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Ny giv på klubbkontoret
Et dugnadsbasert breddeidrettslag som Jardar, 
består av en rekke frivillige, som jobber sammen 
til beste for laget og medlemmer i alle aldre. 
Uten dugnad, intet lag, og ingen tilbud.
 
I Jardar er det heldigvis mange som stiller villig 
opp, til glede for barn og unge. Men det er mye 
som skal passes på og koordineres. Hvis vi tenker 
oss alt som skjer i Jardar som del av kroppens 
nervesystem, så er det klubbkontoret som er 
hodeskallen og daglig leder som er selve hjernen, 
der aktivitetene går ut fra.

Det kommer ikke noe godt ut av å fortape oss i 
fortiden, men vi kan bare med beklagelse erkjenne 
at ikke alt har gått helt på skinner på klubbkontoret 
det siste året. Dette har gitt oss en del hodebry, 
men nå har vi vært så heldige å få Anja Kingdon på 
plass som ny daglig leder på klubbkontoret. Nå går 
vi snart inn i et nytt år, og med blanke ark og ny 
giv på klubbkontoret, håper og tror jeg at 2012 vil bli et godt Jardar-år.
 

Vintervarme
På kunstgressbanen har boringen etter varmt grunnvann vært en suksess i høst. Syv rør 
som til sammen er nærmere et par kilometer, er satt ned i grunnen bak det ene målet.

Hvis montering av pumpe og bygging av et lite pumpehus går etter planen, kan alle 
fotballspillere glede seg over oppvarmet bane i vinter. Da er vi endelig i mål med 
bane 1. Vi har jo også ambisjoner om en bane 2, men til det prosjektet er vi helt 
avhengig av at det kommer til enighet mellom grunneier og kommunen. I denne 
 bransjen gjelder det å være tålmodig, noe også langrennsløpere erfarer: 
 

Vestmarka
Endelig kan vi se en liten lysning for langrennsgruppas initiativ for bedre løyper, 
skileik og snøproduksjon på Vestmarksetra. Motkrefter og byråkratiske hindringer har 
det vært i hopetall, men nå har vi nesten fått en julegave fra Fylkesmannen: Selv om 
tiltakene er innenfor markagrensen, får vi lov til å fortsette med planleggingen. Det er 
da noe, selv om det er langt frem. 
 
Sykkelgruppa er ikke i dvale. selv om syklene er satt bort for vinteren. Vi holder på 
å få til en avtale om spinning med Friskis&Svettis i Sandvika. Det kommer nærmere 
informasjon om dette på hjemmesiden under sykkelgruppa. Så følg med, eller snakk 
med Anja på kontoret. 

Fest
Jubileet, Jardar 50 år, 4. februar 2012, blir den store jubileumsdagen, med natthånd-
ball i Combihallen fredagskvelden før, kombinertleker i Jardarkollen på lørdag og 
jubileumsfest om kvelden. Hold av dagen, og følg med på hjemmesiden.
Ellers ønsker jeg alle en god jul og et godt nytt år. 

 : Jens Eskerud
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Jardar fyller 50 år lørdag 

4. februar. Da blir det 

feiring og fest både dag 

og kveld.

Gjennom mange måneder har arrange-
ments komiteen klekket ut planer for 
hvordan idrettslaget best kan markere sine 
første et halvt hundre år.

Jens Eskerud, leder av Jardars hovedstyre, 
har selv vært med i komiteen. Han forteller:

– Allerede på fredag innleder vi bursdags -
helgen med Natthåndball i Combihallen. 
Dagen etter er det ”Compact Games” i 

Jardarkollen, med hopp og langrenn. Der-
etter fakkeltog ned til Combihallen, slik vi 
hadde da Jardar var 40 år.
 
De syv i arrangementskomiteen har tenkt 
lenge og vel på hvordan festen om kvelden 
skal være. Klubbhuset og Combihallen var 
aktuelle. Nå har gjengen landet på et opp-
legg med mottagelse på Bjørnegård skole, 
og deretter fest i hallen om kvelden.
 
– Vi ønsker at det skal være åpent for alle. 
Noen få vil bli invitert, men alle kan være 
med mot en liten egenandel. Vi håper at det 
blir en skikkelig bygdefest i lokalmijøet, sier 
Eskerud.
 
Han håper det er mange som vil være med 

på denne store dagen i Jardar, og gjøre den 
til en minnerik opplevelse. Mer informasjon 
kommer blant annet på Jardars nett, når 
bursdagen nærmer seg.

: Tekst og foto Mette Bugge

Slik skal 50-åringen feires

Arrangementskomiteen

Jens Eskerud
Anja Kingdon
Hans Ingvald Lefsaker
Ann Zetterberg
Georg Korody
Dag Helland-Hansen
Paal Enge

MEDLEMMER.  Jens Eskerud og Paal Enge, Ann Zetterberg og 
Anja Kingdon er noen av dem som er med i arrangementskomiteen.
 

FLAGGING. Pa tide å fl agge for Jardar, mener Anja Kingdon.
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Anja Kingdon er blitt 

daglig leder på Jardars 

klubbkontor. Nå skal hun 

være limet i idrettslaget.

Ny sjef på kontoret

Diplomøkonomen ble veldig glad da hun så 
at jobben var utlyst. Dette var midt i blinken 
for 37-åringen, som er vant til å organisere. 
Med fi re barn i alderen halvannet til 12 år 
har Anja ofte mange baller hun må hente 
ned, og da passer det jo ekstra godt å bruke 
evnen til å administrere i et allidrettslag.

For i Jardar er det nok av oppgaver, fra 
økonomi, til medlemsregistrering, utleie av 
klubbhus, møter, kontakt med kommunen, 
informasjon innad og på nettet, besvarelse 

DAGLIG LEDER. Anja Kingdon er ny daglig leder på Jardars klubbkontor.

mennesker å bli kjent med i de ulike grup-
pene, og det er mye hun skal ha på plass.
-Jeg håper å bli en synlig leder i Jardar, slik 
at medlemmene vet hvem de skal henvende 
seg til, legger hun til.
 
Kort vei
Familien bor i nærområdet, i Rugdefaret, og 
dermed er det også kort vei til jobben. Det 
passer veldig godt i en periode da barna er 
små.

Hun ønsker å bidra til at Jardar skal bli et 
velfungerende idrettslag.

: Tekst og foto Mette Bugge

av alle mulige forespørsler, påmelding til 
ulike aktiviteter, for å nevne noe.

Hun har vært ansatt i SAS, og var der i 12 
år. Senere ble det blant annet et headhun-
terbyrå. – Siden idretten er en stor del av 
hverdagen vår, bare på godt, så er ikke et 
idrettslag fremmed for meg, ler Anja.
 
Familien med
Mannen Thomas er trener allerede. Barna 
driver med ulike aktiviteter.  Selv har Anja 
vurdert å ta opp håndballen igjen, den hun 
startet med da hun vokste opp i Alvdal.

– Jeg liker å ha kontroll og oversikt, og her 
er det mye å ta tak i, kommer det fra Anja.

Hun startet i jobben 24. oktober. Begynner 
å bli litt varm i trøya, men det er mange nye 

Jardar i bokform
I anledning 50årsjubileet 

gir Jardar ut en bok som 

tar for seg starten, den 

nære historien og dagens 

idrettslag.

Klubben følger tradisjonen. Også i 
forbindelse med 25-årsjubileet kom det ut 
en bok, men de fl este av dagens medlem-
mer har aldri sett den. Klubben er jo 
dessuten blitt dobbelt så gammel, moden 
for å få fl ere sider mellom de stive permene.
 
Hvorfor ble Jardar dannet? Hvorfor heter 
klubben Jardar? Hvilke idretter var med fra 
starten av? Mange av de eldre medlemmene, 
som har vært med fra dag én, har fortalt 
mye om de første årene. Den gangen var 
Harry M. Martinsen en av initiativtagerne, 
og også klubbens første formann. Han 
vet mye om Barnas Dag som senere ble 
Jardardagen, hva som var hovedoppgavene 
de første årene.
 
Drømmen om et klubbhus hadde han også 
tidlig, og i boken er det beskrevet den lange 
veien frem tilbygget sto der.
 
Idretten viktigst
Alle gruppene har fått sine kapitler. Mange 
ildsjeler,formenn, trenere, lagledere og 
utøvere er med, men det vil selvsagt være 
mange som ikke er nevnt. Boken er spekket 
med bilder, noe fra ”gamle dager”, de 
fl este fra de siste årene. Jardars aller største 
idrettsprofi ler er presentert på egne sider. 
Vi har europamestre, hoppukedeltagere og 
verdenscupdeltakere som har konkurrrert 
for Jardar.

Anlegg er viktig. Veien frem til en kunst-
gressbane var også lang. Mange engasjerte 
seg. Fortsatt har Jardar mangel på steder å 
trene og spille kamper, men minnene fra 
 åpningen og hva banen har betydd, er selv-
sagt omtalt med tekst og bilder.

Stor bredde
Jardartrollet, håndballens Ungdom 2000, 

Fotballskolen, er bare noen av alle de akti-
vitetene som har fått egne kapitler. Boken 
vil være på over 200 sider. Jardarpostens 
redaktør Mette Bugge har samlet trådene 
og skrevet mesteparten. Hun har fått hjelp 
av mange gode bidragsytere i hver enkelt 
gruppe. Jardarposten, medlemsbladet som 
er like gammel som idrettslaget selv, har 
vært en super kilde for å fi nne ut hva som 
har skjedd opp gjennon årene.
 

Støttespillere
Tone Mjøs har vært administrasjonssjef, 
Marianne Stepaschko har utformet boken 
og Lill Silseth har vært en nyttig støttespiller 
og lest korrektur.

Boken skal være klar til jubileet. På Jardars 
hjemmeside blir det på nyåret mer info om 
pris og hvor den skal selges.

: Tekst Mette Bugge

Fortsetter
Lefsaker, født 1. november 1993, har tatt på seg lederrollen 
også i jubileumsåret. Han har lang erfaring fra skolen, akkurat 
som supertrenerne Siri Walstad og Lars Mørch, fast i trener-
korpset hvert eneste år.

– Jeg tror faktisk jeg har vært med på nesten alle årene i 
fotballskolens historie, først som spiller, deretter hjelpetrener, 
hovedtrener og nå leder av hele fotballskolen for andre året 
på rad, sier Askjer Lefsaker.

– Jeg kan si at kvaliteten er blitt bedre år for år, men at også 
mye er det samme: Glede og det å ha det gøy står i sentrum. 
Det er verdier vi setter høyt. Vi skal ikke være superseriøse 
hele tiden.

Lefsaker mener årene som trener og leder på fotballskolen 
har gitt ham mye, personlig erfaring som det blir godt å ta 
med videre i karrieren.

– Det har vært en fantastisk mulighet.

MEDHJELPERNE. Trenere er uunnværlige brikker på 
 fotballskolen. Eirik Kosi Nervold (f.v.), Jørgen Frydenberg 
og Tuva Lindefjeld fotografert på skolen i juniuken 2011.

JENTEBANDEN. I starten i 1997 var det bare fem jenter. 
Sofie Dege Dimmen foran. Bak f.v.: Charlotte Eriksrud, 
Marte Pleym Svendsen, Live Frisak og Silje Starheim.

STERK GJENG I 2007. Fotballskolens ledere, trenere og hjelpetrenere. Bakerste rekke fra venstre: Ida Juklerød, Elise 
Thune, Kjersti Nervold, Carl Christian Sole Semb, Ida Brænden, Stian Petlund, Eirik Flovik, Anders Kristiansen.
Midterste rekke fra venstre: Mari Burheim, Pernille Lehne, Tania Holst, Julie W. Rekdal, Henning Askjer Lefsaker,  Erle 
Bjørnstad. Første rekke fra venstre: Hans Christian xxx xx, Martha Benan Vethe, Camilla Heiberg, Mikkel Mandt.
Gutt som ligger foran: Morten Nyhus.

2011. Alltid full fart de to ukene tidlig og sent på  
sommeren.

SKOLE ANNO 2011. Trenerne Siri Walstad og Christoffer 
Blekeli med ungene. Liggende foran: Gjermund Brovold. 
Sittende fra venstre: Ole Rasmus Guddal, Tobias Moe og 
Christoffer Brante. Stående f.v. Henrik Kattland, Mathias 
Valentiner, Sigurd Kveine.
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1963
Legeundersøkelse
Lege Arne Hugo Sørensen, Sandvika, foretar under søkelser 
og skriver ut legekort for aktive ut øvere. Det koster 
2 kroner.«

mann Martinsen. Oppsatsen besto ikke av blomster, men av 
pengesedler – 5000 kroner. Formannen tok imot og ble selv 
tildelt klubbens hedersbevisning i gull, og en stor gull medalje 
med ordensbånd. Senere fikk Martinsen et velfortjent æres-
medlemskap.

Mange tilbud
I årenes løp har det vært stor aktivitet, mange forskjellige 
prosjekter. De har kommet og gått av ulike grunner: Turn-
partier, skiskole, Absalon ungdomsgruppe, Jardarjoggen, 
bordtennis, rebusløp, dansekvelder, måneskinnsturer, juletre-
fester, julemoro, nissefest, Barnas Dag, Jardartrollet, bingo, 
Jardarjoggen, loppemarked, julemesse, turlangrenn, Jardar 
Open i golf, Ungdomsgruppe og Jardar Mutters.

Faktisk hadde også klubben en kort periode skiskyting som 
en hovedgren. På Jardars årsmøte 29. november 1984 ble 
det vedtatt å ta opp den idretten på programmet. Ildsjeler 
var Brynjar Hals og Ketil Ørbeck. Jardar var blant de første 
klubbene som meldte seg inn, 19. desember 1984, i det nye 
Norges Skiskytterforbund

Rundet 1000
Da Jardar idrettslag rundet de første 25 år i 1987, passerte 
medlemstallet 1000. I dag har Jardar snaue 1500 medlemmer, 
og en ny gruppe er kommet til. Sykkelgruppen rullet inn med 
et uformelt stiftelsesmøte i september 2009. Statuttene for 
nykommeren ble lagt fem på sykkelgrupas første årsmøte i 
mars 2011.

I tre forskjellige perioder satt Harry M. Martinsen som klub-
bens leder. Han takket av i 1982 og overlot vervet til Kjell H. 
Kittelsen. Som hovedleder satt sistnevnte en kort periode, 
men Kittelsen ble en markant skikkelse og senere æresmed-
lem. Som fotballformann i mange år, organisator, oppmann 
og reiseleder brukte han mye av tiden sin på Jardar.

Jubileer er blitt markert opp gjennom årene, og nesten 100 
medlemmer var samlet i klubbhuset for å feire 30–åringen. 

Gamlekara ga en elektronisk skrivemaskin til bruk for 
 hovedstyret. Damegruppa ga en sjekk på kroner 10.000.

Problemer. I begynnelsen på 90–tallet slet klubben med 
flere ting. Det manglet en bane, økonomi og folk som ville 
ta lederverv.

Den største utfordringen i begynnelsen av 90–årene var 
å skaffe nok penger til damelaget i fotball, som var i elite
serien. En eneste tur til Tromsø med fly kostet 42.000 kro-
ner. Fotballen sto selv for finansieringen, men fikk relativt 
mer fra hovedkassen.

Leder Lars Silseth fikk en tøff  jobb fordi Jardar var på ran-
den av konkurs. Det skyldtes utestående trenerlønninger. 
Det var ingen kontrakter den gangen, bare muntlige avtaler.

«Vi måtte bruke litt av fondet, som var etablert for å ivareta 
klubbhuset», minnes lederen.

14    Jardar 50 år  Jardar 50 år    15

Klubben blir til. Her, i firemannsboligen i Juterud-
veien 16 ble IL Jardar stiftet. Harry M. Martinsen bodde 
der og ble klubbens første formann. Bildet er fra 1997.

Premieutdeling på stiftelsesdagen. Harry M. Martinsen 
(t.h.) kan dele ut innsamlede pokaler Hanna Hesle og de 
andre, unge deltagerne.

Alle vAr stolte.  Vi arrangerte hopp renn den dagen Jardar ble 
stiftet. Bak f.: Morgan Amdahl, Knut Hansen, Harry M. Martinsen 
og Tor Kleven. Ungene står i 1. rekke f.v.: Terje Tomte, Jan  
Paulsen, Hans Petter Løken, Tom Kleven og Stig Hallingby. 2. rekke 
f.v.: Morten Hansen, Tore Martinsen, Jan Martinsen, Bjørn Amdal.

turn startet på Jong skole i september 1963 og var et 
populært tilbud.

nAvnet JArdAr. Astrid Enersen var kvinnen bak  Jardars 
navn, den første redaktøren av Jardarposten og med i plan-
leggingen av idrettslaget i 1962. Her får hun «Snill Pike»-
vasen ynder Damegruppas osteaften 29.  oktober 1999. 
Damegruppa delte ut den vasen i mange år.

1968
bellevue–pokalen
Pokalen, som ble forært IL Jardar av eieren av Bellevue 
hotell på Nesbru, er en flott sølvpokal.«mann Martinsen. Oppsatsen besto ikke av blomster, men av 

pengesedler – 5000 kroner. Formannen tok imot og ble selv 
medalje 

1968
bellevue–pokalen
Pokalen, som ble forært IL Jardar av eieren av Bellevue 
hotell på Nesbru, er en flott sølvpokal.«

or liten og stor
IL Jardar gjennom 50 år

F
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Nisser, julestemning, 

gløgg og pepperkaker. 

Alt var som det skulle da 

håndballen holdt ved like 

sin juletradisjon i hallen.

Nissene i Combihallen

3. desember var det igjen klart for innrykk 
av store og små håndballspillere i sine 
nissedrakter. Ikke noe er som å se så mange 
glade unger som kaster ball og har det moro 
i førjulstiden.

– Til tross for  været og mangel på snø, 
kom vi i julestemning, sier Britt Støvind.
Hun er vanligvis lagleder for Jardars jentelag 
i 16-årsklassen, der datter Sofie spiller, men 
nå måtte hun trå til fordi det er foreldrene 
til Gutter 12 og Jenter 12 som arrangerer. 
På guttelaget har hun Jesper.
 
Pølsegodt
Britt var med i arrangementskomiteen med 
til sammen åtte foreldre, mens mannen  
hadde oppgaver på kjøkkenet.

NISSEFEST. Alltid gøy i hallen i desember, når det er førjulsmoro. 

sultne etter hvert. De pengene som kommer 
inn på kiosksalget, går tilbake til Håndball-
gruppen.
 

Salget av pølser gikk nemlig unna, og selv 
om gløgg, pepperkaker, klementinere og 
saft var gratis, ble både unger og voksne 

LUFTIG. Hopp nisse, hopp!

– Jeg tror det må ha vært 160 håndball-
spillere der den kvelden. Det var et kjempe-
fint arrangement og alle var fornøyde, sier 
Støvind.
 
Som vanlig var Tone Mjøs oppvarmer, og 
snart hadde hun alle spillerne med seg. Hun 

er også blitt veldig vant til å være speaker, 
slik hun er på Natthåndballen på slutten av 
sesongen.

Disse arrangementene samler spillere på 
tvers av aldersklassene, og når det blir dan-
net lag med aktive i ulike aldre, fører også 

det til at mange blir bedre kjent. Denne 
gangen var Piker 15 dommere, og det er 
også veldig populært.

– Spillerne er flinke til å kle seg i rødt, og 
det er også veldig koselig, mener Støvind.

: Tekst Mette Bugge   Foto Torgeir Brovold 

 

RØDE SPILLERE. De var med på Nissehåndball. Første rekke f.v.: Hanna, Silje, Henrik og Snorre. I midten; Pernille, Henning, 
Magne og Martine. Bak .f.v.: Andreas og Marius.

NISSEFAR. Hvem skjuler seg bak skjegget?

6 7 Jardarposten nr 4 – 2011 Jardarposten nr 4 – 2011



Jardar er ikke veldig godt 

vant med å ha lag som 

vinner turneringer og er 

på topp i serien. I alle fall 

ikke så mange på gutte

siden. Desto hyggeligere 

er det å presentere  

Gutter 13 år.

Denne gjengen vant B-sluttspillet i Oslo 
Cup i slutten av november. En stolt 
gruppe kunne ta imot en flott pokal, som 
igjen gir inspirasjon til å trene hardt også i 
fremtiden.
 

Se – et vinnerlag 
på guttesiden!

10 spillere
Laget har 10 spillere, og skulle gjerne hatt 
flere, men de som er der gir alt og stiller 
opp. Gjengen har holdt sammen siden de 
var 8 år og gikk på håndballskole. Fra de 
var 9 har trenerne Lars Hellby og Joakim 
Bedsted vært solide støttespillere, med Elin 
E. Saastad og Kari Norvik Bakken som 
dyktige oppmenn.
 
I årenes løp, og kanskje spesielt det siste året, 
er det blitt flere triumfer. Vi ramser opp:
•  Laget vant  Messecup i mai, spilte i Klasse 

G14 og ble nummer 3 i A-sluttspillet
•  Vant Haslum cup i august, Håvard E. 

Saastad fikk bestemannsprisen.
•  Vant B-sluttspillet i Oslo cup.
 •  Leder sin pulje i serien, vunnet alle 

kamper til nå med god margin
 

LITT SEIERSVANTE. Bakerste rekke fra venstre: Trener Joakim Bedsted, Håvard E. Saastad, Mikkel Bedsted, Andreas I. Hellby, 
Martin Saunes, Jack H. Rollheim, Jørgen Norvik Bakken. Foran f.v.: Magnus U. Olausen, Kristian Andre Barr Larsen, Jostein 
Kløgetvedt, Jacob Hjermann

To treninger
Gutta trener to ganger i uken, mandag og 
fredag, og har det fint sammen.
Rapportene forteller om en ivrig gjeng som 
ønsker å bli bedre. De ønsker flere spillere 
velkommen, fordi man blir veldig sårbar 
med så få på laget.

Dessuten får man enda mer ut av hver 
trening når det er flere som stiller opp. Ikke 
minst de to trenerne skulle gjerne hatt flere 
å spille på.
 
I siget
Gutta ble  nummer 3 i  serien siste sesong, 
og  har som mål i vinne serien, samt slutt-
spillet. Det betyr hardkjør i 2012.
Stå på, gutter! 

: Tekst Mette Bugge   Foto Lars Hellby 

B-gjengen fikk nytt lag

FEM NYKOMMERE: I denne kampen var det fem helt nye (foran) som var med. F.v: Kristi.Anita Dahl, Ingjerd Angermo, Siw Marit O. 
Lunde, Inez  Nærup, Marthe Hagberg. Bak f.v. Sissel Sundby (comeback), Lise Bjørnstad, Marianne Fossum, Marianne Stepaschko, 
Heidi Heggedal, Anne Louise Strand, Rikke Eriksrud og Mette Härdi.    

Jardar har i flere år hatt 

to veteranlag i håndball 

for kvinner, men foran 

denne sesongen var det 

noen som ga seg, eller 

gikk til Alaget. Stallen 

ble tynn.

Dermed måtte 2. laget annonsere, og drive 
en liten kampanje for å få forsterkninger. 
Det har endt med åtte helt nye spillere, og 
et comeback. Tilbudet om to lag kunne 
fortsette.

– Skulle tro jeg ikke hadde gjort noe annet, 
ler målvakt Kristin-Anita Dahl, populært 
kalt KA. Hun hadde spilt i Jardar da hun 
var 12-14 år gammel, der pappa Tor var 
aktiv som leder og trener.  Familien bodde 
i Røyken, og som 18-20-åring ble det 
målvakt spill i lokalklubben Slemmestad.

Onsdagstrening
B-laget trener hver onsdag klokken 21 til 
22.30, og prøver kanskje på noen man-
dagstreninger over jul.. Flere av A-jentene 
trener sammen med klubbens damelag i 4. 
divisjon, og spiller også kamper for dem. 
Gøril Thue og Kjersti Hellby, som egentlig 
har gitt seg, har likevel løst lisens for å kunne 
steppe inn i A-gjengen når det er kamper. 
Begge lagenes hjemmekamper går i trenings-
tiden, slik at det er veldig få kamper i helger.

Begge lag vil ha flere spillere. Årsaken er 
noen skader, at enkelte reiser mye, og at det 
kan være møter eller mangel på barnepass 
som hindrer oppmøte.

Det er absolutt lov til å komme på trening 
og prøve seg. Ofte er det treningskamper 
mot et lag fra Snarøya, og alle kan selvsagt 
være med.

Kontakt oppmann Mette Härdi: 92218574.

: Tekst og foto Mette Bugge 

– Jeg tenkte på å begynne igjen, men var 
ikke gammel nok for old girls. Nå er jeg det, 
og dette er veldig gøy. Den første treningen 
var hard, men så kom jeg inn i det, sier KA, 
som bor på Skui.

Gøy på trening
Inger Angermo, bosatt på Evje, dukket også 
opp på treningen i høst. – Jeg begynte med 
håndball i Mosjøen og spilte der til jeg var 
17-18. Jeg hørte om old girls i Jardar, og så 
annonsen. Tidligere var det ikke så mye tid 
til trening, men nå får jeg det til, og det er 
moro, mener firebarnsmoren.

Marthe Hagberg (36), som bor på 
Slependen, startet sin håndballkarriere i 
Jevnaker og var aktiv mellom 10 og 18 år.   
– Så ble det syv år i bedriftsidretten i Oslo.  
Jeg hadde hørt om Jardars lag fra jeg  
flyttet til området i 2003, men da var jeg 
for ung. Nå er det kjempegøy å trene og 
spille. Jeg burde startet opp igjen for lenge 
siden.
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Maria Beisvåg kan bli  

Jardars neste landslags

hopper. 13åringen er en 

lysende stjerne.

Det mener i alle fall mange av ekspertene, 
som har sett en skihopper i sterkt utvikling 
det siste halve året. Da hun hoppet finalen i 
hopptreff  på plast i oktober i Gjerpenkollen 
i Drammen, var det 40  deltakere, av dem 38 
gutter. Hun slo alle!

– Anette Sagen kom bort og sa at det var 
veldig bra, ler ungdomsskoleeleven fra 
Bjørnegård. Maria, født 7. april 1998, ser 
for seg at hun bare skal satse videre.  
Det at hoppjentene har både  VM, OL og 
verdenscup, lokker.
– Klart det er målet, forklarer utøveren.
 
Som broren
Hun startet opp i Jardarkollen, akkurat som 
den åtte år eldre boreren Anders. Han kom 
også langt, og fikk blant annet to gull og 
et sølv i Hovedlandsrennet og vant finale 
hopptreff  med laget til Akershus.

Norges Skiforbund fulgte med talentet, men 
unge Anders gikk lei og ga seg.
 
Nå er det datteren Maria som mamma og 
pappa følger opp. Hun diltet med store-
broren inn i bakken da han var aktiv.

– Det var så kjedelig bare å være med og se 
på, så jeg ville hoppe jeg også, forteller hun.
Maria startet ”karrieren” som treåring. Da 
Jardarkollen ble for liten, gikk turen videre 
til Linderudkollen, Gjerpenkollen, bakker 
andre deler av vårt land, Sverige og i Sveits.
 
Vil videre
– OL er veldig spennende. Det motiverer 
meg veldig. Anette Sagen og Line Jahr er 
forbilder, sier hun.

Ved siden av Jardar er ungjenta medlem av 
Kollenhopp. Der blir hun også tatt godt 

bevegelighet. Det er få som tråkker så rent 
og hardt som hun gjør.
 
Maria Beisvåg er for øvrig tatt ut i en 
ungdomsgruppe med tanke på OL i Sotsji. 
Leder for den gruppa er Rune Rebne.

: Tekst Mette Bugge  Foto Jan Kåre Beisvåg

Drømmer om OL og VM
Maria Beisvåg fikk skryt av Anette Sagen

vare på. I høst, på plast, satte den 156 cm 
høye hopperen ny personlig rekord på 73, 
5 meter. 8-klassingen gleder seg veldig til 
konkurranser i vinter, og særlig høydepunk-
tet som Solan Gundersen vinterleker i mars.
Landslagstrener Christian Meyer er for 
øvrig obs på Jardar-hopperen, som får 
skryt for alt fra sittestilling, sats, spenst og 

BARE SMIL OG GLEDE i Midtstibakken i Holmenkollen  19. november, da Maria Beisvåg 
overvar NM for kvinner som Anette Sagen vant. Om få år er Jardar-hopperen trolig med 
i mesterskapet. 

Se på denne gjengen av 

Jardars hoppere. De er 

med i et av landets beste 

hoppteam: Kollenhopp.

Kollenhopp er det viktigste sportslige 
tilbudet til Jardarhopperne når de vokser ut 
av Jardarkollen. Allerede fra man er 12 år er 
det mulig å gå over dit. Kollenhopp deler 
opp de aldersbestemte utøverne fra 12-16 år 
i 2 treningsgrupper: 12-14 og 15-16.

Kollenhopp har fem trenere innenfor 
aldersbestemte klasser og andre ressurs-
personer å trekke på. Kollenhopp samler 
alle som vil drive med skihopping i Oslo 
og Akershus. Det er også egne kombinert-
treninger, slik at de som satser på dette også 
blir ivaretatt. 

Siden hopp er en relativt liten idrett er det 
viktig at Kollenhopp samler alle utøvere i 
nærområdet, slik at det blir et bra sport-
slig og sosialt miljø. Treningene foregår i 

Gøy i Kollenhopp
Linderudkollen i K39 om sommeren og 
K39 og 70 om vinteren. Når man ikke kan 
hoppe er det barmarkstreninger på Norges 
Idrettshøgskole og hopptrening i hopp-
lab’en i VM-huset ved Holmenkollen.

Midtstuen blir mer og mer brukt for de 
eldre hopperne. Når småbakkene blir klare 
i dette området, vil nok mesteparten av 
aktiviteten foregå der. Da vil det være et 
komplett tilbud med bakker av alle stør-
relser både sommer og vinter.

Hva betyr samarbeidet?
Utøverne står som medlemmer av Jardar 
som klubb, men er med i Kollenhopp som 
team. Det er sportslig høyt nivå på mange 
av utøverne, og det er mange flinke trenere. 
Man får dermed et godt treningstilbud og 
coaching, samtidig som man får trent med 
noen av de beste i landet. Det legges opp 
til egentreninger både i tillegg til organi-
sert trening, eller i stedet for, om man 
ikke kan reise på alle fellestreningene. Det 
viktigste av alt er nok at man kommer i et 
hyggelig og stimulerende sosialt miljø med 

KOLLENHOPPERE FRA JARDAR. Nederst fra v: Einar Luråas Oftebro, Mille Flatla Moen, Jens Lurås Oftebro.
Øverst fra v: Christian Røste Solberg, Kasper Moen Flatla, Magnus Ihle, Maria Beisvåg, Jon Haakon Moe.
Ikke tilstede: Joachim Ingeberg Ringstad og Anders Moreno Nygård.

likesinnede, og har det gøy sammen med 
skihopping. 

Har med ni
I dag har Jardar med ni hoppere i dette 
teamet. Da Magnus Ihle begynte som 
11-åring, var det bare han og Christian 
Korody fra Jardar i aldersbestemt, men 
Jon Haakon Moe har vært med hele tiden. 
Tidligere har også Anders Beisvåg og 
Tobias Hillestad vært med, før de ga seg.  
Nå har vi med alle som er på dette bildet, 
pluss Joachim  Ingeberg Ringstad og Anders 
Moreno Nygård. Jardar er nok en av de 
største  klubbene i Kollenhopp, om ikke den 
største. Av 13 og 14 åringene i Kollenhopp 
er halvparten fra Jardar!

 Jardar har ingen trenere som opprinnelig er 
fra klubben vår som er trenere, men Erlend 
Munkeby er trener for 12-14 åringene. Han 
var tidligere trener i Jardarkollen i mange år. 
I tillegg var Simen Sareisian trener i KH en 
periode. 

: Tekst Erik Ihle. Foto Håkon Moe
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Jardars fotballjenter 

1997, 1996 og 1995 

årgang har vært i Berlin 

på cup. Det gjorde ikke 

noe at det var mye å  

handle der.

Shopping og cup 
passer sammen

Trener Aribert Schmidt er fra Berlin og 
han inviterte jentene til fem dagers cup og 
sightseeing i den tyske hovedstaden.
Dermed dro 21 jenter og seks voksne av 
gårde med fly i midten av oktober. 

Jenter i fengsel
Selvsagt var det fotball det skulle handle 
om i Berlin, men med jenter i alderen 13 til 
16 år startet vi like greit med shopping. Vi 
besøkte Alexa som er et av Europas største 
kjøpesentre, så var det unnagjort.

ALExANDER PLATz. Shopping er alltid populært. Foran fra venstre: Henriette Helverschou Hagen, Helene Silseth, Ida Nygård, Elise 
Holm Håbakk, Gabriella Persson, Julie Landenget, Monica Bockelie. Bakerst: Fam Rikstad, Helene Wulff-Pedersen, Caroline Berntsen 
Kybo, Ingvild Mølmen, Julie Glorvigen Apeland, Live Mørk Daleng, Ingrid Strand Amundsen, Julie Marie Kinneberg, Helle Rognerud,  
Anne-Li Meling, Tuva Lindefjeld, Juni Fjugstad, Hannah Nilsen, Stine Marman.

Vi fikk sett mye av Berlin og rakk også inn-
om Checkpoint Charlie-museet og fikk se 
mange ulike og kreative metoder for å flykte 
fra øst til vest før Berlinmuren falt i 1989. 
 
Tøffe kamper på Berlin  
Masters
Vi deltok i cupen Berlin Masters 14. og  
15. oktober. Jardars jenter 95-96 hadde 
eget lag, mens jenter 97 dannet lag sammen 
med tyske jenter. Begge lagene spilte seks 
kamper hver dag, så det ble travle dager 
både for spillerne og trenerne Aribert 
Schmidt og Petter Berntsen.

 For jenter 95-96 ble dette en skikkelig 
utfordring. De spilte mot de beste lagene i 
Berlin. De tyske spillerne var nok teknisk 
bedre enn oss, mens vi var bedre kondi-

Aribert tok oss med til et av de fryktede 
Stasifengslene. Fengselet vi besøkte var 
det største i Berlin, og på en guidet tur 
lærte vi mye om Europas nære fortid. Stasi 
var etteretningstjenesten og det politiske 
politiet i det tidligere kommunistdiktaturet 
Øst-Tyskland fram til 1989. Vi fikk høre 
hvordan folk ble tatt til fange og torturert 
for å ha sagt noe negativt om myndighetene 
eller planlagt eller hjulpet noen å rømme 
over til vest. Hver natt ble alle fangene sjek-
ket med få minutters mellomrom, for det 
var bare tillatt å sove på ryggen med begge 
hender over teppet. Hver gang noen lå feil, 
ble de vekket. Det var mye informasjon og 
mange inntrykk, så etterpå var det en fin av-
veksning å reise videre for å møte Ariberts 
tyske venner og det laget han var trener for i 
Berlin, og spille treningskamp med dem.

BERLINMUR OG TO JENTER. Foran et 
stykke av Berlinmuren som er blitt bevart 
for ettertiden. Fra venstre Ingrid Strand 
Amundsen og Elise Holm Håbakk.

sjonsmessig. Som alltid ble vi bedre utover 
i kampene og utover i turneringen og vi er 
ganske fornøyd med resultatene: 2 seire,  
2 uavgjort og 8 tap. Alle kampene vi tapte 
var ettmålstap. 

For 97-jentene var det enda tøffere kamper, 
mye skyldtes språkproblemer.

For noen av de eldste jentene ble dette av-
slutningen på en lang fotballkarriere i Jardar, 
for andre ligger det an til ny utenlandstur i 
2012. 

: Tekst Tonje Apeland    Foto  Julie Glorvigen  

Apeland, Anine Nygård, Gabriella Persson 

GLADE JENTER På TUR. Monica Bockelie, Fam Rikstad, Helene Wulff-Pedersen, Juni Fjugstad
AVSLAPNING. Mens de venter på neste kamp. F.v.: Helene Rognerud, Ingrid Strand  
Amundsen, Anne-Li Meling, Live Mørk Daleng.
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FULL FART. 96/97-gjengenkommer forbi. Foran er Ida Feiring og Hanne Endresen

På TOPPEN. Fornøyd Jardargjeng i hvite omgivelser.

Jardars langrennsgruppe 

holder tradisjonen ved 

like. Det betyr samling  

på Liatoppen en helg  

før jul. Denne gangen  

2.4. desember.

– Litt over hundre store og små deltok 
på årets tur. Som vanlig var vi spente på 
hva slags forhold vi skulle få. Det var lite 
snø, men nok til en økt på søndag med litt 
gresstuster her og der, sier langrennsleder 
Bjørn Tiller.

Han var selv med på turen, og kan fortelle 
at løperne lørdag dro opp til Geilo hvor 
det var en brukbart preparert runde på 
nesten 5 km hvor store deler av den norske 
langrennsfamilien oppholdt seg.

– Været var nydelig, noen minusgrader og 
jammen litt sol begge dagene. For mange 
var det sesongens første tur på snø og 
mange blide fjes som jobbet konsentrert 

Alltid opp på Liatoppen
De eldste langrennsløperne 

i Jardar er med i et sam

arbeide med aktive fra

seks andre klubber.

Langrenn Asker og Bærum kalles ”koalis-
jonen”, som skal gjøre det morsommere for 
ungdom å trene og være aktive lenge.
Fra Jardar har langrennsgruppa med 10 av 
totalt 46 løpere. 

Langrenn Asker og Bærum ble stiftet i 
2009, for å gi langrennsungdom et godt og 
inkluderende miljø, på tvers av klubbene i 
de to bygdene.

Jardar var en av initiativtagerne. Fire per-
soner sto bak de nye tankene og opplegget 
som ble klekket ut i 2008: Geir Kaasen 
fra Bærums skiklub, Toril Stokkebø fra 
Holmen, Olav Tungesvik fra Jardar og Per 
Koppang fra Haslum.

– I starten gikk vi ut og undersøkte interes-
sen. Vi tenkte på løpere fra 15 til senior.  
Klubbene hadde ulike interesser. Vi måtte 
derfor senke ambisjonene, starte i det små 
og bygge stein på stein. Vi begynte med 
15-16-åringer og har utvidet tilbudet. Nå 
er det fire årsklasser som er involvert. 
Siste klubb som er kommet til er Fossum, 
som kastet seg på når det gjelder 15 og 16 
åringer, sier Jardars Olav Tungesvik, som er 
sportslig leder.

Sårbart
– I utgangspunktet brukte vi det faktum at 
størrelsen på årskullene er veldig forskjel-
lig.  Én klubb kan ha en årsklasse med 
mange løpere, mens det bare er én eller to 
i neste. Dermed blir miljøet sårbart. Vår 
måte å ordne dette på er  å gjøre en del av 
treningsarbeidet sammen og selvfølgelig på 
den måten skaffe sosialt samhold mellom 
løperne.

Tungesvik har et trenerteam på seks, hvorav 
to kommer fra Jardar: Ingerlise Wingaard 
Jensen og Fredrik Jong.

– De er kjempeflinke, sier Tungesvik.

Topp når klubber går sammen

JARDARGJENGEN.  F.v.: Celine Vannebo, Sindre Tungesvik, Kristin Bugge Lyche, Ingvild 
Kildal, Nikoline Asdøl, Kristin Helland-Hansen, Camilla Vannebo, Magnus Wølneberg, 
Synne Nesheim Flatebakken.  

Ha det morsomt
Hovedformålet med teamet understrekes på 
denne måten:

•  Etablere et morsomt treningsmiljø for de 
som ønsker å drive langrenn som konkur-
ranseidrett.

•  Ha et tilleggstilbud og fellesskap ved 
siden av klubbtreninger, enten det er få 
eller mange løpere i klubben i de aktuelle 
årsklassene.

De klubbene som er med er Bærums 
Skiklub, Bærums Verk IF, Haslum, Holmen 
IF, Jutul, Fossum  og Jardar.

Løperne har fått gode miljøer, god sportslig 
utvikling med mange gode resultater, blant 
annet i Hovedlandsrennet.

Fra sesongen 2011-2012 ble også de to 
yngste juniorklassene innbefattet. Det er 
løpere som er 17 og 18 år, og som kanskje 
mer enn noen trenger et styrket miljø.

Treninger, samlinger
Samlinger legges samlet for alle årsklassene. 
Treningsøkter er fortrinnsvis separat for de 
to aldersgruppene, men gjerne felles tid/sted.

På høsten har det vært fire treninger i uken, 
hvorav en samling/nærsamling i helgen. Da 
Jardarposten var innom gruppen var det 
næsamling i Jardars klubbhus. Utenfor sto 
det mange rulleski, så det var ingen tvil om 
idretten.

I vinter har det vært to-tre fellestreninger 
i uken, blant annet med snøsamling på 
Beitostølen siste helg i november. Målet er å 
samles på de fleste renn. Alle håper at første 
del av 2012  skal bli veldig  snørik.

Det er et klart mål om å koordinere best 
mulig med klubbtrenerne slik at aktivitetene 
i Langrenn A&B skal kunne passe best 
mulig inn sammen med klubbtreninger og 
eventuelt personlige treningsprogram. 

: Tekst og foto Mette Bugge 

med å friske opp gamle ferdigheter. På 
kvelden var det også stor stemning med den 
tradisjonsrike underholdningen arrangert av 
de eldste utøverne i gruppen.

Jardars langrennsløpere håper at 2012 byr 
på masse snø, slik at det kan bli stor del-
tagelse i renn. Oppholdet på Liatoppen og 
Geilo ga en forsmak. 

: Foto Dag Helland-Hansen
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Vondt i nakke 
eller rygg?

www.naprapat-slependen.no

Slependveien 54 B, 1341 SLEPENDEN
Telefon: 67 41 31 06
post@naprapat-slependen.no

Vi kan behandle:
•  Hodepine/migrene
•  Stiv nakke
•  Svimmelhet
•  Skulderplager
•  Prikking og/eller verking i arm
•  Smerte/stivhet i korsrygg
•  Hekseskudd (akutt lumbago)
•  Ischias
•  Hopperkne
•  Løperkne
•  Akillesproblemer
•  Benhinnebetennelse
•  Nedsatt bevegelighet
•  Andre idrettsskader

Vi holder til på Slependen Helsehus, 
bak Malerstua. Gratis parkering!

Fikk mat som fortjent
Tourtråkk 2011 ble stor 

suksess. 53 sykkelryttere 

har vært innom  den faste 

lørdagssyklingen, der  

”toget” ruller presis klokken 

09.00 fra klubbhuset.

Ola Nyhus er primus motor, og han kan 
fortelle at sykkelrytterne feiret stort 19. 
 november, etter 29 etapper fra påske. På 
den såkalte banketten gikk den tradisjons-
rike paellaen ned på høykant. Kokken Jon 
Arne Trollvik hadde gjort en formidabel 
jobb.

Også kakene bar preg av at dette ikke var en 
tilfeldig forsamling, men veldig sykkelinter-
esserte mennesker. Og de som kommer på 
fest her, har virkelig fortjent det.
 
Mange mil
– Vi har til sammen syklet 17000 km, sier 
Nyhus, som fører statistikk.
Antall deltagere hver lørdag har variert 
fra fire til drøye 20. Når gjengen starter 
opp første helg etter påske hvert år, er det 
mange ivrige sjeler. I starten er det korte 
turer, men så blir de lengre.
 
– Distansen har vært fra 25 til 90 km, men 
det er selvsagt lov å kjøre kortere og finne 
sin egen vei hjem igjen. Sykkelrytterne 
har vært i Røyken, Hokksund og nord i 
Nordmarka. Ingen har vært så ivrige som 
Erik Aas, som har syklet 1000 km bare på 
Tourtråkk. Utenom det er det ytterligere 
mange mil.
 
Initiativtager
Kjell Nervold var med og startet denne 
tradisjonen for mer enn 20 år siden. Ola 
Nyhus har ”bare” vært med i 10. De siste 
årene har imidlertid opplegget blitt mer 
organisert.

På banketten, der over 40 var med, ble det 
fremhevet at 20 av de 53 sykkelrytterne 

var debutanter. Det ble gitt et skjold ”Nine 
oclock sharp shield” som Nyhus fikk i fjor, 
og som Narve Holen mottok denne gangen. 

For å få det må noen kriterier oppfylles, 
både seriøse og mindre alvorlige. 

Årets debutanter ble Eva Rønning og Tom 
Nilsen.

Første lørdag etter påske 2012 ønsker 
sykkelgruppa flere velkommen til en offisiell 
prolog. Da pleier turen å gå til Bygdøy.

: Tekst Mette Bugge Foto Ola Nyhus

KLUBBMESTERSKAP. Fra venstre Knut Helgesen, Thomas Foyn, Eirik Asdøl, Dag Helland-
Hansen,  Harald Eskerud, Morten Franke Jensen, Kristoffer Birkeland (programhelt!), 
Andreas Drivenes, Jonas Haltia, Arne Gaustad og Håkon Endresen.

PAELLAFEST. Foran  fra venstre Ola 
Thjømøe, Anne Lise Hestvik (i polka-kjole 
= ”klatre-kjole”) og Eva Rønning.

GOD BAKST. Særegen kake,
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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

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
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Vi holder til på
Bærum Golfklubb

Hellerudveien 26, 1350 Lommedalen

Lommedalen Catering

  

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

Slependveien 55. Tlf. 67 54 30 23

Åpningstider
Mandag, onsdag  
og torsdag 9-20.

Tirsdag og fredag 9-17.
Lørdag 9-15
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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!

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!
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KIROPRAKTIKK  +  AKUPUNKTUR  +  FYSIOTERAPI  +  MASSASJE  

La ikke idrettsskader
ødelegge idrettsgleden!
Vi har solid erfaring med å forebygge 
og behandle idrettsskader.

Vårt tverrfaglige team kan bidra med: 
• Kiropraktikk  • Fysioterapi
• Akupunktur  • Massasje
• Treningssenter • Kurs/foredrag

Mange av våre behandlere har selv 
vært toppidrettsutøvere, så hos oss 
møter du likesinnede.

Bestill time på tlf 67 80 50 70 eller www.klinikkpluss.no
Du fi nner oss i Løkketangen 12a
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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

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%
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Blad i postabb. B-blad
Returadresse:
IL Jardar,
postboks 15, 1312 Slependen

Ingerlise Wingaard Jensen 

er langrennstrener i samar

beidet mellom syv Asker 

og Bærumklubber, og den 

eneste kvinnen.

20-åringen har vært i systemet siden 
høsten 2010. Selv var hun en meget god 
langrennsløper, som kan skilte med blant 
annet seier i Hovedlandsrennet. Det er det 
ikke mange utøvere som kan skryte av. Hun 
lyktes i klassisk.
 
Tre søsken
Wingaard Jensen fra Tanum valgte å gi seg i 
2007. Året før hadde broren Christoffer lagt 
opp. Hun angrer ikke på det.

– Nei, ikke nå lenger, ler ungjenta, som 
kan fortelle at også lillesøster Marianne er 
langrennstrener, da i klubben.

– Kan du tenke deg å bli trener på heltid?
– Nei, neppe ren trener. Jeg tenker nok at 
psykologi eller fysioterapi er mer aktuelt 
som yrke, men kanskje trenervirksomhet 
ved siden av. Det er veldig morsomt, mener 
universitetsstudenten.

Pappa Morten Francke Jensen har for øvrig 
vært leder i Jardar i mange år, og aktiv med-
spiller både i langrenn og i Jardartrollet. 

: Tekst og foto Mette Bugge 

Eneste kvinnelige trener

TRIVES. Ingerlise Wingaard Jensen.

KLUBBHUSET
Jardarhuset ble i sin tid definert som et grendesenter, noe vi i stor grad har opplevd de siste årene. Etter at kjøkkenet ble byttet
har det virkelig tatt av!
Jardar ”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.

Huset 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!


