere. Hovedtrener har vært Egil Nilsen (BSK) 
for 2017/18 og Øyvind Kinneberg (Jardar) for 2018/19. 

13-14 åringer  

Gruppen bestod i 2017/18 av 15 utøvere fra Jardar og hovedtrener gjennom hele året har 

vært Jacub Opocensky (Jardar). Treningssamarbeidet med Bærum Skiklubb (BSK) og Jutul 

sikrer større bredde, og kvalitet på treningene. Det har vært flere gode resultater å glede seg 

over, verdt å merke seg er Hanna Skarphol Villadsen som fikk mange sterke plasseringer 

sesongen igjennom på krets- og nasjonalt nivå. 

http://www.jardar.no/Langrenn/Vertical-menu/Webcam.html
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Både 13-14 og 15-16 har treningstilbud to ganger pr. uke. I tillegg har det vært arrangert 

felles langturer enkelte helger utenom konkurransesesongen. I oktober ble det arrangert en 

vellykket treningssamling i Italia hos Jardars «vennskapsklubb» i Val di Fiemme. Årets 

skiamling på Skeikampen måtte dessverre avlyses pga snømangel..   

11-12 åringer 
Hovedtrener har vært Morten Bakketun. Gruppen har vært stabil gjennom høsten og 
vinteren, og totalt 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).  

Gruppen har en god størrelse med ca. 40stk 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).  

7-8 åringer 
Vår yngste gruppe har hatt omtrent 17 barn, omtrent lik fordelt mellom jenter og gutter.  

Det er kun 1.klassinger i gruppen (den ene 2010-gutten har trent med 9-10år) 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.  
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Samlinger/Aktiviteter 

Sommercamp 
Det ble i uke 33 invitert til sommercamp, med ca.60 påmeldte. Mange av deltakene både fra 
Jardar og fra andre klubber i nærområdet. Dette var femte 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 2019.  
I 2018 delte vi sommercampen i to: uke 32 for ungdomsskoleelever og uke 33 for 
barneskoleelever. For 2019 er det mulig vi går tilbake til kun tilbud i uke 33. 

Familiesamling 
Langrennsgruppens årlige familiesamling på Liatoppen hadde 124 deltagere. I år brukte vi 
første helg i desember til turen. Snøforholdene var dessverre dårlige, men vi fikk gått på en 
liten runde med is/kunstsnø, og hadde også trening med joggesko, så barna var godt 
fornøyde!  

Klubbmesterskap 
Mesterskapet ble avholdt på Vestmarksetra tirsdag 20.mars. Start og mål på den nye 
skistadion ved skiskytteranlegget. 
Det var fine forhold, og god stemning, med startende i klassene 6 år og oppover. Under 
arrangementet var der utdeling av kake til alle og drikke til løpene og tilskuere. Rennet er et 
veldig uformelt renn og vi oppfordret deltakerne, spesielt de eldste, til å stille utkledd. Vi 
hadde premie til det morsomste påfunnet. 

Jardarrennet - Vestmarka-Rett-Ned og Tour de Bærum 
Tour de Bærum 2018-den 4 i rekken. 

TdB fortsatte med å arrangere 4 renn på 3 dager. Etter fjorårssukseen med arrangement på 
Vestmarksetra ble hele arrangementet lagt dit i år igjon. 

Som ifjor var dette en sportslig og sosial suksess, men det er tungt arrangmentsmessig å 
«opprette» en stadion samt at det økonomisk var tungt med mye måkearbeid for å opprette 
en ny p-plass på Kattåss samt måke opp hver dag etter snøfall. 

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 brødrene Kinneberg som er bosatt og trener i nærområdet, samt 2-3 
løpere som bor spredt utenfor vårt område i inn- og utland.  Haakon og Øyvind Kinneberg 
har begge markert seg sterkt på en rekke langløp / turrenn, deriblant Vasaloppet og 
Birkebeinerrennet. Norgesmesterskapet(senior) på Gåsbu(Hamar) ble en stor skifest. Fra 
Jardar gjorde Sindre Tungesvik det sterkt på de individuelle distansene, med top 50 
plasseringer på flere distanser. NM uka ble som vanlig avsluttet med stafetten, og her stilte 
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Jardar med lag i herreklassen som vanlig. På laget gikk Sindre TUNGESVIK, Sindre HOLM og 
Vemund Ness JENSEN. De klarte nesten å forsvare top-50 plasseringen fra året før, og endte 
som nr 51. Nytt av året er at senior gruppa har tatt på seg en dugnadsjobb som er med å 
finansiere reiser etc for utøverne, og i tillegg for 2018 ga et positivt tilskudd til 
langrennsgruppas økonomi. Gruppa (med hjelp fra juniorer som får godtgjørelse for å bidra) 
opererer siste matstasjon på Grenaderløpet. Denne dugnaden er det gode muligheter for at 
Jardar kan beholde noen år framover, for senior eller andre grupper som er interessert. 

Jardartrollet 
Jardartrollet er en årlig løpskarusell som arrangeres i perioden mai til september. 
Arrangøren i 2018 var Øyvind Teigen. 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 tas 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 2.mai grunnet mye snø som tok 
tid før smeltet. Generelt hadde vi fint vær på løpene, og gjennomføringen ble gjort uten 
store uhell. Mange hyggelige tilbakemeldinger fra barn og foreldre gir også en bekreftelse på 
det. Trollet ga en god inntekt til gruppen. 

Skikurs for barn 
Kurset ble holdt 6 lørdager i januar/februar på skistadion ved Vestmarksetra. 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. Kurset ble en 
stor suksess og vi fikk mange gode tilbakemeldinger.  

Økonomi 
Langrennsgruppa har god økonomisk orden. Årsregnskap for 2018 viser et godt overskudd, 
dette blir redegjort for i postene/anmerkningene i regnskapet samt på årsmøtet i slutten av 
mars 2019. 
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Tillitsverv 
Gruppestyret består sesongen 2017-18 av: 

Gruppeleder Kent Søndergaard 

Kasserer Stina Hellum Moe 

Sportslig leder Dag Helland-Hansen 

Oppmann sr Olav Tungesvik 

Oppmann jr Geir Holm 

Oppmann 15-16 Dag Helland Hansen 

Oppmann 13-14 Henrik Lystad 

Oppmann 11-12 Preben Rasch Olsen 

Oppmann 9-10 Jacob Agner Matheson 

Oppmann 7-8 Marius Therkelsen 

Merethe Therkelsen 

 

Utover dette gjør disse en betydelig innsats for langrennsgruppen: 

• Jardarrennleder:  Kåre Kallmyr 

• Jardartrollkoordinator: Øyvind Teigen 

• Klubmesterskapleder: Kathrine og Kjetil Solbakken  

• Sponsorkoordinator:  Thor Olav Sornmø 

• Anlegg:   Toril Wiig og Thomas Bjanes 

• Vestmarkautbygging:  Harald Gaustad, Thomas Bjanes, 

• Jardardagen:   Marie Erlandsen 

• 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, 19.03.2019 

for langrennsstyret 

Jacob Agner Matheson  
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Årsberetning 2018 

Idrettslaget Jardars Hoppgruppe 

 
Medlemmer 
Medlemsmassen i hoppgruppen var pr. 31. desember 2018: 

Aktive medlemmer 
- Senior:1   
- Junior:3  
- 13 - 16 år: 1  
- 12 år og yngre: 13   
 

Verv utenfor IL Jardar 
Hoppgruppens medlemmer har hatt følgende verv og funksjoner innen skisporten utenfor IL 
Jardar i 2018: 
 
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 
Vinteren 2018 var i særklasse snømessig, og vi hadde fine forhold i Jardarkollen. Den største 

bakken, K26, ble satt i stand til Jardarrennet, som ble avviklet 27. Januar. 

Vi arrangerte Vestmarka vinterleker sammen med Jardars langrennsgruppe og BSK, et 

hyggelig arrangement ved Vestmarkssetra 12. Januar. Vi hadde ca 80 deltakere innom 

hoppbakken på skileikområdet. Det var stor hoppglede hos utøverne, men det bidro ikke til 

rekruttering til hoppgruppa. Arrangementet gjentas 4. januar 2019. 

Klubbmesterskap ble arrangert i samarbeid med Asker 19. mars, og markerte slutten på 

sesongen.  

Det ble ikke arrangert Jardarsprett i 2018, det hadde vi ikke kapasitet til. Vi planlegger å 

gjenoppta dette i 2019. Arrangementer bør deles på hoppgruppas Facebooksider. 

Bra rekruttering av barn, 12 nye utøvere startet i 2018. Dette er et resultat av god 

rekruttering fra idrettsskolen, som vi håper fortsetter også i neste sesong. 
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I løpet av året har det vært gjennomført flere dugnader. På våren ble bakken ryddet og 

snønettet fjernet fra unnarennet. På høstdugnaden var fokus var på å sette i stand anlegget 

til vinteren, samt få unna litt vedlikeholdsarbeid.  

Også i år ble det gjennomført en søppelplukkedugnad, men vi fikk kun tildeling på høsten. 

Dette ga en inntekt på kr 11 000,-. 

Asker SK har trent mandager, mens vi har hatt treningstid torsdager. Asker betaler 5000 kr i 

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  

unnarennene, noe som er av uvurderlig hjelp.  

Høsten 2018 har vi hatt et større prosjekt med å få vinsjen i K26 til å fungere. Bremsen har 

ikke virket skikkelig på denne, og den har hatt dårlig styringsmekanisme. Med støtte fra 

Bærum kommune har vinsjen fått montert ny motor og brems.  

Årsklasser 12 år og yngre 

I 2018 har Christian Kórody vært trener. På treningene i Jardarkollen var det stort sett 

mellom 6 og 14 barn, inkludert barna fra idrettsskolen.  

Iver Narum Beyer deltok noe på treninger med Kollenhopp rekrutt. Sesongen bar ellers preg 

av stort forfall fra 2007-kullet, noe som førte til liten deltakelse i renn. 

Fra denne gruppen var det i år ingen som deltok på Storsamling i Midtstulia i uke 27. 

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

Høsten 2018 har vi hatt treninger på trampoline i Bærum Idrettspark. Dette har vært et 

populært tilbud, og vi har hatt 13 barn på trening denne høsten. 

Årsklasser 13 - 16 

Denne aldersgruppen har i år bestått av Adrian Thon Gundersrud (16). Adrian går i 1 vgs på 

Wang og er også med i Team Kollenhopp og trener jevnlig med teamet.  

For Adrian var vinteren 2018 sportslig sett en suksess, med gode prestasjoner.  

Høydepunkter for Adrian var: 

·         Treningshøydepunkt 2018 : Pers Planica 130 m 

·         Målsetning 2018: Klatre på NC Ranking. 

·         Klatret fra NC C til NC A i løpet av sesongen før jul. 

  

·          
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Hovedlandsrenn 
o   3 plass     Raufoss 

·         NC C : 

o   2 plass        Trondheim K124 

o   1 plass        Lillehammer 

o   2 x 1 plass  Falun 

·          NC B 

o   2 x 2. plass Vikersund 

o   2 x 1. plass Trondheim 

·         NC A 

o   10 og 12 plass Notodden 

Junior 

Jardars Juniorgruppe har i 2018 bestått av hopperen Christian Røste Solberg (3. års junior) og 

kombinertløperne Einar Lurås Oftebro (4. års junior), Kasper Moen Flatla (3. års junior) og 

Jens Lurås Oftebro (2. års junior). 

Høydepunktene for Christian var: 

• nr 3 i jr NM i Stryn.  

• 15 pl i fis cup i Falun. 

• 33 pl senior NM i Holmenkollen  
 

Christian hadde flere seiere og pallplasser i Norges cup kl A i begynnelsen av vinteren og 

hoppet seg opp i kl Elite hvor han hadde flere topp 10 plasseringer. 

Fikk sin første pallplass i elite klassen med en 3 plass i sommerhoppuka på Lillehammer i 

september. 4 plass sammenlagt over 4 renn. (Gjerpenkollen, Midtstua og Lillehammer x2) 

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). Einar og Jens fikk 

begge sin debut i WC. Våre utøvere 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 Kandersteg (Sveits). Einar og Jens gikk der sammen på det norske stafettlaget som tik 

bronsemedalje.   
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Høydepunktene for Einar var 

• 2. plass i Jr VM 10 km Individuell. 
• 5. plass i Jr VM 5 km Individuell. 
•  3. plass i Jr VM 4x5 km Stafett. 
• 10. plass i Sr NM 10 km. 
• 10. plass i Sr NM 5 km. 
• 1. plass i Jr NM/10 km 

• 3. plass i Jr NM/5 km 

• 1. plass i Jr NM/Team sprint. 
  

Einar deltok i 4 WC renn for Norge i 2018, i hhv Lahti, Oslo og Trondheim (x 2). Beste 

plassering ble  2x40. plass. 

Einar har også en rekke starter i COC (B-verdenscup), med 7. og 8.  plass fra Rena som beste 

enkeltresultat. 

Einar fikk tildelt IL Jardars Bellevue-pokal for sine prestasjoner i 2018. 

Einar fikk tildelt IL Jardars «Hedersbevisning i gull» for sine prestasjoner i 2018. 

 

Høydepunktene for Jens var 

• 12. plass i Jr VM 10 km Individuell. 
• 10. plass i Jr VM 5 km Individuell. 
• 3. plass i Jr VM 4x5 km Stafett. 
• 14. plass i Sr NM 10 km. 
• 11. plass i Sr NM 5 km. 
• 2. plass i Sr NM Fellesstart. 
• 2. plass i Sr NM Team Sprint. 
• 2. plass i Jr NM/10 km. 
• 1. plass i Jr NM/5 km. 
• 1. plass i Jr NM/Team sprint. 

  

Jens deltok i 4 WC renn for Norge i 2018, i hhv Oslo, Trondheim (x 2) og Klingenthal,  med 27. 

og 28. plass som beste resultat.  

Jens har også en rekke starter i COC (B-verdenscup), med 3. plass fra Rena og 4. plass fra 

Eisenerz som beste resultat. 

Jens fikk tildelt IL Jardars hedersbevisning «Merke med krans» for sine prestasjoner i 2018. 

 

Høydepunktene for Kasper var: 

Sr NM: 

• 13.plass 5 km 

• 15.plass 10 km 
 

JR VM Kandersteg (Sveits): 

• 10 km, plass 29 

•   5 km, plass 32 
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NC Rena: 

• 5 km, plass 1 
                
JR NM Stryn: 
10 km, plass 9. 

5 km, plass 10 . 

Team sprint, plass 4 . 

  
I tillegg deltok han i COC renn på Rena. 
 

Rennavvikling 

Jardarrennet ble arrangert 27. Januar, 21 deltakere i hopp, 12 i kombinert. 
Klubbmesterskapet ble arrangert i Jardarkollen 19. mars. 
Det ble ikke arrangert Jardarsprett. 
 
Økonomi 

Regnskapet for 2018 gjøres opp med et overskudd på kr. 11 910,90.  Noe av overskuddet 
skyldes at det ikke ble betalt lønn til trener for høsten 2017 før i 2018, samt noe utestående 
påmeldingsavgifter fra 2017.  
 
Styret anser at gruppens økonomi fortsatt er god, og vi har lagt opp til videre oppgraderinger 
av hopputstyr og hoppbakker i 2019. 
 

Styret i hoppgruppen 

Styret har i 2018 bestått av: 

Leder og økonomiansvarlig:  Yngvil Beyer 

Nestleder:  Georg Kórody  

Bakkesjef:  Bjørn Moen  

Driftsleder: Svein Otto Solberg 

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 
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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 2018 bestått av: 

Lise Bjørnstad, leder 

Kjetil Ulvestrand, nestleder og kasserer 

Arne Grøndal, styremedlem 

Kjell Nervold, styremedlem 

Narve Holen, styremedlem 

 

Det har vært avholdt 6 styremøter. Årsmøte ble avholdt 15.mars 2018.   

 

Økonomi 
 

Sykkelgruppa har en sunn økonomi, hvor gode samarbeidspartnere bidrar positivt til gruppens 

økonomi. Dette gjør det mulig å subsidiere priser på sykkelkolleksjonen og til gruppas aktiviteter. Alle 

som deltar på sykkelgruppens aktiviteter mer enn 2 ganger skal betale medlemskontingent til 

klubben og til sykkelgruppa. 

 

Medlemmer 
 

Det var 52 betalende medlemmer i 2018. 9 kvinner og 43 menn. Totalt har det vært 65 syklister som 

har deltatt på årets tourtråkk, hvorav 45 har vært med 3 tre ganger eller mer.  
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Sesongens aktiviteter 
 

Sykkelgruppa har gjennom sesongen fire hovedaktiviteter. Det er tourtråkk på offroadsykkel, 

landeveisykkel, Jardardagen og tourtråkk banketten.  Den årlige høstturen ble dessverre avlyst i 

2018. 

Den største aktiviteten er tourtråkk som finner sted hver lørdag klokken 09:00 sharp. Første 

tourtråkk er alltid prologen som finner sted første lørdag etter påske, og hvor målet er minimum 26 

tourtråkk etapper gjennom sesongen. For 2018 ble det gjennomført 31 sykkelturer. Vi syklet i 

Nordmarka, Vestmarka, Krokskogen, Bærumsmarka, Drammensmarka, Finnemarka og 

Kjekstadmarka på asfalt, grusveier og stier. Det har i 2018 vært 65 deltakere på tourtråkk, hvorav 16 

damer og gruppa har tilsammen syklet 18 883 km fordelt på 31 etapper. I 2018 var det Dan-Evert 

Brekke og Narve Holen som hadde flest oppmøte med 26 etapper. Lise Bjørnstad hadde flest 

oppmøte av våre damer med 16 etapper. Klubbemesterskapet i terrengsykling ble avholdt i 

Vestmarka.  

Den andre hovedaktiviteten er Landeveigruppa, hvor hovedmålet er Lillehammer-Oslo. Men 

landeveigruppa har også deltatt på andre ritt som Enebakk rundt, Mjøsa rundt og Askerrunden som 

også er vårt klubbmesterskap i landeveissykling.  

Den tredje hovedaktiviteten er sykkelgruppas bidrag på Jardar dagen med sykkelaktiviteter for 

klubbens barn og unge.   

Sykkelgruppas siste hovedaktivitet er tourtråkk-banketten. På banketten utdeles priser til 

klubbmestere og kveldens høydepunkt «The Nine O´clock Tour Shield» til den syklisten som har 

utmerket seg i årets sesong.  

Årets klubbmestere ble:  

Landevei, damer: Kristina Vestveit Nervold 

Landevei, herrer: Olav Tungesvik 

Terrengsykkel damer 30-49: Kristina Vestveit Nervold 

Terrengsykkel damer 50+: Lise Bjørnstad 

Terrengsykkel herrer 30-49: Tron Nerbø 

Terrengsykkel herrer 50+: Ola Nyhus 

 

«The Nine O´clock Tour Shield» ble for 2018 gitt til tourgeneral Ola Nyhus for hans enorme 

engasjement for sykkelgruppa.  
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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. Det har heldigvis ikke vært noen uønskede hendelser gjennom året som har 

medført skader og kortere og lengre karakter. 

 

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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  Stemningsbilder fra 2018 
 

 

Kikut er alltid en favoritt 

 

Tidlig vår i marka 
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Utkikk mot Tyrifjorden og Steinsfjorden 

 

Bukkene «Bruse»? 

 

Bading hører også med. 



 

59 

 

 

Ikke en tur uten boller 

 

 

 

Tur i Grøstadmarka ved Tranby 
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Litt slit skal det være 
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Til ære for fotografen og punkteringer hører med 
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Årsmelding I.L. Jardar volleyballgruppe 2018 

 

Historikk 
Dette er Volleyballgruppen i Jardar sin tredje 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 op. prettelsen 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 
Under 2018 har Volleyball gått ut ur etableringsfasen og inn i en mer løpende, stabil 
driftsfase med en økende medlemsandel.  
 
Økonomien har vært i god balanse under hele året, og volleyball har et kontrollert 
driftsresultat. 
 
Inntektskildene er treningsavgifter, dugnader og sponsormidler: 

• Treningsavgifter – det er et mål om å holde treningsavgiftene så lave som mulig. I 
2018 betalte ungdommene 600 kr/termin (1200 kr/år) og voksenmosjonister 400 
kr/termin. Under høsten ble det etablert en herre-og damelag, og for lisensspillere 
over 19 år sattes treningsvagiften til 1800 kr/år. Det ble også etablert en 
barnegruppe med en treningsavgift på 400 kr/termin (800 kr/år) 

• Sponsorer – både Lidmi og KnowIT bidrar med inntekter, noe som gir handlingsfrihet 
og bidrar til å holde treningsavgiftene lave 

• Dugnader – en viktig inntektskilde. Vi har burit bord, delt ut pølser og stekt 
hamburger på hopprenn. Vi har fått søppeldugnad av Bærum kommune både vår og 
høst. Dette er både sosialt og gir en god inntekt. I oktober tok Volleyball en stor del 
av Jardar’s Bilia-dugnad, der Bilia på Høvik gir alle inntekter av hjulskift under tre 
dager til Jardar. Året avslutades med en inventering på OBS Alnabru, en inntekt som 
kommer godt med inn i sesongen 2019 

 
Volleyball søkte også grassrotsandel, og fikk tildelt midler av Jardar’s hovedstyre! Vi har følgt 
søknaden og brukt midlene på utstyr (10000 kr) og satsning mot NM 2019 for vårt eldste 
gutte-juniorlag (33000 kr). Denne andel ble overført for bruk i januar/februar 2019.  
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Å få tippemidler såsom grassrotsandel gir en ekstra motivasjon og bidrar virkelig til utvikling 
av ungdom. 
 
Kostnadene er i hovedsak påmeldingsavgifter til turneringer og serie, dommeravgifter og 
utstyr som baller.  
 
 
Avdelingens virksomhet 
Idrettslige prestasjoner – vinteren 2018 
Innendørs volleyballsesong starter i september og pågår til april. Under vinteren 2018 hadde 
Jardar 4-5 juniorlag i seriespill: 2 guttelag i G19-serien, og 2-3 jentelag som fikk dispens til å 
spille i J17-serien. 
 
Vinteren 2018 la grunden til en ytterligere veskt i seriedeltakelse inn i høsten 2018: 

• Voksenmosjonistgruppens eldre deltakere bidro med herrer og damer til et Herrelag i 
div. 4 og et Damelag i div. 5 under høsten 

• Voksenmosjonistgruppens hadde under vinteren 3-4 15-16-åringer, som bildet Gutter 
17, og fikk etablert lag som deltok i serieturnering under høsten! 

 
2018 startet med regionmesterskap i Skjeberg for både guttene og jentene søndagen 7. 
januar. Jentene fikk spille mot de eldste juniorne for første gang, og de gjorde det med den 
æren og en seger i sitt første mesterskap! 
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Den største overaskningen stod dog guttene for – Jardar gjorde 
en storartet turnering og fikk spille kamp om tredje pris Etter en 
tett kamp mot Sarpsborg stod Jardar som segrare, fikk tredje 
plass i region Øst og ble kvalifisert til NM i Stavanger! 
 

 
 
 
 
 
Vinterens høydepunkt for guttene ble NM i Stavanger, og guttene fikk støtte av et stort 
supportergjeng der 10 jenter ble med til Stavanger for å heie frem guttene. NM ble en bra 
opplevelse og gav kamper mot svært meriterte lag. 
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En liten annerledes turnering ble 
gjennomført i Lierbyen  søndag 18. 
mars for jentene.  
 
Det var en vennskapsturning men den 
fortjener å lyftes frem for den viser den 
miljø Jardar Volleyball bygget opp av 
samspill og glede.  
 
Jardar’s jenter med støtte av Jardar-
gutter i publikum vant alle 
konkurrenser:  
turneringen, en servekonkurranse, 
beste publikum, breeste smil, beste 
lagånd! 
Hadde det vært premie for beste 
takktall hadde vi tatt den også, Silje 
Prestveen steg frem og holdt et ydmykt 
og fint takktall! 

 
Vintersesongen 2018 ble avsluttet med Jardar Volleyball’s første arrangemang når siste 
seriespill for Gutter 19 ble arrangert i BIP-hallen søndag 15/4. En stor dugnadsinnsats med 
bl.a. utendørs hambugergrill og en avsluttende kamp om 4.plass mellom to Jardar-lag. 
 
Jardar plasserte seg godt i rankingen etter serien 2017/18, med tre jentelag i ranking! 
 
Ranking Jenter 17 

 
 

Ranking Gutter 19 
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I overgangen til sommerens sandvolleysesong reiste 19 Jardarspillere til Sarpsborg og Viking 
Volleycup siste helgen i april. Både gutter og jenter gjorde et verdig avslutt på en fantastisk 
sesong. 
 
Idrettslige prestasjoner – sommeren 2018 
 

 
 
Både gutter, jenter og et par eldre deltok i beachvolley-turnering hver uke på Føyka i Asker 
utover våren og sommeren, med flere seirer til jardar-spillere, både i par med andre lags 
spillere, eller to Jardarspillere sammen. I tillegg var det beachvolley-treningskvelder med høy 
intensitet.  
 
 
 
Helgen 21.-22. juni ble det spilt 
Norwegian volley-cup: en 
utendørsturnering med 4 spillere pr lag. 
Jardar stilte med 4 lag: 2 jentelag, 1 
guttelag og 1 mixedlag, der mixedlaget 
etter godt spill og fantastisk samhandling 
til siste fikk stå som vinnere i sin klasse: 
Silje Prestveen, Linn Marie Høyland, Pål 
Fredrik Mørch-Reiersen og Tobias 
Schwabe! 
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Ytterligere en milepæl ble oppnådd da Jardar’s barnegruppe holdt sin første formelle trening 
på beachbanen ved Bjørnegård uken etter skoleslutt: 
 

 
 
 
Idrettslige prestasjoner – høsten 2018 
Høsten startet med en treningscamp siste uken før skolen. Noen av toppspillerne fra Asker 
deltok og ga Jardarspillerne noe å strekke seg etter. 
 
Jenter og gutter 19 startet høsten med en trenings kick-off 22. august, og seriespillet startet 
med turnering i Hønefoss i september. 
 

 
 
Jenter 19 har store fremskritt og yter bra motstand mot flere av de beste lagen i region Øst. 
Det ble derfor besluttet å gjøre en treningssatsning i romjulen mot regionmesterskapet. 
 
Gutter 19 er svært stabil i sin serie, og kriger mot Sarpsborg og Asker om å være nummer to 
etter Tønsberg i regionen. Fremst mot Sarpsborg har det vært flere gode, tette og 
spennende kamper. 
 
Under høsten har et herrelag debutert i divisjon 4. Det er en kjerne av de eldre spillerne, 
men med alder kommer skader, så en del gutter 19 er med og styrker laget. Laget ligger midt 
i tabellen. 
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Også et damelag deltar i div. 5. Damelaget må også kompletteres med noen Jenter 19-
spillere, og det er et stabilt lag som totaldominerer sin serie med samtlige kamper vunnet! 
 
Gutter 17 har vokst ut av voksenmosjonistene og har under høsten deltatt på 
treningssamling og Teen-volley. Gutter 17 gjorde en meget sterk seriedebut tidlig i 
desember. Styrket med en 2001-gutt fra G19 gjennomførte de en meget solid debut, og 
presset langt mer rutinerte lag. 
 
Lørdag 27. oktober debuterte 
den yngste gruppen i 
minivolleyturnering i Røyken. 
Jardar stilte 2 lag. Dette var 
en stor dag og viser 
mulighetene til en vekst også 
blant de yngste 
 

 
 
Jardar Volleyball har under høsten hatt to jenter 19-lag, et gutter 19, et herre-, et dame- og 
minivolleylag i aksjoner i serie og turneringer. 
 
Under høsten har det vært 4 treningstilfelder pr uke, spredt på haller rundt vestre Bærum. 
Toppdagen er fredagen med tre baner og på sitt beste opp til 40 spillere i aksjon i 
Combihallen. 
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Arrangemang, dugnader og annet 

Volleyballen har hatt flere egne arrangemang under 2018. Det største var premiæren i 
Bærum Idrettshall i april. Vi satset stort på kafetaria, grilling og et arrangement med 
profesjonell profil. 
 
Under høsten har Volleyball arrangert seriespill for damer og herrer i Combihallen. Dette har 
vært forholdsvis små arrangemang, men vi har satset på profesjonell fremtoning med 
kafeteria, Jardarprofilering og tribuner rundt en hovedbane. 
 
Arrangemangen gir litt inntekt, men det absolutt viktigste er å få vise frem Jardar Volleyball 
for andre klubber i regionen. 
 
For å kunne holde lave 
treningsavgifter har Volleyball satset 
bredt på dugnad. Dugnader fyller også 
en viktig funksjon som sosial 
sammenkomst. Vi har hatt 
søppelplukking, kafeteria for 
Hoppgruppen, representert Jadrar på 
Bilia hjulskift, hatt årsinventering på 
OBS Alnabru 

 



 

 

Organisering, støtteapparat, trenere/ledere 
Med veksten blir det utfordringer på trenersiden, helst når treningene er spredt på 
forskjellige haller. 
 
En svært viktig del utviklingen av seksjonen var en treningssamling i Kongsberg i februar. Det 
ble da knyttet kontakt med Kongsberg-paret Per Borgejordet og Pia Tveitstulen, og deres 
sønn Noah. Disse ble med på fredagstreninger i Combihallen, og fikk med Simon Magnussen 
og søstrene Karine og Marie Nørsterud. 
 
Per, Pia og ungdommene har pendlet mellom Kongsberg og Oslo flere dager i uken, og Noah 
og Simon har styrket Gutter 19-laget. Karine og Marie ble sentrale i Jenter 19 under senere 
delen av vintersesongen. Karine har fortsatt som en nøkkelspiller på Jenter 19, mens Marie 
som er eldre har vært en viktig brikke på Damelaget.  
 
Joar Skjevdal fungerer som overordnet sportslig ansvarlig, og har også rollen som 
hovedtrener for Jenter 19.  
 
Joar deltar på i stort sett alle treninger og er den sentrale motoren i volleyballseksjonen, 
drivende og entusiastisk, men det viktigste Joar skapt under 2018 er et breddet 
støtteapparat. Seksjonen har gått fra Joar’s grundervirksomhet til en stabil fase med flere 
organiserte roller.  
 
Eirik Holand har hovedansvaret for Gutter 19, og med Eirik har guttene fått en entusiastisk 
og volleyballkunnig trener. Joar har tatt utfordingen og tatt et skritt tilbake i ledelsen av 
guttegjengen.  
 
Eirik er også spillende trener for Herrelaget, og herrene trener ofte sammen med gutter 19 
 
Pia Tveitstulen Pendler fra Kongsberg og støtter Joar som rådgiver og støttetrener for Jenter 
19. Pia tar også treneransvar for Damelaget. Bra volleyballerfaring og en god ledere for 
jentene. 
 
Per Borgejordet Pendler fra Kongsberg. Per har ikke noen formell rolle, men fungerer som 
rådgiver og fysiostøtte 
 
Marit Skjevdal Fysiologisk rådgiver, trener for barnegruppen, spiller på Damelaget og hjelper 
til med administrasjon, dugnader, arrangemang. 
 
Kenneth Wiik Kenneth har hovedansvaret for mosjonistgruppen, og håndterer 
kommunikasjon kring treninger og organiseringen av mosjonistgruppen. Kenneth har tatt 
laglederansvar for Gutter 17-gruppen, en rolle som har vært svært viktig da kapasiteten tidig 
under høsten til tider ikke strakk til mot denne gruppen 
 
Kirsten Hage Har sammen med Marit Skjevdal trener- og lederansvar for barnegruppen. 
Kirsten er i tillegg en sentral spiller på Damelaget. 
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Shiva Zeiner Henriksen Shiva er spiller på Gutter 19, men har også tatt et ansvar som trener 
for Gutter 17. Shiva deler av sin erfaring og yter respekt i gruppen. 
 
Peter Svelander –Peter er lagleder for Jenter 19 og Gutter 19, og har overordnet 
administrasjonsansvar for hele volleyballseksjonen. I oppgavene inngår også hovedansvar for 
arrangemang og dugnader. Peter har under 2018 styrt økonomien, og representerer 
volleyball mot Jardar hovedstyre 
Joar Skjevdal fikk også tildelt prisen som årets ildsjel i Jardar på Jardardagen lørdagen 15/9. 
Dette som en oppmerksomhet fra Jardar på den innsats og sjel han lagt i etableringen og 
driften av Volleyballgruppen. Alle spillere og ledere i Volleyball var svært glad da prisen ble 
tildelt! 
 
Samarbeid med andre klubber 

Samarbeidet med Asker Skiforening sin volleyballgruppe har fortgått i 2018. Den formelle 

overbygningsavtalen ble videreført i 2018, og Jardarspillere representerte Asker under 

vinteren 2018. 

Jardar har også overbyggingsavtale med Bergskamratene fra Kongsberg, og 2 spillere: Noah 

Borgejordet og Simon Magnussen, har representert Bergskamratene i Herre 1. divisjon 

Ved at Jardar volleyball har styrket seg, så misker behovet av overbyggingsavtaler, men 

samarbeid og en god ton med andre foreninger er og vil bli svært viktig. 

Planer 

Volleyballseksjonen har gått inn i en driftsfase. Høsten 2018 hadde seksjonen 54 betalende 

medlemmer med ytterligere 4-8 på purrelisten. 

Seksjonen har holdt seg stabil blant de gutter og jenter som nå er 18 år, men fått inn flere 
nye medlemmer i alderen 16-17 år. 
 
Etableringen av et Herre og damelag har også gitt noen nye medlemmer. 
 
Mosjonistgruppen har vært stabil under 2018, og den skulle kunne vokse – her finns et stort 
potensial, men dessverre rekker ikke plassen til nå under fredagstreningene. 
 
Barnegruppen teller 8 barn, og blir en viktig målgruppe fremover. 
 
Under 2019 vil kjernen av jenter og gutter som spilt ungdomsserie under 2017 og 2018 gå ut 
av videregående skole.  
 
Herre- og Damelaget er etablert med tanke mot å gi disse ungdommer et videre tilbud for de 
som velger å bli i Bærum/Oslo 
 
Gutter 17 vil bli en satsning, og det er håp om å få en nystart på en jenter 17 – gruppe. 
 
Det er ungdom i alderen 15-18 år sammen med barnegruppen som blir hovedmålgruppen. 
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Årsrapport 2018 for Friidrettsgruppen 
 

 
Friidrett ble startet opp som ny gruppe i IL Jardar i 2018 for å skape et lokalt miljø samt å 

tilby løpetrening til utøvere i andre grupper som ikke naturlig ville startet med friidrett i 

Tyrving. 

Treninger  

Det ble arrangert trening i BIP hallen følgende dager: 

Tirsdag: Omtrent 15 stk. utøvere har til sammen deltatt på disse treningene  

Onsdag: Omtrent 5 stk. utøvere har til sammen deltatt på disse treningene  

Fredag: Disse treningene var i samarbeid med langrenn. Det var tilsammen 15 stykker på 
disse treningene 

Medlemsmasse / rekruttering  
Medlemstallet økte utover året og det var ved årsslutt ca. 35 stykker som hadde deltatt på 
mer enn en trening ila året. Flere av disse er imidlertid primært langrennsløpere og er derfor 
registrert som medlemmer i langrennsgruppen. 

Økonomi: Friidrettsgruppen har god økonomisk orden. Urevidert årsregnskap for 2018 viser 
7.440, - i overskudd for 2018. Disse midlene overføres til 2019. 
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Tillitsverv  
Gruppestyret bestod sesongen 2018 av: 

Gruppeleder Toril Wiig 

Kasserer Kristin Gjertsen 

Sportslig leder Stian Barkbu 

Arrangment Dag Helland-Hansen 

 

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

friidrettsgruppa gjennom året. 

 

Tanum, 13.03.2019 

for friidrettsstyret 

Toril Wiig, gruppeleder 
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I.L. JARDARS DAMEGRUPPE 

          Årsrapport 2018 

 

Medlemstallet pr. 31.12.2018 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 2018. 

4 medlemsmøter – 3 vanlige – 1 møte 28. februar med årsmøtesaker. 

I april ble Damegruppas arkivmateriale gjennomgått på Jardarhuset. Materialet inneholder 

bl.a. 10 fotoalbum inklusive årsberetninger fra 03.03.1982 til 31.12.2017. En ringperm med 

turene fra 1998 til 2013, to ringpermer med referater fra 1982 til 2015. En ringperm med 

lovene fra 1983 til 2006, retningslinjer for «flink pike» og utdelingen med grunnlag, 

medlemslister fra 1982 til april 2016 og styremedlemmer fra 1982 til 2017. Bevilgninger fra 

Damegruppa fra 1983 til 2003 og oversikt over inntektsgivende arrangementer fra 1982 til 

2001, Oversikt for bevilgning av midler vedtatt i 1985 og oppsummeringen av Damegruppas 

virksomhet i jubileumsboken «Jardar 50 år». Alt dette og mer er oppbevart på klubbhuset. 

Komplett liste er levert Jardar. 

Også i år ble Damegruppas medlemmer invitert med på Gamlekaras sommertur som gikk til 

Ringsaker og Prøysens rike. Det ble en hyggelig dag hvor vi deltok i «Fortellerstund i 

Prøysenstua, så utstillingen «Livets runde» og hørte på en liten konsert med allsang. Turen 

ble avsluttet med middag i Kafe Julie med oksestek og karamellpudding og kaffe.  

Sommermøtet vårt ble holdt på Kafe Fire Årstider, hvor vi en sjelden nydelig sommerdag satt 

ute under svalende parasoller. 
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Julemøtet 5. desember ble også i år holdt i «Fire årstider» på Slependen, først møtesaker 

med fastsettelse av møtedager for 2019 - 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 2018 ble for Damegruppa et år etter tradisjonelt mønster. 

   

    Hamang, 8. februar 2019 

Solveig Johansen     Lill Silseth   Siri Omland 
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GAMLEKARA ÅRSBERTNING 2018 
 

 
1.  Medlemmer. 
  Medio november har gruppa 17 medl. 

Erling Åsenden gikk bort 7.11. 
2.        Tillitsverv. 

Rolf Rustad, leder/sekretær og Quizm. 
Egil Eriksen, kasserer. 
Audun Stensrud, møteansvarlig. 
Ingar Andersen, valgkomite. 
Sigurd Aarnes, Dart-ansvarlig. 
Sigurd Aarnes, Harry Martinsen tur-ansvarlig. 
Lars Silseth, Husstyret. 

3.        Medlemsmøter. 
Gamlekara har hatt 6 møter inkl. årsmøtet. Frammøtet har sunket noe. 
Faste innslag: Dart og Quiz. 

4.        Økonomi. 
Driften har gått med overskudd og økonomien er god takket være dugnaden 
for kommunen, gjennomført 7.5. og 10.9. 
Detaljert regnskap blir lagt fram på Årsmøtet. 

5.        Turer og arrangementer. 
Sommerturen gikk til Prøysenland 5. juni med 25 deltakere. Meget vellykket. 

 
 
Vøyenenga 19.11.2018, Rolf Rustad. 

  
 

 


