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Jens Eskerud

Takk til Mor Jardar
Kathrine Sole Semb slutter som daglig leder 

om kort tid. Én ting er at hun har gjort en 

meget god jobb, men det jeg vil fremheve er 

måten hun har gjort det på – med respekt.

I disse kjønnsnøytrale tider må det være lov 

til å si at hun i disse årene har vært  

Mor Jardar.  

Hun har spilt en avgjørende rolle  for den 

positive utviklingen vi må kunne si Jardar 

er inne i. Klubbens ansikt innad og utad, 

i forhold til medlemmer, styre og stell, og 

samarbeidspartnere. Mange som har vært 

innom kontoret i et ærend, vil savne henne. 

Som leder har jeg samarbeidet godt med 

henne, og det har aldri vært nei i   Kathrines 

munn når det gjelder å løse oppdrag.

Vi fant en grei måte å ha effektiv kommu-

nikasjon på, noen ganger en rask telefon, 

andre ganger mail eller sms. Alt ble gjort 

til rett tid, meget proft. Jeg ønsker henne 

lykke til videre, og forstår at hun vil ha nye 

utfordringer.

 

Stor aktivitet

Selv om det er trist at Kathrine avslutter jobben i Jardar etter seks år, så er det heldigvis 

mye positivt som skjer i Jardar nå. Under avslutningen av sesongens  Jardartroll, 

besøkte jeg det løpet for første gang. Det var utrolig morsomt å se så mange deltakere 

i Tanumskogen, barn, deres foreldre, ungdommer og andre voksne. Skigruppa gjør en 

storartet innsats med et løp som bare blir mer og mer populært, i år med ivrige løpere 

fra mange klubber rundt oss. Når det nå snart går mot vinteren, er jeg overbevist om at 

mange også vil gå på ski, og bruke kroppen sin til trim også i den kalde årstiden.

 

Når fotballsesongen går mot slutten, vet vi at alle har vært svært fornøyd med kunst-

gresset. Det yrer av liv på Jardarbanen, og vårt 4. divisjonslag på herresiden har vist 

resultater som står i stil med den fine banen. 

Jeg er fortsatt glad for at banen endelig så dagens lys, selv om vi aller helst skulle 

hatt to. 

Hoppgruppa står som vanlig på for å legge forholdene til rette for at unger kan sette 

utfor småbakkene i Jardarkollen. At dette nærmiljøanlegget  nå får plast, slik at 

bakkene kan benyttes året rundt, er et løft. Mange ivrige sjeler skal takkes for det.

: Jens Eskerud

For liten og stor,
klubben der du bor

jardar

leders hjørne

Forsidebildet:
Fotballspillerne Azin Sabet (t.v.) og Ida Nygård i farta. 

Foto: Mette bugge 

FLoTTE FARGER oG NyDELIG SNITT. Thomas Berge Foyn (f.v.), Henrik Astrup og Harald Eskerud er svært fornøyd med tøyet.

Jardars sykkelrytter  

thomas berge Foyn har 

ikke tatt helt av, men er 

veldig glad for at klubben 

har fått egen sykkelgruppe, 

og nydesignet tøy.

Sammen med kameratene Henrik Astrup 
og Harald Eskerud er han modell for den 
flotte sykkelbuksa, trøya, overtrekksjakken, 
hanskene og skoovertrekk, alt i Jardars farger, 
som de aktive skal vise seg frem med i løp.

Utstyret er på plass, og utøverne har selv 
kommet med forslag til farger, og hvordan 
klærne skulle designes. Det flotte utstyret 
kan for øvrig alle bestille gjennom klubben, 
og få Jardarlogo på tøyet.

digg
– Det er digg å sykle i Jardar, og det er tøft 
å ha et eget image, sier Foyn, før han får 
sykkelen opp på ett hjul, og tråkker i vei helt 
uanstrengt.

Men dette er bare en liten oppvisning. Han 
og alle de andre har allerede vært med i flere 
løp, som rittet fra Lillehammer til Oslo i 
Den store styrkeprøven.
– Vi kom inn under seks timer, forklarer 
Henrik. De tre 17-åringene er veldig ivrige. 
– Vi skal være med i norgescupritt også.

tok jobben 
Harald mener det er farten, det sosiale, 
og det at idretten gir god trening, som er 

Inn i fremtiden på to hjul

I FINT DRIv pÅ ETT hJUL. Thomas 
Berge Foyn kan kunsten å balansere.

årsaken til at gjengen ønsket å satse på den 
idretten. På treningene har det vært opptil 
14, men nå når sykkelgruppa er etablert, 
regner alle med at det kommer mange flere.

På møtet 1. september, der det første styret 
ble etablert, tok IL Jardars leder på seg en 
ny lederjobb. Jens Eskerud er pappa til 
Harald.

– Jeg føler at dette har vært mitt hjertebarn, 
sier Eskerud, som mener at sykling er en 
idrett som passer for mange, enten man skal 
delta i ritt som aktiv, mosjonist, eller bare 
være med å trene.

PS!
STYRE – KONSTITUERING
1. september ble det avholdt et møte på 
klubbhuset, der disse sa seg villig til å ut-
gjøre det første styret i sykkelgruppen frem 
til årsmøte våren 2011. Jens Eskerud (leder),
Eirik Asdøl og Harald Eskerud (ungdoms-
representanter), Ola Nyhus, Ole Christian 
Astrup, Mette Bugge og  Kjell Nervold 
(styremedlemmer).

                     : Tekst og foto Mette Bugge  
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Jardartrollet har aldri vært 

mer populært. 271 løpere 

deltok på sesongens 8. og 

siste karusell.

Langrennsgruppa med Bjørn Tiller i spissen 
kan hvile på laurbærene fremover. Den 
entu siasmen og løpegleden som ble vist 
under avslutningen onsdag 8. september, 
skal man lete lenge etter.

Små og store gjennomførte sine distanser 
i det flotte høstværet, og etterpå vanket 
premier i stor stil, ryggsekker, vannflasker 
og mye annet.

topp arrangement
Terrengløpkarusellen i Tanumskogen har 
tatt helt av, i tråd med mosjonsbølgen.
– Vi har hatt nesten 300 deltakere i alle 
aldre. 179 av løperne har vært fra Jardar, 
resten fra 15 forskjellige klubber i Akershus 
og andre områder, sier Tiller.

Fikk god hjelp
Han hadde hendene fulle under finalen, 
i likhet med alle de andre trofaste støtte-
spillerne i Jardatrollet. 

Eirik Thrygg og Anders Asdøl, som sto 
i målområdet, tok seg tid til å mimre 
tilbake til 70-tallet, da Jardartrollet gikk fra 
 Kvikk-hytta (speiderhytta).

– Den gangen var blant andre Jan-Erik 
Aalbu og Kjetil Ørbech med, minnes 
duoen, før de måtte skynde seg å klokke inn 
barn og unge som stormet til mål.

Utrolig moro
Ikke rart at IL Jardars leder Jens Eskerud 
var imponert, der han sto og klappet frem 
de ivrige løperne.

Premieutdeling var veldig populært. Spesielt 
de minste syntes det var gøy å få et håndfast 
bevis på at de hadde vært så flinke.
Servering av mat og drikke, hørte også med.

Neste år er det ingen grunn til at Jardar-
trollet ikke skal bikke 300 aktive. For mange 
langrennsløpere, og andre, er runden i 
skogen en fin test på løpsformen.
Velkommen tilbake!

: Tekst og foto Mette Bugge

punktum finale i Tanumskogen

DETTE ER DEN TØFFESTE KLASSEN. Haakon Kinneberg ser på klokken idet starten går. Jardars Magnus Hattestad Hovland (225) 
og Vebjørn Kløgetvedt (280) fra Tyrving er blant de mange startende.

Mange ivrige deltakere, også på jentesiden.

Mamma tar bilde av vesle August Pay, født i 2005.

Kesia Steen fra Holmen  var også med i Jardartrollet.

Linnea Gran i farten. Leder Jens Eskerud klapper.Jardars Kristina Solbakken langer ut mot mål.

Selma S. Mathisen fra Holmen er godt i  
gang med løpet.

FULL FART INN.  Camilla Risnes Lerheim (t.v.) og Tiril Sandberg.Stian Alseth (t.v.) og Jonas Slettmyr i  
tøff duell..
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når kathrine Sole Semb fra 

1. desember ikke lenger er 

Jardars daglige leder, er 

det som en vegg faller ut på 

kontoret.

48-åringen har da vært ansatt i IL Jardars i 
seks år, og tiltrer stillingen som daglig leder 
i Friskis & Svettis, med tilholdssted i Indu-
striveien i Sandvika. Det er også et idretts-
lag, som konkurrerer på ikke-kommersiell 
basis mot de store treningssentrene.
 
Fikk ting i system
Kathrine kan trekke seg tilbake fra idretts-
laget vårt med god samvittighet. Hun kom 
til mange utfordringer, ikke minst på den 
økonomiske siden, og har sammen med hov-
edstyret bidratt til at alt for lengst er på stell.

– Jeg har vært med på å profesjonalisere 
idrettslaget. Vi har fått et regnskapsbyrå og 
en ekstern revisor. Omsetningen er på 2,4 
millioner kroner.

Kathrine har hatt en variert arbeidsdag i 
disse årene, i et idrettslag som nå har fem 
sær idretter, allidrett og 1200 medlemmer.

– Jeg har gjort alt fra A til Å, fra vaskehjelp 
til administrerende, fra å sette på plaster 
og trøste småunger på fotballskolen, til å 
snakke med kommunen, skoler og idretts-
rådet.
 
bikkja på kontoret
Besøkende har ofte blitt møtt av en snill, ni 
år gammel golden retriever, Kathrines og 
familiens kjæledegge. Kontorlederen har 
ellers ikke hatt så mye selskap i sitt daglige 
virke, men som hun sier:

– Da blir man effektiv. Det er ikke så mange 
å skravle med.

Likevel er det stadig noen medlemmer 

Det jeg vil savne er alle de flotte men-
neskene. På en måte ser man livets gang i 
denne jobben, fordi du har kontakt med alt 
fra femåringer til veteraner, Gamlekara og 
Damegruppa som har møter i klubbhuset.
 
god samvittighet
Jardars solide skanse på kontoret fortsetter 
på et vis innen samme område. Hun har 
vært  knyttet til Friskis & Svettis i 23 år på 
frivillig basis. Først var hun vanlig  aktiv, 
 deretter vert og treningsleder. Trebarns-
moren fikk tilbud om en jobb hun ikke 
kunne si nei til, og hun kan dra fra Jardar 
med en god følelse. Flere av medlemmene i 
Jardar trener også på dette senteret. Hvis vi 
ikke tar feil, kan det bli noen gode tilbud fra 
Kathrine i fremtiden.

Men først skal hun avslutte og rydde pulten 
på kontoret.

: Tekst og foto Mette Bugge

Kathrine Sole Semb og niåringen på fire bein har holdt til i klubbhuset de siste  
seks årene. De flytter ikke så langt vekk. 

innom, eller leietagere som lurer på et eller 
annet. Utleie av klubbhuset har tatt seg stort 
opp etter at huset ble renovert, ikke minst 
med splitter nytt kjøkken.

– Vi leier ut for 200 000 kroner i året, 
kvelder og helger.
 
Må være strukturert
Den daglige lederen innrømmer at det er 
litt vemodig å si farvel til klubben og alle 
de  hyggelige menneskene hun har lært å 
kjenne.

– Hva er det viktigste å ha med seg inn i en 
slik jobb?

– Struktur, tålmodighet og fleksibilitet. 
Dette idrettslaget er en liten bedrift, basert 
på frivillighet. Det er mye vilje her, og 
mange som ønsker å bidra. 

Du har gjort en strålende 
jobb, Kathrine!

populær mixed cup
Fotallgruppa arrangerte 

Mixed Cup for første gang 

11. september, og håper  

det er starten på en ny  

turnering.

61 spillere deltok, de aller fleste av dem 
var fra Tanum. Tilbakemeldingene fra 
foreldre, spillere og dommere var bare 
positive.

Spillerne som deltok var fra og med 
2002-årgangen til og med 1998-årgangen.

Cupens mål var å være trivselsøkende. 
Alle spillerne ble mikset sammen og 
plassert på hvert sitt lag. Lagene besto av 
gutter og jenter i alle aldre.

Bryn Horpestad i styret trakk i mange 
tråder. Han var fornøyd etter at cupen var 
over, men har også noen tanker om hva 
som skal skje i fremtiden.

•   Nå som MIX-cup er etablert bør vi 
komme ut tidligere med en invitasjon, 
da får vi enda flere spillere med.

•   Med flere spillere kan vi legge opp til 
at alle får spille minst tre kamper + 
sluttspill.

•   Arrangere tre uker før. Siste helga før 
Jutul-cup.

•   Diplom og medalje til alle. Premie til 
vinnerlaget.

•   Organisere laglederne på forhånd. 

Hoprpestad hadde med seg mange gode 
hjelpere, som skaffet dommere, ordnet 
med pokaler, sørget for mat og drikke 
i kiosken, og ikke minst salg, sitte i 
sekretariatet, lage lagslister, få tak i vester, 
ordne med speaker og mye mer.

Det er aldri noe som gjør seg selv.

: Foto Jostein Holm

TEAM ThoMAS

TEAM vIbEKE

TEAM ARNE
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Jon Haakon Moe er ikke 

som andre medlemmer i  

il Jardars hovedstyre. 

Han hopper i det – uansett.

21-åringen fra Dønski, medlem i klubben 
fra han var seks år gammel, var med på 
senior-NM på plast i Marikollen så sent 
som i september. Han satser fullt og helt på 
skihopping, men er også representant for 
ungdommen i hovedstyret.

– Lærerikt, sier Jon Haakon, selv om han 
 innrømmer at han ikke alltid får tid til å 
være med på møter.

Tidligere var han kombinertutøver, men 
det unggutten selv kaller en feilkobling i 
strupehodet, førte til at han ikke fikk nok 
luft under langrenn. Dermed falt valget på 
hopp.

12 år gammel kom han inn i Kollensyste-
met, der han er fortsatt.

interessant
Jon Haakon var med på siste årsmøte, og 
han synes det er flott å få innsikt.

– Det er fint å se hvordan alle idrettene 
drives. På møtene er jeg ikke den som er 
mest frempå, legger han til.

Som utøver vet Jon Haakon veldig godt 
hva han vil. Han vil se hvor langt det er 
mulig å komme. I Jardar skulle han ønske 
at trenerne fra alle idrettene kom sammen 
et par ganger i året, i et trenerforum, for 
å motivere, utveksle erfaringer og lære av 
hverandre. Han mener det kan være et skritt 
for å få opp nivået på trenerne i klubben, 
Mange er flinke, men det er bestandig noe 
å lære.

Mulig trener 
Selv ser han ikke bort fra at han blir trener i 
Jardar en dag.

– Magnus Boye, som er jevngammel med 
meg, er trener i Jardar nå.

Jon Haakon valgte å gå tre år på Wang 
Toppidrett i Oslo. Han har hittil 26.plass fra 
NM stor bakke (snø), som best. Persen er 
på 156 meter, satt i Vikersund.

– Den håper jeg å forbedre i vinter, legger 
han til.

: Tekst og foto Mette Bugge

Hovedstyrets tøffeste medlem

StyreMedleM og SkiHopper. 
Jon Haakon Moe er aktiv.

Generasjon Kunstgress

Tidligere har spillere blitt adskilt helt til de 
er 12-13 år.

– Vi ønsker at de skal bli bedre kjent 
med hverandre. Om fire år er de sammen 
på ung domsskolen på Bjørnegård, sier 
 Kingdon. Jentene går i dag i 3. klasse.

Treneren tror at jentene får en stor fordel  
av at de nå trener på så bra underlag.  
Rent teknisk bør de utvikle seg bedre på 
kunstgresset.

– Dette er moro, kommer det fra en av 
spillerne.

: Tekst og foto Mette Bugge

Her er jentene som ble født 

til å debutere på kunstgress. 

de er første generasjons 

kunstgresspillere i klubben 

vår. 

Bamsen går i været. jentene på piker 8-lager 
har tapt, men det spiller ingen rolle. De har 
et kamprop som forteller at de kommer 
sterkt tilbake. På det ene av to fotballag, 
til sammen 24 jenter, er det bare smil å 
se. Trener Thomas Kingdon, en av flere 
 pappaer som sørger for at elevene lærer 
noe, virker fornøyd.
 
debutanter
– De har hatt en bra progresjon siden de 
startet opp. De er debutanter i fotball-
sammenheng. I fjor gikk de på idrettsskolen.
For første gang er også spillere på Jong 
og Tanum på samme lag fra starten av. 

bAMSENE MÅ I væRET. Fra venstre mot høyre: Maja Sørensen, Mathilde Brandshaug, Nora Amdahl, Synnøve Undset (keeper), 
Eira Bitnes, Jenny Skjold, Vilde Skuterud, Vilde Østensen, Stine Szymanek, Christine Bjercke.
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Hvis det er noen lag som vil 

tjene penger, er det mulig 

å melde seg til innsats for 

narve  Mjøs. 

Jardar har så langt i år tatt innersvingen på 
alle grasrotlagene i Bærum, med unntak av 
Stabæk. Jardar har fått 113 nye støttespillere 
bare i år, og har til sammen 442 tippere som 
vi får andeler av.

For dem som måtte ha glemt det: Grasrot-
andelen er det Jardar får fra tippere, som 
gjennom Norsk Tipping velger at Jardar 
skal ha prosenter av innsatsen. Det er bare å 
si fra der man leverer spillekortet sitt.

For tipperen betyr det slett ikke at man må 
betale mer, for Jardar betyr det utrolig mye 
at en tipper har valgt oss.

Fast sum inn
Narve Mjøs i hovedstyret har stått på for at 
Jardar skal få sine tilhengere. Resultatet er 
at klubben  bare i 2010 kommer til å få inn 
nærmere  200 000 kroner.  Pr august var 
 tallet 116. 496 kr i samlet grasrotandel. 

Dette gir estimert inntekt i løpet av året 
på 178 000 kr. I tillegg fikk Jardar 10 000 
kroner, fordi en av våre tippere ble valgt ut 

som grasrothelt. Han fikk 10 000, klubben 
fikk like mye.

– Under budsjetteringen ved tildeling av 
midler i vår,  antok vi konservativt 140 000 
kroner  i inntekter for 2010. Det er blitt 
mye mer, sier Mjøs.

Mer dugnad?
Omtrent 70 av de nye tipperne som er 
kommet til dette året, valgte Jardar i forbin-
delse med en dugnad i vår. Ungdommer 
fikk betalt for å stå å reklamere for klubben 
utenfor kiosker og butikker.

– Dette er betydelig mer enn de andre 
grasrotlagene i Bærum. Vi har kun hatt en 
lørdag med to ungdommer som promo-
terte oss. Vi er fremdeles interessert i lag 
og ungdommer som kan stå dugnad i høst. 
Hver ny støttespiller gir en estimert inntekt 
på 387 kr/år. Dette er fremdeles lett-tjente 
penger som gir Jardar handlefrihet i årene 
fremover. Kun 1/3 av spillerne har bestemt 
seg for grasrotmottaker så potensialet er 
der, avslutter Mjøs.

113 nye støttespillere i år
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grasrotkampanjen pr 31. august 2010

Jardar skal i høst ha en 

ny runde med aktivitets-

lederkurs. kurset fikk  

en strålende vurdering  

av kursdeltagerne da  

vi holdt det i mai for  

16 ungdommer. 

Tilbakemeldingen er at dette var gøy og at 
de ønsker å forsøke seg som trenere. Vi har 
blant diss 12 som ønsker å trene håndball, 
11 fotball, 3 hopp og 2 langrenn. For å 
kjøre idrettskolen på Tanum SFO med 
tilstrekkelig kvalitet er det viktig at vi får 
utdannet nok trenere innen alle grenene. 
Med 20 påmeldte jenter og 21 gutter ser det 
ut som om dette kan bli en rekrutterings-
maskin for gruppene i Jardar. 

Det kan være en idé’ å melde på et helt lag 
eller en hel gruppe. Da blir også det sosiale 
elementet av betydning. Prosjektet Vinner-
kultur i Jardar vil forsøke å skaffe godt 

betalt trenerjobb til alle som er interessert 
og som har tatt kurset. Dette er hjelp til 
selvhjelp for å komme ut av problemet med 
å skaffe kvalifiserte trenere, dommere og 
ledere i fremtiden, samtidig som ungene får 
kunnskaper og erfaringer som kan være nyt-
tige byggesteiner i sin egen utvikling.
 
Vennligst videresend denne invitasjonen 
til trenere, oppmenn og nøkkelpersonale i 
din gruppe. Diskuter gjerne i gruppestyret 
hvorledes dere kan få en god oppslutning 
fra din gruppe. 

Har du spørsmål er det bare å ringe.

: Tekst Narve Mjøs

Morgendagens idrettsledere 

DENNE GJENGEN GIKK pÅ KURS I MAI.  Bak fra venstre: Emilie Gabrielsen, Isabel Rodrigues, Tuva lLndefjell og Henrik Korody. 
Midten f.v.: Ida Iversen, Sunniva Lystrup, Silje Sonerud, Ingrid Amundsen, Helene Silseth, Helene Mjøs, Jørgen Frydenberg,  
Bjørn Kommandantvold og Narve Mjøs. Foran instruktørene Jonas Mallo og Stine Holst. Se kurstilbud på neste side.

Gratis kurs og seminarer som blir holdt 
i Jardarhuset før jul. Alle medlemmer og 
foresatte av medlemmer er velkommen. 
Det vil bli begrenset deltagelse. Tildeling 

av plasser skjer etter prinsippet først til 
mølla….. Separat invitasjon sendes til grup-
pelederne og styret senest 3 uker før hvert 
kurs/seminar. Påmelding hos Kathrine.

Jardar kursoversikt Høsten 2010

Dato	 Tid	 Tittel	 Kursholder

12 okt 19 -21 Gode prestasjoner. Egenskaper eller vilje? Morten Teien
  Morten er en engasjerende og dyktig  Rådgiver 
  foredragsholder som er mye brukt av NIF. 
  Var på Bjørnegård i vår.

6 og 7 nov 10-18 Aktivitetslederkurs barneidrett Jonas Mallo 
  Jonas fikk en fantastisk score fra våre  AIK
  ungdommer etter kurset i mai. Kombinasjon 
  av teori og rollespill

18 nov 19- 20 Fra jentegjeng til topplag Siri Nordby
  En fantastisk historie fra Siri, kaptein på  Røa IL
  Røa sitt fotballag og med 42 landskamper 
  bak seg.

elitespiller kommer 
Siri Nordby, Røas 
elite spiller i fotball, 
som  har over 40 
landskamper, kommer 
til klubbhuset for å 
fortelle om hvordan 
spillerne i Oslo-klub-
ben gikk fra å være en 
jentegjeng til å bli et 
topplag. Røa har de 
siste årene sanket gull både i serie og 
NM, noe Nordby har bidratt sterkt til. 
Nå skal hun fortelle hvordan forvand-
lingsprosessen i Røa gikk til. Her er 
det helt sikkert mye å lære for Jardars 
ledere, trenere, foreldre og spillere.



trine kvalvaag Halvorsen 

gjør som pappa per og bror 

Mads. Hun er håndball-

trener i Jardar.

Nå har riktignok Per, også tidligere hånd-
balleder, tatt en pause, broren likeså. Begge 
har i en årrekke vært å se i hallen, der de har 
veiledet unge og eldre spillere.

Trine går 2. året på Rud videregående skole, 
men tar seg også tid til å lære bort det hun 
kan til ivrige jenter på J 12-laget.

– Jeg begynte selv på håndballskolen høsten 
2000 og på J9 to år senere. Deretter spilte 
jeg på lag til og med J13, da det ble  én 
sesong i Asker.  På grunn av mye skader 
måtte jeg etter hvert ta en spillepause. Selv 
om jeg senere var innom Jardars damelag 
en liten periode, skjønte jeg at det ikke gikk 
lenger å være spiller. Flere skader tvang meg 
til å legge opp midtveis i sesongen med 
damelaget i fjor.

Heldigvis har hun mye å tilføre som trener.

ble smittet
– Jeg ble trener fordi jeg synes det virket 
morsomt og lærerikt, i tillegg til at jeg ble 
“smittet” av pappa og Mads, forteller Trine. 

Hun  har med Sølvi Westlie og Marianne 
Bratberg som trenere for stallen som teller 
17–18 spillere og trener to ganger i uken.
 

Trenerkarrieren startet den høsten da disse 
jentene var 10 år.
 
Må ha det gøy
– Hva legger du mest vekt på?
– Som trener synes jeg det er viktig at 
jentene har det morsomt både på trening og 
i kamp, samtidig som at de skal lære masse 
og utvikle seg som spillere.
 
– Vi husker godt Mads, som spiller og 
trener. Hva gjør han nå?
– Han studerer engelsk på Universitetet 
i Oslo. Mads (20) var trener i 4 sesonger, 
i tillegg satt han ett år i hovedstyret som 
ungdomsrepresentant.
 
Per Halvorsen  begynte allerede som trener 
på håndballskolen i 1997 og har vært trener 
for ulike lag helt frem til våren 2008 + 
sesongen 2009/2010. Samtidig som han 
trente damelaget 2007/2008-sesongen, 
trente han også Trine i Asker.

Mamma har hele tiden vært med og bidratt i 
mange sammenhenger.
 
Nå er det Trine som er mest i Combihallen..

: Tekst og foto Mette Bugge

I familiens spor
TRENER oG SpILLERE I SKJØNN FoRENING: F.v.: Ulrikke Tveitan, Sofie Karlsen, Helene Sundsli, Linn Elisabeth Møller, 
Michelle Skovli Stenersen (delvis skjult), Jonna Fridh, Trine Kvalvaag Halvorsen, Elin Karlsen, Malene Westlie, Ida Søhol, Anne Steinmo.

pÅ TRENING MED LyDhØRE SpILLERE. 
Fra venstre: Ulrikke Tveitan, Elin Karlsen, 
Jonna Fridh, Trine Kvalvaag Halvorsen, 
Michelle Skovli Stenersen, Malene  
Westlie, Linn Elisabeth Møller, Sofie 
Karlsen.

Trener Petter Berntsen er overbevist om 
at det nye underlaget vil gi et sportslig løft. 
Han ser det allerede på sitt eget lag, I Jenter 
1996 og Jenter 1997, som trener sammen, 
ser  han  fremgang. De spiller bedre fotball, 
etter at banen ble tatt i bruk i april.
Jentene er enige.
– Dette er mye bedre enn alt annet, sier 
Caroline Berntsen.
– Kunstgresset har gjort hele laget mye 
bedre, fortsetter Ida Nygård.
– Hvis man faller, får man ikke så mye 
skader, skyter Hannah Nilsen inn.
– Det er herlig å ha en så fin bane å trene 
på, kommer det fra Azin Sabet.
– Vi trives bedre nå, mener Helene Silseth.

tre trenere
Jentegjengen trener to ganger i uken, i 
tillegg til kamp.

Ved siden av Petter, er det Astrid Dalaker 
og Rune Nygård som er trenere, og mange 
av jentene har spilt sammen i en årrekke. 
Fortsatt er det syverfotball det går i, men fra 
neste sesong blir det trolig et 11-er lag, og 
et 7-er lag.

I serien lå de ivrige spillerne på 2. plass i 
J 96 og 5. plass i J 97, i serien, da Jardar-
posten var innom i september. 

betyr mye
– Jo det har vært en merkbar bedring. Når 
vi nå kommer på grus, presterer vi dårligere, 
sier Berntsen, som også er banemester i 
Jardar. 

Jenter 1997 var med på Norway Cup sist 
sommer, og et Jardarlag stilte også i Briske-
by-turneringen på Hamar. Til sammen 
består gjengen av 25 spillere, og Berntsen 
har vært trenerhelt fra de var seks-syv år. I 
dag går spillerne på Bjørnegård skole, i 8. 
og 9. klasse.

– Jeg tror at  Jardarfotballen vil tjene stort 
på at vi endelig fikk en slik bane. Når jeg 
har sett på tabellene etter sommerferien, 
virker det som om mange lag er bedre plas-
sert enn de har vært tidligere.

PS. Fotballgruppa kan for øvrig melde om 
at det også har vært et tilsig av nye spillere.

: Tekst og foto Mette Bugge

Kunstgresset har gitt et løft

Stor entusiasme i mange lag etter at kunstgressbanen kom på plass.
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Jardar fotballspillere 

storkoser seg på kunst-

gresset, og får frem bedre 

resultater.
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MIDTSIDEpIKENE: Jenter 1996 og 97 trener sammen. Bak fra venstre: Hannah Nilsen, Azin 
Sabet, Julie Landenget, Caroline Berntsen Kybo, Gabriella Persson, May (?) Stine Marman, Selma 
Swensen. Foran: Nina Hagberg, Hanne Hembre Enoksen, Anniken Flaathen, Elise Holm Håbakk, 

Anniken Ween. Liggende foran: Helene Silseth (t.v.) og Ida Nygård. : Foto Mette Bugge
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UNG/STUDENT

Som Ung/Student-kunde
betaler du ingen gebyrer
hos oss

0,– i VISA årspris
0,– for VISA varekjøp uansett beløp, både i
 Norge og i utlandet
0,– for uttak i SpareBank 1s og andre
 bankers minibank, også i utlandet
0,– for bruk av Nettbank og Mobilbank

Nettbanken i lomma!
Med mobilbank har du alltid tilgang
til nettbanken fra mobiltelefonen din.
Her kan du blant annet sjekke
saldo, betale regninger og
overføre mellom konti. 

Send UNG til 07040, så 
tar vi kontakt med deg, eller 
kom innom oss.

14. mars flytter vi til 
Signaturgården sammen 
med EiendomsMegler 1. 

Velkommen!

www.sparebank1.no/bekkestua
Telefon 07040

endelig har Jardar fått et 

old boys-lag i fotballens 

seriesystem. og gjett om 

gjengen koser seg!

For første gang på mange år har klubben 
vår et tilbud til veteraner som vil spille 
 kamper. I mange år har en trofast gjeng 
trent, men nå var det flere som ønsket å 
trekke på seg kampdrakten.

– Det er utrolig gøy, sier Petter Berntsen, en 
av de mange spillerne.

For nå er det 20-25 mannfolk over 40 år 
som trener én gang i uken, i tillegg til kamp.
– Mange har savnet dette tilbudet, ikke 
minst trenere og lagledere i Jardar, sier 
Berntsen, som selvsagt legger til at alle er 
velkomne.

– Det betyr også mye for nærmiljøet at vi 
har et slikt tilbud.

Nytt liv i ”gamle karer”
de er gode
Jardars lag har gjort det bra i serien. Syver-
fotball er topp, og spesielt kampene mot 
naboen Jutul full av prestisje.

Det ble tap på vårsesongen, men etter 
sommeren kom Jardar sterkt tilbake og vant 
4-2.’

– Vi er blant de bedre i serien, forteller 
Berntsen.

Laget trener hver mandag kl. 21 på kunst-
gresset.

– Vi skal ha en liten pause i slutten av 
oktober/begynnelsen av november, men 
deretter er det full rulle ute i vinter.

: Tekst og foto Mette Bugge

JARDAR hAR ENDELIG FÅTT ET vETERANLAG. Bak fra venstre: Eivind Hørgård, Stian Torstvedt, Audun Bøhn, Bryn Horpestad,  
Petter Berntsen. Foran f.v.: Roy Jensen, Espen Viksjø, Thomas Kingdon, Rune Nygård.

Jutuls Lars Erik Johnsen, tidligere 
Jardartrener, er helt satt ut av  
Jardars Stian Torstvedt.

http://www.sparebank1.no/bekkestua
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EN SKIKKELIG 
SPORTSBUTIKK!

Nettbutikk: www.bull-ski-kajakk.no
Bull Ski & Kajakk AS, Sandvika:  67 55 52 60
Bull Ski & Kajakk AS, Majorstua: 23 20 44 20

www.bull-ski-kajakk.no

GODE GRUNNER TIL 
Å BESØKE BULL I SOMMER:

1. Du får rabatter som JARDAR medlem.
2. Klubben din får prosenter av alt du handler.
3. Vi har det du trenger av rulleski.
4. Du får klubbpris på utvalgte sykler.

Side 1 av 1

DEN ENESTE ”KONTAKTEN” DU TRENGER

VI UTFØRER ALT INNEN
STERK OG SVAKSTRØM

Telefon  67 57 20 20
Service  67 57 20 40
www.wiig.no

Før eller etter trening...

Gjør det enklere å velge gode 
måltidsløsninger

Velkommen

G-Sport Slependen
Tlf. 66 77 51 30

Sportslig hilsen

til G-Sport Slependen!
Hos oss finner du klubbutstyret til Jardar

÷20%
Alle Umbro varer

Alle 
ordinære varer 

i butikken

÷15%

http://www.bull-ski-kajakk.no
http://www.bull-ski-kajakk.no
http://www.wiig.no
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KONTORFELLESSKAPET

Statsautorisert revisor

Kjell A. Nordli
Revisjon – skatt – rådgivning

Billingstadsletta 19A – Postboks 104 – 1376 Billingstad
Tlf: 66 85 59 00   –   Telefax: 66 98 05 70   –   E-mail: kan@bhl.no

DERE HAR BEHOV, VI HAR LØSNINGER!
Bedriftskunder og storkunder får meget

 gode priser hos oss på Lefdal i Sandvika!

Kontakt oss for en spesialavtale!

Lefdal Business
Mobil: 454 87 400

E-post: bedrift@lefdal.com

Daglig leder og gründer Sissel Eriksen Nygaard, 
med sitt kreative team, tilbyr deg en unik frisørsalong 
med god atmosfære hvor du føler deg i sentrum og  
blir tatt godt vare på.

Slependveien 55. Tlf. 67 54 30 23
E-mail: post@acosta.no • www.acosta.no

Velkommen! 
Hilsen Sissel, Penneline, Samren og Guro

Åpningstider
Mandag, onsdag  
og torsdag 9-20.

Tirsdag og fredag 9-17.
Lørdag 9-15

Vi holder til på
Bærum Golfklubb

Hellerudveien 26, 1350 Lommedalen

Lommedalen Catering

  

M

E S T E R

RØRLEGGERMESTER

Autorisert Rørleggerfirma

Bjørn Skarpsno

SERVICE - NYANLEGG - MODERNISERING
- Fagkunnskap gir trygghet

Postadr.: Postboks 68, 1312 Slependen
Mobil 958 19 091

mailto:post@acosta.no
http://www.acosta.no
mailto:bedrift@lefdal.com
mailto:kan@bhl.no
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Taking a moment to savor success.
Just another day at the office for a Tiger.

©
2008

Accenture.
Allrights

reserved.

Visit careers.accenture.com

Join Accenture for a career that keeps you
motivated and moving forward. Work on vital
assignments for top class clients and help them
achieve high performance. Push yourself, while
developing your skills and confidence. Work with
the best people worldwide to solve problems
and do what hasn't been done before.

If this is your idea of a typical working day,
Accenture is the place to work.

Godt syn ved sport = kontaktlinser

Kontakt oss!

Vi setter kvalitet og service i sentrum

BRILLER
Leser du med lange armer?

Er det uklart på lang avstand?

VI KONTROLLERER SYNET
TIMEAVTALE

67 54 70 20

KONTAKT-
LINSER

Nytilpassing og kontroll 
av alle typer linser

TIMEAVTALE

67 54 67 83

LIENS OPTISKE
GÅGATEN
Sandvika

LIENS OPTISKE
GÅGATEN
Sandvika

Åpent: mandag-fredag 9–17, lørd. 10–13

Med brillen fra Lien – ser du prikken over ién!
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Slependveien 56b
1341 Slependen
Tlf: 67 55 11 70

Båtfolkets varehus
finner du på Slependen

Maritim er Norges største kjede for båtutstyr, 
her finner du et kjempeutvalg av utstyr til båt og båtliv!

 

KIROPRAKTIKK + FYSIOTERAPI +  MASSASJE  

+ AKUPUNKTUR 

TRYKKBØLGEBEHANDLING + C OACHING 

Vi har idrettskompetanse 

 

Jørn Espen Bolstad   Hans-Erik Eklund      Lars Lilleberg 

Kiropraktor       Fysioterapeut Coach/ Mental trener 

 

Vårt idrettsteam kan hjelpe Jardar  

og deres utøvere med: 

•  Skadeforbygging 

•  Skadebehandling 

•  Rehabilitering 

•  Laktattesting 

•  Mental trening 

•  Treningsveiledning 

•  Ernæringsrådgivning 

•  Foredrag/kurs innen disse områdene 

Ring eller stikk innom oss på Løkketangen senter, dersom du har behov for 

behandling eller lurer på noe. 

 

Løkketangen 12A 1337 Sandvika, tlf 67 80 50 70 

www.klinikkpluss.no 

 

http://www.klinikkpluss.no
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Ta gjerne kontakt med  
Lena Nilsson, tlf. 400 21 439

Billingstadsletta 30, 1396 Billingstadsletta

DYRENES STORSENTER

Industriveien 2
1337 Sandvika
Telefon 400 12 800

www.miranda.no  
Tlf. 3285 9900

Fyldig dekning av barne-  
og ungdomssporten 
 - hver tirsdag!

RING: Anne 943 79 923 / Siri 977 55 564
Org.nr. 986 559 221

Fritt levert i hele Bærum

www.stabekkcatering.nowww.stabekkcatering.no

Faste oppdrag til gunstig pris, ring for avtale.

Ved bestilling av julebord, konfirmasjoner, firmafester etc. 
kan vi stille med kokk og serveringshjelp hos dere.

Alle priser er eks. moms.

Billingstadsletta 14, 1379 Nesbru

Telefon: +47 66 77 81 00 • Telefax: +47 66 77 81 01

www.lasservice.no

Fra daglig leder:
Siden neste Jardarpost kommer etter at jeg har sluttet vil 
jeg benytte anledningen, til å takke for meg. Det har vært 
6 svært lærerike år men på et eller annet tidspunkt måtte 
jeg videre, og det ble nå! Jeg ønsker neste mann/kvinne 
velkommen! MEN; jeg tar gjerne imot besøk på min nye 
arbeidsplass(både som mosjonist eller andre ting)  
– Friskis & Svettis i Industriveien. SO LONG!

•  16 søkere til jobben som min erstatter…….
•  Ny webplattform nærmer seg slutten
•  Tilbud om kurs til de unge lederne i november
•   Noe igjen av sykkelkolleksjonen, ta kontakt for priser 

med mer
•   Allidretten er startet opp og det er ennå  

ledige plasser – se www.jardar.no

HUSK at ved å være medlem av IL Jardar får dere:
•   15% rabatt på alle ordinære varer på G-sport 

Slependen(tidligere SPORTSHUSET)
•   Rabatt på Vitus Apotek Sandvika (Leif  Tronstadsplass – 

nedenfor bussene) på sportsrelaterte produkter

Innspill, meninger sendes til jardar.il@online.no eller  
tlf: 67 54 17 38

klUbbHUSet
Jardarhuset ble i sin tid definert som et grendesenter, noe 
vi i stor grad har opplevd det siste året. Etter at kjøkkenet 
ble byttet i fjor høst har det virkelig tatt av!

Vi ”eier” klubbhuset i form av en festeavtale på 40 år 
med Bærum kommune og har dermed alle kostnader, 
forbundet med drift. Leieinntektene kanaliseres direkte inn 
i vedlikehold og oppgraderinger. Huset leies ut til alt fra 
barnebursdager, konfirmasjoner, avslutninger, runde dager 
til planleggingsdager for skoler og barnehager.

Vi har plass til maks 80 personer. Det fins trådløst nett, 
videokanon, lerret og musikktilkobling.

Pris pr dag i helg er kr 4.750( fredag – søndag) og  
kr 1.750 for ukedager. Redusert pris for medlemmer!

DAGLIG LEDER. kathrine Sole Semb

Astrid Enersen sovnet inn 11. september 2010.  
Hun ble 86 år gammel.

Jardarposten kom ut første gang våren 1962, tre-fire måneder 
etter stiftelsen.

Redaktør den gangen var Astrid Enersen. I jubileumsboken 
”Idrettslaget Jardar 25 år”, utgitt i 1987, heter det:

Hun hadde den rette gnisten og var i den posisjonen som 
 enhver informasjonssjef  bør være, nemlig nært knyttet til 
foreningens ledelse. Hennes mann, Knut Enersen, var blant 
stifterne, og var en sentral person i klubbens drift.

Senere i artikkelen står det at Enersen fikk mye å gjøre, 
fordi ”det var få bidragsytere” og vanskelig å holde rytmen i 
 utgivelsen.

i stensilens tid
Jardarposten ble skrevet på stensil, og et klubbmedlem som 
hadde tilgang til stensilmaskin på jobben, gjerne redaktøren, 
kjørte opp avisen på kveldstid.

Når alle sider var trykket, var det å spre dem utover spisebordet 
og få tak i en gjeng medhjelpere som gikk etter hverandre rundt 
bordet og samlet sidene i bunker.

Astrid Enersen var redaktør i årene 1962 til 1965.
Hun var med i Damegruppa i mange år, men slet med helsen 
på slutten, og kom ikke så ofte på møtene lenger.

Vi lyser fred over hennes minne.

Jardarpostens første
redaktør er død

http://www.miranda.no
http://www.stabekkcatering.no
http://www.lasservice.no
http://www.jardar.no
mailto:jardar.il@online.no
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takket være dugnads-

gjengen i Hoppgruppa, kan 

klubben snart tilby hopping 

året rundt i Jardarkollen.

Leder Tom Lie, bakkesjef  Bjørn Moen, 
nestleder Eirik Gjerpe og mange andre 
gode hjelpere i hopp, går den idretten lysere 
tider i møte.

For nå har man startet på jobben som skal 
ende opp med plasthopping i de to minste 
bakkene.

– Vi skrudde fast plastspor i ovarennene 
i de to minste bakkene, samt at vi ryddet 
rundt ovarennet og slo gress  i unnarennet. 
Det som gjenstår er utjevning av unnaren-
net og legging av plast (kunstgress for fot-
ballbaner), legging av rør fra pumpehuset til 
toppen av de to minste bakkene og oppset-
ting av vant langs unnarennet, dersom 
pengene strekker til, opplyser styremedlem 

Hopping hele året
anser vi som mye gunstigere, i dag opplever 
vi at barnene allerede har andre aktiviteter 
når vinteren kommer. Men den største 
gevinsten er at vi utvider hoppsesongen fra 
2 hektiske måneder til nesten hele året. Jeg 
tror at vi kommer til å se at hoppsporten 
etter hvert blir en sommeraktivitet for de 
fleste. Det er svært mye enklere å drifte en 
plastbakke enn en tilsvarende bakke med 
snø. Vi vil også kunne benytte oss av plast-
sporene om vinteren dersom det er lite snø. 

–	Hvorfor	blir	det	ikke	plast	i	alle	de	tre	
småbakkene?
–  Dersom vi skal legge plast i den største 
bakken kan vi nok ikke bruke kunstgress. 
Da må vi legge vanlige plastmatter, noe som 
er svært mye dyrere. Jeg fikk et anbud fra 
Everslide på levering av plast til de to min-
ste bakkene på kr. 170.000,- altså 3 ganger 
så mye som det kunstgresset kommer på. 
For å plastlegge den største bakken må vi 
nok også flytte motbakken, da det er noe 
vanskelig å svinge på sletta om sommeren. 
Plastlegging av den største bakken kan vi 
nok derfor se langt etter.

: Tekst Mette Bugge   : Foto georg korody

 

leder tom lie (f.v.), 
bakkesjef  bjørn 
Moen, nestleder  
eirik gjerpe og  
geir Holm var blant 
dem som hadde 
møtt frem til  
dugnaden. 

og prosjektleder Georg Korody. Han var 
også til stede på dugnaden.

–	Hva	koster	det	å	legge	plast?
– Vi har et totalbudsjett for plastlegging av 
de to minste bakkene i Jardarkollen på  
kr. 400.000. Halvparten er  spillemidler, 
mens 100.000 er kommunalt bidrag og 
resterende egeninnsats.

Her inngår også ovarennet i den minste 
bakken, samt fullføring av ovarennet i den 
mellomste bakken ned til hoppet (dette ble 
gjort i fjor høst). Sporet koster kr. 157.000 
plasten i unnarennet koster ca. 65.000,- 
resten går med til materialer i ovarenn samt 
vannrør.

–	Hva	betyr	det	at		Jardarkollen	får	plast?
– Vi kan begynne å rekruttere nye utøvere 
om sommeren. Det er også mindre arbeid 
forbundet med å sette anlegget i stand til 
hopping om sommeren enn om vinteren, 
noe som forhåpentligvis vil medføre at det 
ikke blir for avskrekkende for nye foreldre. 
Å kunne rekruttere rett etter skolestart 


