
Hvordan sponse JARDAR

Organisasjonsnummer: 971261633

Nå kan du som spiller hos Norsk Tipping gi 
5% av alt du spiller for til JARDAR uten at 
det koster deg noe

Vi oppfordrer deg til å knytte deg til ordningen 
allerede i dag, og du gjør det på en av følgende 
måter:
     - Ta med deg strekkoden over og ditt  
        spillerkort til en av Norsk Tippings 
        mange kommisjonærer
      - Eller send SMS: GRASROTANDELEN     
          971261633 til 2020 (tjenesten er gratis)

Hver gang du spiller 
kan du sponse

For liten og stor, klubben der du bor

Fotball        Håndball         Langrenn         Hopp 

32774971261633

JARDAR er klubben i ditt nærmiljø som 
engasjerer 1.400 barn og ungdommer i idrett og 
fellesskap, med gode holdninger og verdier

Klubben er inne i en god periode der våre lag 
har spennende prosjekter!

JARDAR Fotball skal å bygge helårs 
kunstgressbane på Bjørnegård

JARDAR Hopp skal legge plast for 
helårs-hopping i Jardarkollen

JARDAR Langrenn skal etablere 
skileik-arena i Vestmarka

JARDAR Håndball skal oppgradere 
Combihallen

Sponse fra grasrotandelen
Grasrotandelen er en ny måte Norsk Tipping 
støtter frivilligheten i Norge på. Den innebærer 
rett og slett at du selv bestemmer at Jardar skal 
motta 5% av alt du spiller for på Lotto, Tipping, 
Oddsen, Joker og Keno. La andelen gå til 
grasroten og frivilligheten og ikke til de store, 
rike klubbene. Se hvordan på baksiden.  

NB: Pengene betales ikke av deg, men av
Norsk Tipping! 

HVA SKAL PENGENE BRUKES TIL?



Våre idretter:
Idrettsskole for barn
Ungdomsgruppe
Fotball
Fotballskole
Håndball 
Håndballskole

For å oppnå Jardars Visjon, Verdier og Mål 
har vi etablert strategier og planer innen 
Idrett og Sosiale aktiviteter, Kommunikasjon, 
Organisasjon og Økonomi.

www.jardar.no
Postadresse: I.L. Jardar Postboks 15, 1312 
Slependen
Besøksadresse: Nedre Åsvei 39, Slependen
Telefon: 67541738
E-post: jardar.il@online.no

Viser respekt
I Jardar viser utøvere, trenere og foreldre god 
oppførsel

Sprer glede
I Jardar bryr vi oss om hverandre, sprer godt 
humør og entusiasme

Fremmer mestring
I Jardar er det rom for at alle skal få konkurrere 
på sitt nivå

Kvalitetsbevisst
I Jardar gjør vi ting ordentlig

Alle skal trives
Idrettsglede for både barn og foreldre

Holde på ungdommen
Forhindre at de slutter i den kritiske alderen. 
Redusere avskallingen i aldersgruppen 13-19 år

Rekruttering
Få flere medlemmer. Få med dem som burde 
drive med idrett og dem som har sluttet med 
andre aktiviteter

Gode anlegg
Klubben skal disponere gode anlegg 

Klubben for idrettsglede, fellesskap og 
vennskap

Idrettsglede
Glede for alle, gir idrettslige prestasjoner, 
personlig vekst

Fellesskap
Alle bidrar, vi løfter sammen, støtter hverandre, 
gjør hverandre gode, barn og voksne

Vennskap
Gir glede, sosial vekst, trygghet, robusthet, 
verdier for hele livet 

      

JARDARS VISJON MÅL FAKTA om  JARDAR

VERDIER

STRATEGIER

KONTAKTINFORMASJON

Langrenn
Hopp
Andre aktiviteter:
Damegruppa
Gamlekara
Åpen Combihall

Stiftet 4. februar 1962, ca. 1.400 medlemmer


