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For liten og stor,
klubben der du bor

JARDAR

leders hjørne

forsidebildet:
Magnus A. Lefsaker komper Tania Holst, 
tidligere målvakt i håndballen.

Foto: mette bugge

For alle – mot 100
Jardar er 50 år i år. Det gir en sjanse for oppsum-
mering, men like mye mulighet til å se fremover. 
Og da vi markerte jubileet 4. februar, nøyaktig på 
fødselsdagen, var det et idrettslag i fi n form som 
kunne feires.

Under planleggingen av selve jubileet, ble vi fort 
enige om at de unge måtte med. Derfor var det 
discohåndball allerede på fredag og hopp- og 
 langrenn på formiddagen lørdag. På kvelden var 
det en fi n opplevelse å være til stede på selve 
festen, der det var mange mennesker.
 

Helsa først
Idrettslaget har lagt bak seg fem viktige tiår, men 
samtidig må vi se fremover. I en tid der studier 
viser at 15-åringer er svært stillesittende, har 
idrettslaget en viktig misjon. Jeg tenker på klubben 
i et helseperspektiv. Det er nettopp behov for noe 
av de aktivitetene vi kan tilby, og det aller beste er 
om foreldre kan få med barna sine tidlig, slik at ungene blir vant til å bevege seg. 

Et breddeidrettslag som vårt har mye å tilby, og det er fortsatt opp til medlemmene 
hva vi skal ha på ”varelisten”. Jardar her bestandig vært åpne for nye ting, og ikke 
minst nykommeren Sykkelgruppa er vi stolt over. Her er det faktisk mange unge og 
voksne som fi nner et tilbud.
 

Noe på gang
På jubileumsfesten hørte vi at Jardar har hatt en storhetstid på mange områder, ikke 
minst med landslagsspillere i fotball for kvinner og en kombinertløper og hoppere 
som har representert internasjonalt. Nå viser det seg at en ny storhetstid kan være 
på vei. Hoppgruppa kan vise til mange utøvere som er plukket ut til representasjons-
oppgaver for Norge, og det synes jeg er fl ott. Det er mulig å kombinere topp og 
bredde, og hoppernes sterke resultater er eksempel på at noe er på gang.

I en tid da det snakkes så mye om sosiale medier, så er min mening at de er elektro-
niske, men ikke sosiale. Vi blir mindre sosiale desto mer vi benytter dem. Folk sitter 
ikke sammen lenger, men hver for seg. Derfor er det behov for et idrettslag som får 
folk til å samles, enten det er på banen, i hallen, på sykkelen, på fest eller på side-
linjen. Jardar er lim i vårt lokalsamfunn.

I et breddeidrettslag lever man med årstidene. Nå går det mot fotball- og sykkel-
sesong, snart skal det løpes Jardartroll i Tanumskogen, og utøvere fra de typiske 
vinteridrettene skal i gang ned ny basistrening. Hele tiden skjer det noe. 

Når det går mot seriekamper i fotball, er det morsomt å se foreldre følge sine håpefulle. 
Alle mammaer og pappaer som engasjer seg er et hyggelig syn, og minner om at livet 
går videre. Det kommer til nye foresatte som idrettslaget er så avhengig av. Får vi dem 
til å gjøre litt mer enn kun å følge sine egne, er idrettslaget i rute mot de neste 50 år.

 : Jens eskerud
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angrer ikke et sekund på at
jeg ble leder mot min vilje

Han ble leder mot sin vilje, 

men føler at han har fått 

mye igjen fordi han tok på 

seg jobben.  Nå sier Jens 

Eskerud takk for seg.

Helt siden 17. november 2004 har Jens vært 
leder av IL Jardar. På årsmøtet 21. mars går han 
av. Det har han gitt valgkomiteen beskjed om.

– Nok er nok. Jeg vil ikke klamre meg til 
vervet, sier 60-åringen, som føler at det er 
naturlig å overlate stafettpinnen til en annen.

Selv kom han inn i vervet da han var nest leder 
i styret. Det var ingen som ville overta da den 
forrige lederen Morten Mørch ga seg. Eskerud 
hadde heller ikke lyst, men ble overtalt.

– Det har vært veldig givende. Det er mye 
som har hendt i disse årene, men jeg er 

fornøyd med at vi har klart å holde ak-
tiviteten oppe i konkurranse med alt som 
skjer. Vi har lykkes med å realisere bane 
1 med undervarmeprosjekt, vi har startet 
opp en Sykkelgruppe, og vi har sett at 
Langrennsgruppa har fått foreldre til å løpe 
Jardartrollet og ellers delta på skikurs.

inn i skolen
– Noe som har betydd mye er at Jardar har 
kommet inn med et tilbud til SFO. Selv om 
det har gått noe på bekostning av Idretts-
skolen, viser det at Jardar følger med i tiden. 
SFO-opplegget er gullkantet.

– Å være leder for et stort breddeidrettslag 
må være krevende. Det er vel nok av møter?

– Ja, men jeg synes ikke det har vært vans-
kelig å få det til i en ellers hektisk hverdag.  
Det har ikke vært noe offer. Jeg har gått 
til oppgaven med store glede. Det er fi nt å 
møte så mange spennende mennesker, og 
jeg har på ingen måte tenkt å legge meg 

på sofaen etter dette.  Jeg sitter i styret i 
Sykkelgruppa og har lyst til å være et slags 
bindeledd mellom den og hovedstyret.

– Så du kutter ikke ut medlemskapet selv om din 
tid som ivrig foreldre til håndballspillende døtre og 
en sønn som var skihopper er over?
– Nei, jeg synes det er viktig at de voksne 
fortsetter medlemskapet selv om ungene gir 
seg. Det er så verdifullt å være med, og det 
er mange aktiviteter å delta i, både løping 
og sykling, for å nevne noe. Det er dessuten 
små og store oppgaver som det er mulig å ta 
del i. Gevinsten er stor, ikke minst i form av 
fortsatt nettverk. Derfor vil jeg oppfordre 
foreldre til ikke å trekke seg tilbake, men bli. 
Det er behov for dere i Jardar.

– Du som er lege i det sivile  - hvilken diagnose 
stiller du på klubben?
– Almenntilstanden er god, det samme er 
leveutsiktene.  IL Jardar er sunn.

: Tekst og foto Mette Bugge

ros. Jens  Eskerud (t.h.) har vært med på mye i sin  tid som leder, blant annet å motta en rose fra Gamlekaras leder Rolf Rustad. 
Rosen var et symbol på gaven som klubben fi kk i forbindelse med 50-årsjubileet, men kan også stå som symbol på Eskeruds gode 
innsats for klubben gjennom mange år.
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50-åringen Jardar ble feiret 

som seg hør og bør med en 

skikkelig fest på kvelden 

lørdag 4. februar. Etterpå 

skrøt alle av arrangementet  

og den gode stemningen.

160 mennesker hadde møtt frem for å 
hedre idrettslaget, og festkomiteen hadde 
virkelig stått på for å gjøre rammen helt 
topp. Klubbens leder Jens Eskerud innledet 
kvelden med en liten tale og oppsummer-
ing, og snart var hele foajeen på Bjørnegård 
skole fylt opp av feststemte mennesker. 

Jubileumsfesten 
som tok av

Det var der oppvarmingen fant sted. Med 
sjampanje.

Talene, blant andre fra Bærum Idrettsråd 
ved Eystein Weltzien og Holmen idrettslag, 
ble unnagjort på skolen. Der overras-
ket også mangeårig håndballtrener Rolf  
Rustad, nå på vegne av Gamlekara, som 
han leder, og Damegruppa, med en flott 
gave: 10 nye bord til klubbhuset, verdt 
10.000 kroner.

Nye bord trengs sårt, fordi det er mye utleie 
og stor slitasje på utstyret. Jardar selv benyt-
ter jo også huset flittig, til møter og fester, 
noe som er viktig. Bordene ble allerede tatt i 
bruk på festen i Combihallen, da de kom en 
uke før 50-årsdagen.

Det var nemlig i håndballens storstue, 
Combihallen, at festen tok av senere på 
kvelden. Jens Eskerud, Ann Zetterberg, 
Hans Ingar Lefsaker, Bjørn Tiller, Georg 
Korody, Paal Enge og Anja Kingdon, som 
satt i festkomiteen, hadde virkelig lagt ned 
et stort og flott arbeide.

– Vi har fått mange positive tilbakemeld-
inger i ettertid. Dette var en fest tvers av 
alle gruppene, en skikkelig grendefest, som 
det ble sagt. Alle hygget seg, og flere kom 
og spurte om vi ikke kan ha det hvert år, 
sier Kingdon, Jardars daglige leder.

Stor oppslutning
Den eldre garde, de som har vært med i IL 
Jardar nesten fra tidenes morgen i 1962, 

Georg Korody (f.v.),  Odd Harald Mork, Jan Furnes og Kathrine Furnes har funnet tonen.

Liv Takle Stensaker og Lars Silseth hygger seg. Flott trio ved Tone Mjøs, Rolf Rustad og Grete Rustad.

Et fugleberg av medlemmer på mottagelse på skolen. Anne Marit Næss (t.v.) har 
plassert mannen sin Jostein Sund Jensen (med briller) på 2. rad til høyre.  Ved 
siden av han igjen sitter Katrine Nordgård og til venstre  for henne, mannen 
Roy Fransplass. Øverste rad fra høyre: Jon Bjercke, Helene Heide Bjercke, Kjetil 
Solbakken, Katrine Solbakken.

Veteranene var selvsagt med. Lilly Østlund (t.v.) og 
Ragnhild Hals.

Brødrene Henning og Magnus Askjer Lefsaker bidro til at stemningen ble topp.
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var meget godt representert på festen, men 
enda flere av mellomgenerasjonen, dagens 
foreldre, ledere, trenere og oppmenn, hadde 
pyntet seg i sin fineste stas for å feire denne 
begivenheten.

Noen av de yngre hadde også funnet veien 
til Combihallen, dit det feststemte folket 
flyttet seg litt senere på kvelden. Der var det 
lagt nytt gulv for anledningen, slik at ikke 
kvinnenes stiletthæler skulle ødelegge un-
derlaget. På mange mindre langbord var det 
dekket flott, og snart stupte gjengen rundt 
tapasbordet, og senere den flotte kaken som 
Norsk Fotballakademi (NFA) ved Terje 
Lübeck, sto for.

Den store overraskelsen var et glimrende 
band, med Magnus Askjer Lefsaker på gitar. 
Han hadde med seg flere dyktige musikere. 
Da lillebror Henning, leder av Fotballskolen, 
grep mikrofonen, viste det seg at han også 
hadde en flott stemme. Ikke rart at danseg-
ulvet ble fort fullt av mennesker som ville 
bevege seg. Også Jardars tidligere målvakt 
i håndball, Tania Holst, fikk prøve seg som 
frontsanger. 

Før dansen tok av fortalte Jardarpostens 
redaktør Mette Bugge om arbeidet med 
jubileumsboka og alt hun hadde kommet 
over i idrettslagets historie. Bilder ble vist på 
”storskjerm” og mange fikk se og høre fra 
den rike historien. 

Stort spenn
– Festen var veldig hyggelig. Det var så 
trivelig å se at det var noen gamle travere 
der, og at det var et slikt spenn i alder. Jeg 
fikk snakket med noen av gamekara og det 
satte jeg stor pris på, sier Ines Nærup. Hun 
er håndballtrener for Jenter er 10 sammen 
med Gunhild Holmen, som også var der, 
og i tillegg spiller begge old girls-håndball i 
klubben.

– Dessuten var det gøy å få danset litt.  
Vi lærte linedance av Anne Rustad Moe.

– Festen var veldig allright. Dessuten var 
det bra at det var aktiviteter over hele 
helgen, med håndball i hallen om kvelden 
fredag og hopp og langrenn på formiddag 
lørdag, mener Åse Bergene.

Hun var Jardars aller første kvinnelige leder, 
men er i dag mest heiagjeng når sønnen 
Magnus og hans lagkamerater på A-laget i 
fotball spiller kamper.

– Mottagelsen på skolen, det å bruke 
Bjørnegård, var kjempesmart. Det er viktig 
å synliggjøre dette samarbeidet, og dessuten 
er skolen blitt kjempefin. Det jeg så i min 
tid, og fortsatt ser, er at Jardar er en inklu-
derende klubb. Gamlekara, Damegruppa 
og de yngre vil alle sammen det beste for 
hverandre. Jeg kommer alltid til å ha Jardar 
i hjertet mitt. 

Da festen var over ut i de små timer, stilte 
mange gode hjelpere opp for å rydde 
lokalet.

– Frivillighetsånden viste seg frem på en 
positiv måte etter endt fest. Mange ble 
igjen etterpå for å være med å rydde opp. 
Alt var klart etter en time, og allerede 
dagen etter var det full rulle i hallen, med 
håndballkamper fra klokken 09.00. Det 
var imponerende, mener daglig leder Anja 
Kingdon.

Vivi Ørbeck (f.v.), Solveig Johansen og Berit Pihl representerer Damegruppa.

Æresmedlem Nils Johansen og Marit Grefberg koser seg. Kjetil Solbakken (t.v.) i hyggelig lag sammen med  
Eldrid Midtbø Øyulvstad og hennes mann Steinar.

Tone Skori i fotballstyret og mannen Jostein Holm så ut til å stortrives, 
akkurat som Christine Klemet til høyre.

Heidi Føllesdal, tidligere fotballspiller i Jardar i storhetstiden,  
smiler pent til fotografen. Bak Thomas og Anja Kingdon.

Trio på fesT. Ida Brænden (f.v.), Henning Askjer Lefsaker og Tania Holst.
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Tre flotte damer som spiller på old girls i håndball;  
(f.v.) Inez Nærup, Gunnhild Holmen og Marianne Stepaschko.

Tidligere idrettslagsleder Åse Bergene (t.v.) sammen med tidligere 
daglig leder Kjersti Enersen.

Old girlsspiller i håndball og lagleder Anne Lovise Strand 
danser med mannen sin Helge Harboe.

Ekteparet Vivi og Per Ørbeck benyttet anledningen til en dans.

Wenche Sundnes (tidligere Johansen) (t.v.) og Anne 
Rustad Moe har vært aktive håndballspillere, men har 
fortsatt Jardar i sitt hjerte og kom på festen.
 

Asrun Aalvik og Jan Bergseng lot det swinge.

Terje Lübeck i Norsk Fotballakademi fikk en 
prat med toasmaster Tone Mjøs.

To brødre i aksjon, Henning (t.v.) og Magnus Askjer Lefsaker.

Mette Bugge holdt foredrag på festen og etterpå ble 
det dans med mannen Eldar Brænden

Nina Holst og mannen Tor Thorbergsen hadde en hyggelig kveld.
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Norges yngste 
verdenscupdeltager

Hyggelig lesning
Fredag 17. februar 
fi kk jeg endelig jubi-
leumsboka til Jardar  
“For liten og stor” i 
hus og det var svært 
hyggelig lesning for 
en tidligere Jardar-
spiller i fotball.  
Det var morsomt 
å lese om hvordan 
Jardar fi kk navnet 
Jardar og hvilke store idrettshelter og heltin-
ner Jardar har fostret gjennom årenes løp. I 
tillegg var det selvfølgelig ekstra stas å lese 
om egne aktiviteter som spiller på damela-
get, instruktør på fotballskolen og initia-
tivtaker for idrettskolen. Og det er med stor 
glede jeg ser at mange av aktivitetene som 
ble dratt i gang på 90-tallet fremdeles lever i 
beste velgående.
 

Hyggelig lesning

IL Jardar gjennom 50 år

For liten og stor

sTJerNemØTe. Helge Bergheim(t.v.)  møtte verdensmester Steve Collins fra Canada, da 
han var med i VM i  Sverige i i 1980.

Små og store helter i 50 år
Fredag 17. februar: 
Jeg kjøpte tre stk. 
av jubileumsboken 
til Jardar: ”For liten 
og stor, IL Jardar 
gjennom 50 år”. Ett 
eksemplar til en venn 
som har sin ungdom 
på trykk i første 
del av boken, ett 
eksemplar til poden 
som har sitt barndom- og ungdomsmiljø 
beskrevet i bilde og tekst i den siste delen 
og en bok til oss foreldre som humrer over 
gamle historier og beundrer nåtidens store 
og små helter.
 
Boka ønsker å favne vidt innholdsmessig og 
det gjør den til gavn. Som i IL Jardar er det 
plass til alt og alle; de forskjellige idretts-
grenene, det sosiale livet i klubben, dug-
nadsinnsats og store og små idrettsstjerner i 
skjønn forening. Utfordringene med å drive 
et lokalt idrettslag er godt dekket og boka 
åpner med sagaen om den nye kunstgress-
banen.
 
Boka er proppfull av fakta om idrettspre-
stasjoner i alle kategorier, morsomme 
historier og fortellinger om oppturer og 
utfordringer. Det er utført et stort arbeid av 
mange med å grave frem resultatlister, navn 
på deltagere og detaljer om begivenheter. 
Noe av det som imponerer er de ildsjelene i 
klubben som vi ser igjen på bildene år etter 
år, i stadig nye roller; som aktiv, som trener, 
som forelder på dugnad.
 
Boka er lettlest, spennende skrevet og har 
en mengde fl otte og morsomme bilder av 
små og store helter. At boka er skrevet av 
en som har pennen som arbeidsredskap er 
det ingen tvil om. Forfatteren Mette Bugge 
har lagt ned en formidabel innsats med 
boka. Layout er ren og gir et oversiktlig 
inntrykk.

Takk for en stor leseropplevelse! Dette er 
historien om vårt nærmiljø med våre naboer 
og venner i hovedrollene..

: Tekst Cecilie b. Heuch

bokanmeldelse

Helge Bergheim er tidenes 

yngste verdenscupdeltager 

i hopp for Norge. Han 

representerte Jardar. 

Det kommer fram i boka 

”For liten og stor”, som er i 

salg nå.

Jubileumsboka ble klar til  50-årsjubileet 
4. februar, og her kryr det av historier som 
mange ikke er klar over. Som at Bergheim 
i en alder av bare 15 år representerte Jardar 
og Norge i et verdenscuprenn i Skuibakken. 
Det var et kveldsrenn med fl omlys i 1981.
 
Aldri senere har noen så unge hoppere fått 
en så stor oppgave for Norge i herreklassen.

Som 14-åring var Bergheim dessuten den 
yngste deltakeren som har representert 
Norge i et mesterskap. Han var 14 år i 1980, 
da han var med på sitt første av to junior-
VM. Bergheim ble Norges beste norske 
med 11.plass.

I dag er Bergheim, oppvokst på Rykkinn, 
bosatt i Saltnes i Østfold. Han har kjøpt 
 jubileumsboken og syntes det var veldig stas 
å friske opp gamle minner fra hoppkarri-
eren i klubben vår.
 
Sterke i fotball
Jardar var også tidlig ute når det gjelder 
fotball for kvinner, og hadde en periode fi re 
landslagsspillere. Ellen Scheel var så god at 
hun ble kåret til verdens beste fotballspiller. 
Det skjedde i 1988 i det uoffi sielle VM i 
Kina. Hun ble tidenes yngste gullklokke-
vinner med 25 spilte landskamper. Ellen 
fi kk barn i 1990, gjorde comeback på land-
slaget og i 1991 ble det ordentlig VM-sølv, 
også det i Kina.

I boken står det om håndball- og fotball-
gruppa som holdt på å bli nedlagt, men 
som ble reddet i siste liten. På de 170 sidene 
er det mange bilder, ikke minst fra dagens 
grupper.  Det er mange kjente fjes.

Marianne Stepaschko har hatt den grafi ske 
utformingen av boken, som egner seg både 
til gaver, og til seg selv.

 : Tekst mette bugge

Dette er også betryggende lesning – nå når 
barna mine nærmer seg alderen hvor de kan 
selv delta på aktiviteter i idrettslaget. Forøvrig 
synes også barna at det var stas å bla i boka 
med bilder av mamma, og det som gjorde 
mest inntrykk på 3-åringen var et bilde hånd-
balljentenes natt-turnering – der alle jentene 
hadde smokk i munnen! 
Dette bilde ble studert i mange minutter, 
med mange spørsmål om hvorfor disse store 
jentene fremdeles brukte smokk.

Til slutt vil jeg overrekke en stor takk til alle 
som har bidratt med tekst, bilder og minner 
fra de første 50 årene til Jardar - slik at alle 
disse minnene blir befart for fremtiden. Jeg 
må også til slutt si at jeg er mektig imponert 
at den enorme innsatsen Mette Bugge har 
lagt ned i jubileumsboka og ikke minst alle 
Jardarpostene hun har publisert! Det er disse 
ildsjelene som gjør idretten så spesiell.

: Tekst Kathrine Hvalstad Løken

Boken selges fra klubbhuset, der daglig leder Anja Kingdon er 
alle dager, men onsdag om kvelden. Boken kan også bestilles av 
redaktør Mette Bugge, på mail mette.bugge@aftenposten.no.  
 
Den koster kroner 300, og kan sendes i posten.

Boken til salgs
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i en alder av bare 13 år har 

Maria Beisvåg i vinter 

debutert  i Kontinentalcupen  

(COC) for Norge.  Av fi re 

norske hoppere var hun den 

eneste som kom til fi nalen, 

der det ble 18. plass.

– Det var kjempegøy. Jeg var veldig spent, 
men dette ga mersmak.  Jeg hadde ikke trodd 
at jeg skulle bli den beste norske, sier Maria.

Hun  hoppet 76 meter i prøveomgangen 
i Liberec i Tsjekkia i februar, i 90-meters-
bakken som ble benyttet under VM i 2009. 
Det var der kvinnene kom med i et slikt 
mesterskap for aller første gang, og  Anette 
Sagen tok bronse.

Ungjenta fra Jardar og Kollenhopp følger i 
sporene til Live Frisak. Jongjenta debuterte 

Ut i 
verden 
for 
Norge

i COC i mars 2005, som nummer 21  og 
sluttet sin COC-karriere på Notodden i de-
sember 2007. Hun fi kk med seg  14 renn på 
det som da var kvinnenes høyeste nivå, men 
aldri kom hun høyere opp på resultatlisten 
enn i debutrennet.
 
Nye mål
Fra  sesongen 2011/12 fi kk kvinnene 
verdenscup for første gang, og det er et 
naturlig mål for Jardars lovende skihopper. 
På det høyeste nivåer er  imidlertid alders-
grensen 15 år.

– Jeg har utviklet meg veldig den siste tiden, 
og håper at det fortsetter, kommer det fra 
13-åringen.

Hun er snart ferdig med sin andre sesong 
i Kollenhopp, og synes det er veldig gøy å 
være med der.

– Det er trening og fl ere renn som må til for 
at fremgangen skal fortsette, legger hun til.

Maria Beisvåg har startet sin internasjonale karriere. Både Jardar/Kollenhopp og Skiforbundet satser på henne.  

Da det gode resultatet fra Tsjekkia var i 
boks, fi kk hun en hyggelig melding fra 
 landslagstrener  Christian Meyer. Det er han 
som har ansvaret for seniorene.

Til Ol?
Maria er plukket ut i Skiforbundets satsings-
gruppe mot Sotsji, under ledelse av  Rune 
Rebne. Skulle Jardar få en OL-deltager, 
enten i Russland i 2014 eller fi re år senere, 
ville det vært stort.

Jardar har vært en foregangsklubb på 
kvinnesiden i hopp, men etter å ha satset 
mye noen år, er det i dag ikke noe spesiell 
jentesatsing. Likevel har Maria Beisvåg vist 
at hun kan lykkes i den store sammenheng.
Lykke til videre!

PS. Vinneren av rennet ble amerikanske 
Sarah Hendrickson (17 år), som senere vant 
verdenscupen sammenlagt denne sesongen.

: Tekst Mette Bugge. Foto Jon Kåre Beisvåg

Jardars hoppere har hatt 

en fantastisk sesong i 

vinter.

IL Jardar har aldri hatt så mange talentfulle 
unge skihoppere som hva tilfellet er denne 
vinteren. Dersom man går inn på Kollen-
hopps sider vil man se at i aldersbestemte 
klasser i Kollenhopp representerer 8 av 28 
utøvere IL Jardar.

Jardar er med dette den desidert største 
klubben i Oslo og Akershus.
 
Dette har også gitt sportslige resultater. 
Inneværende vinter har så langt vært en 
opptur for Jardars unge utøvere.
 
15-åringen Magnus Ihle ligger for øyeblik-
ket på 5. plass i RC A, og er med det ranket 
som Norges 5. beste skihopper under 
junioralder. Han har ved fl ere anledninger 
deltatt i Norges Cupens B klasse og hevdet 
seg godt blant juniorer og seniorer. I slutten 
av februar ble han da også tatt ut til å repre-
sentere Norge i Nordisk Juniorlandskamp 
i Otepää i Estland. Her oppnådde han en 
glimrende 11. plass i en konkurranse der de 
beste 15. og 16. åringene fra Norge, Sverige, 
Finland, Estland, Latvia og USA deltok.
 
I 14-årsklassen har Jardar en av Norges 
mest talentfulle skihoppere på spinnesiden. 
Se egen sak om Maria Beisvåg.
 
En vinner
I kombinert har Jardar 14-åringen Einar 
Lurås Oftebro som for tiden leder kom-
binert RC2 etter å ha vunnet alle rennene 
han har stilt opp i. På Raufoss i midten av 
februar gjorde han det imidlertid så godt i 
hoppbakken også, at han ble tatt ut til å rep-
resentere Norge i Lahti i FIS Youth  rennet 

Jardar størst i 
Oslo og Akershus

under Lahti-spelen, et renn der de beste 
europeiske hopperne i 13 og 14-årsklassen 
deltar.
 
I 13-årsklassen er for tiden Christian Røste 
Solberg Jardars desidert beste skihopper, 
han leder da også RC D etter så langt å ha 
vunnet halvparten av rennene.
 
Under årets kretsmesterskap i hopp og 
kombinert i Hurdal stilte Jardar med 
følgende 3 utøvere: Jens Lurås Oftebro (12 
år), Christian Røste Solberg (13 år) og Einar 
Røste Solberg (14 år). Denne trioen tok 
hjem 5 seire og en andreplass.

Og som om dette ikke er nok: Jon Haakon 
Moe, riktignok er han litt eldre enn de an-
dre, har levert bra resultater i norges cupen 

Vm i ViKersuND. Jon Haakon Moe fra 
Jardar var med som prøvehopper

denne sesongen. Han satte ny pers med 
193 meter som prøvehopper under VM i 
skifl yvning i Vikersund.

SISTE: Magnus Ihle kom på en kjempefi n 
andreplass i det individuelle hopprenn i 
hovedlandsrennet første helg i mars. Senere 
på lørdagen var han med på Akershus’ lag 
som også kom på andreplass. Vi gratulerer 
så mye med medaljene. Dette er IL Jardars 
første medaljer i Hovedlandsrennet siden 
Christian Kórody deltok på Akershus’ 
 vinnerlag i 2008.

I Lahti, FIS Youth cup, kom Einar Lurås 
Oftebro på en imponerende andreplass 
første helg i mars.

: Tekst Georg Korody  : Foto Mette Bugge
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ÅRSMØTE 21. mars
Det innkalles til årsmøte i IL Jardar onsdag 21. mars kl. 18:00 på klubbhuset.
Saksliste og saksdokumenter er tilgjengelig på klubbkontoret og på vår hjemmeside.
 
Velkommen!
 
Styret                  

17 av Damegruppas 

medlemmer var med og 

feiret 30-årsdagen. Tre av 

medlemmene hadde vært 

med fra starten av.

Anne Lund,  Siri Andersen og Ellen Aarnes 
har skikkelig lang fartstid i Damegruppa, 
som ble startet  3. mars 1982.   Det var 
andre gang Jardar fikk en Damegruppe, for 

Damegruppa rundet 30 år

samleT Til Jubileum. Første rekke f.v.: Mette Bugge, Solveig Johansen, Hildur Sunde, Ellen Aarnes, Vivi Ørbeck, Anne Lund, Ulla 
Øyslebø. Bak f.v.:  Jytte Valebjørg, Siri Andersen, Siri Omland,  Berit  Pihl, Gerd Åsenden, Eldbjørg Stensrud, Grete Rustad, Randi Breili.

den første ble startet allerede i 1966, men 
gikk inn i slutten av 70-årene.  
 
Da Damegruppa ble relansert på begyn-
nelsen av 80-tallet, kom Anne Lund med 
som styremedlem. Hun og de to andre 
fikk Jardarnåler av Ulla Øyslebø, som også 
hadde funnet frem protokollen fra det 
første møtet, da det ble bestemt at årskonti-
genten skulle være 25 kroner. 

I dag er kontigenten 50, så det har ikke vært 
så stor inflasjon.

Anne Lund var også med i det første styret, 
som styremedlem.  Hun stilte også opp på 
feiringen 1. mars 2012, da 17 kvinner først 
gikk på restaurant Oleana i Sandvika,  for 
deretter å gå over på konsert med Ingrid 
Bjørnov i Kulturhuset. Dit kom også Marit 
Grefberg, mangeårig medlem av gruppen.
Lill Silseth hadde en meget hyggelig nyhet å 
komme med. Jardars klubbhus skal utvides. 
Hennes mann, Lars Silseth, er engasjert for 
å få nybygget i havn. Jardarposten kommer 
tilbake til dette i sitt neste nummer.

: Tekst Mette Bugge

Jardartrollet starter 23. mai
Velkommen til ny sesong 

med Jardartrollet. 23. mai 

klokken 18.00 går start-

skuddet for det første av 

syv runder, fire før sommer-

ferien og tre etter.

Datoene blir:
1. løp 23.5
2. løp 30.5
3. løp 6.6
4. løp 13.6
5. løp 22.8
6. løp 29.8
7. løp 5.9

Alle løp starter på samme tidspunkt  
kl 1800 ved skolegården på Tanum Skole. 
Vi håper å få med andre fra Jardar enn bare 

langrennsgruppa i år. I fjor hadde vi mange 
jenter fra Haslum håndball, så vi utfordrer 
håndball i Jardar til å stille opp for litt 
kondisjonstrening utendørs.

Siste sesong var det over 350 som stilte på 
ett eller flere løp og det satses på minst like 
mange i år. Alle som deltar får premier. 

Det blir samme gjengen som i fjor som 
 arrangerer, foreldre i Langrennsgruppa. 
Bjørn Tiller trekker i trådene.

full rulle. Interessen for Jardartrollet har økt veldig de siste årene. Ut fra start i Tanumskogen i stor fart for Jardars Magnus Hatlestad 
Hovland (nr 225) og konkurrentene i den tøffeste klassen. Sesongens 8. og siste løp i 2010. F.v.: Anne Grete Meinicke, Eirik Asdøl, Haakon 
Kinneberg, Magnus Hovland, Thomas Foyn, Hans Christian Tungesvik, Bjørn Haande og delvis skjult Vebjørn Kløgetvedt.
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43 lag forbereder seg til 

sesongstart i fotball, av dem 

14 jentelag.

Vinteren er på hell. Fotballspillere klør etter 
å komme i gang med sin sesong. Fotball-
styret jobber på spreng for å få alt klart, 
assistert av Anja Kingdon på kontoret. De 
aller minste lagene, de som ser dagens lys 
når våren kommer, gjør at Jardar får nesten 
50 lag denne sesongen.

– Alle lagene har nå trenere, men vi ser at 
det blir vanskeligere for hvert år å beholde 
foreldre som trenere, sier Geir Haug i 
fotballstyret.

Han oppfordrer alle foreldre til å engasjere 
seg rundt ungene sine, ta trenerkurs og 

43 lag venter på 
sesongstart

gjerne følge dem videre etter at de første 
læreårene er over.
 
Han skulle gjerne også ønsker at Jardar 
hadde enda mer plass til trening, for når det 
er kamper for fullt på banen i sesongen, , 
må også Emma Hjorth og Hauger benyttes 
til trening. Aller helst vi spillere og trenere 
være på Bjørnegård.

I vinter har det vært litt lekkasje på kunst-
gressbanen, og utrolig nok har Jardar fått 
hjelp av Kripos til å fi nne lekkasjene. Poli-
tiet  lånte ut to hunder med god luktesans.
 
Juniorer på gang
Jardar skal kommende sesong stille med et 
juniorlag for  kvinner.

– Dessuten  håper vi å få til et seniorlag 
på kvinnesiden innen tre år, sier Haug, vel 
vitende om at Jardar har en lang og sterk 

Blanding av årgang 98 og 99 på trening. Foran f. v.: Martin Erlandsen, Tom Kristian Nordgård, Jacob Hjermann, Kristian 
Barr-Larsen, Joakim Snerte.2. rekke (f.v.): Felix Berge, Jonas Ellingsen Sæle (trener), Viktor Müller-Hansen, Lars Nordrum, 
Tobias Hjermann (trener). 3. rekke f.v.: Arne Sørdalen, Erlend Flo Lenz, Adrian Muland, Kristian Nilsen, Håvard Skuterud (trener).

 historie når det gjelder jente- og kvinne-
fotball. Klubben var veldig tidlig ute på det 
området.
 
For fotballstyret er det mye å planlegge 
fremover. Mange brikker skal på plass. 
Leder Klemet Elisenberg, Tone Skori, Ann 
Zetterberg, Bryn Horpestad og Geir Haug 
håper å få med to nye på årsmøtet. 

– Det er mye å glede seg over, ikke minst at 
vi har mange, fl inke, unge trenere, sier Haug, 
og sikter blant andre til trenerne som er med 
på dette bildet. Tobias Hjermann er trener 
for Gutter 1998. Han er født i OL-året 1994. 
Håvard Skuterud og Jonas E Sæle, som har 
ansvaret for Gutter 1999, er av årgang 1996.

Da Jardarposten var innom treningen en 
mørk kveld, var det fulle rulle på kunstgresset.

: Tekst og foto Mette Bugge.

Rennandelen øker i Jardar. 

langrennsløpere ønsker å 

ha startnummer på brystet, 

og få prøve seg i konkur-

ranse. Noen blir til og med 

kretsmestre.

Langrennsesongen går så defi nitivt mot 
slutten. Det har vært veldig mye å glede seg 
over i vinter. Her kommer en liten oppsum-
mering.

Langrennsgruppa har så langt i sesongen 
hatt en fl ott sesong. Med treningsområder 
i Vestmarka har vi i motsetning til mange 
andre skiklubber i år hatt strålende tren-
ingsforhold fra tidlig i desember. Det er en 
stadig økende rekruttering inn i langrenns-
porten generelt, som også vi i Jardar har 
glede av. På mandager og onsdager kl. 18.30 
fra Vestmarksetra har det vært en sann 
fornøyelse å følge store grupper av unge 
Jardar-barn på ski.
 
I januar arrangerte vi Jardarrennet, lagtem-
po for de yngre og cuprenn i fellestart. De 
eldre hadde også skibytte. Et vellykket ar-
rangement både sportslig og økonomisk.
 
inn med en autoritet
På treningssiden fortsetter de eldre klassene 
fra 13 og oppover samarbeid med Holmen. 
Dette skaper store og gode sosial arenaer 
for vår unge ivrige skiløpere slik at vi har 
store gode treningsmiljøer med over 20 ut-
øvere på hver trening i 13-, 14- og 15 år og 
eldre grupper.. I år har vi også satt fokus på 
å heve teknikken til utøverne og trenerne. 
Vi har startet et samarbeid med Audun 
Svartdal (tidligere teknikktrener for landsla-
get og i Olympiatoppen) som har blitt svært 
godt mottatt av trenere i alle aldersklasser 
og utøverne fra 13 år og oppover.
 
I alle år har en hovedutfordring vært å få 
med utøverne på renn, gledelig sett så øker 
rennandelen. Og meg de gode trenings-
forholdene, gruppene og bedret teknikk,k 
kommer resultatene. Hele grupper har 

Stadig fl ere vil gå renn
hevet seg på resultatlistene i de forskjel-
lige årsklassene sammenlignet med tidlig i 
sesongen og tidligere sesonger. I tillegg har 
vi fått fram til dels svært gode utøvere både 
på krets og nasjonalt plan.

Medaljefangst
Jardar har i år vært en av de aller beste 
klubbene målt i antall KM-medaljer, 15 
medaljer, derav 5 gull har våre løpere sanket 
i årets KM-arrangementer. KM i sprint på 
Ask i Gjerdrum 11. februar er et godt ek-
sempel på hva Jardarlølpere står for. Der ble 
Eirik Asdøl ble kretsmester i menn 19-20 
år, og Håkon Asdøl kretsmester i gutter 14. 
Nikoline Asdøl og Kristin Helland-Hansen 
vant hver sin sølvmedalje i henholdsvis 
jenter 17 og 15 år, mens Sindre Tungesvik 
tok bronse i menn 17 år. I jenter 14 år stilte 
to Jardarløpere i A-fi nalen. Det endte med 
3. plass til Kristine Amundsen og 5. plass til 
Tale Lindefjeld. Ellers var det fi n innsats av 
Vemund Næss Jensen i gutter 13 år, Kristian 
Nilsen gutter 14 år og Anniken Helland-
Hansen i jenter 14 år.
 
Allerede 14.-15. januar var det for øvrig KM 
i langrenn for klassene 13 år opp til senior 
i Akershus. Ås hadde fellesstarten lørdag, 
Hvaltjern i Fet normaldistanser i fristil 
dagen etter.

Over 20 Jardarløpere deltok. Uttellingen ble 
helt topp. Bare se her:
5 x Bronse: Kristin Helland-Hansen 
lørdag, Kristine Amundsen søndag, Håkon 
Asdøl søndag, Nikoline Asdøl søndag, Eirik 
Asdøl søndag
2 x Sølv: Camilla Vannebo lørdag, Kristin 
Helland-Hansen lørdag
2 x Gull: Sindre Tungesvik, vant og ble 
kretsmester begge dager

Mer i vente
Av spesielle, individuelle resultater må det 
nevnes at i 14 årsklassen har Håkon Asdøl 
og Kristine Amundsen hver sin foreløpig 
tredjeplass sammenlagt i Akershus cupen. 
I Ungdommens Holmenkollrenn (Uoffi sielt 
NM) fi kk Håkon en sterk 11.plass i klassisk 
og 15 i fri teknikk av de over 300 startende. 
I jenteklassen fi kk Kristine 4. i klassisk og 
8. i friteknikk.

I 15-årsklassenleder Jardars Camilla 
 Vannebo foran Kristin Helland-Hansen den 
regionale langrennscupen (Oslo, Akershus 
og Østfold).

Ellers skal Jardar ha klubbmesterskap i 
langrenn som arrangeres onsdag 28. mars 
kl 18 på Kattåsjordet. Alle klasser. 
Sesongavslutningen vil fi nne sted i 
Jardarhuset onsdag 11. april kl 18.

: Tekst og foto Dag Helland Hansen

uNNa Vei. Team Tanum 2B, Christine Solbakken, Vida Helland-Hansen og 
Mille Båstad Berg i Jardarrennet. Der var det aktive fra over 30 klubber.
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TurGruppa. TourTråkk hver lørdag klokken 09.00 fra klubbhuset. Populært for kvinner og menn i alle aldre. Bildet tatt våren 2011, 
Fra venstre: Sindre Tungesvik, Knut Petter Guriby, Joar Skjevdal, Bengt Enoksen, Tom Nilsen (halvt skjult bak), Tor Staff, Lise Bjørn-
stad, Arne Gaustad, Erik Aas Andersen, Knut Mikkelsen, Anne Lise Hestvik, Ola Thjømøe, Vidar Degrum (halvt skjult bak), Marianne 
Solstad Brekke, Per Øyvind Øverlie, Narve Holen, Knut Helgesen, Ola Nyhus, Per Kristian Nesse og Øyvind Foyn. Anders Asdøl er 
skjult bak Sindre helt til venstre.

Første lørdag etter påske 

starter Sykkelgruppa opp 

igjen med fast sykling. 

Klokken  09 er det bare å 

møte opp ved Klubbhuset, 

skjønt aller helst litt før. 

Gruppa legger sin ære i å ha 

presist ”avreise”.

50 mosjonister i alle aldre var med siste 
sesong, kvinner og menn i skjønn forening.
– Vi vil gjerne ha med fl ere kvinner, sier 
Ola Nyhus, primus motor som også sitter i 
styret i Sykkelgruppa. Han pleier selv å være 
ivrig på denne lørdagssyklingen, og ikke 
minst, han fører statistikk over antall hoder 
som dukker opp. Derfor vet han at det siste 
sesong var over 20 sykkelryttere på enkelte 
lørdager.

21. april er det tid for en ny sesong, som 
kommer til å være til langt ut på høsten. Da 
avsluttes alt med en fl ott fest i klubbhuset, 
der de mest ivrige blir premiert.
 

Trår i gang lørdag 21. april

Prologen
Sykkelgruppas oppstart går alltid ut til 
Bygdøy, og den kalles prolog. – Det blir vel 
tre-fi re mil, men folk har veldig forskjellig  
utgangspunkt, så vi deler oss ofte opp i 
ulike grupper underveis. Det er absolutt lov 
til å sykle kortere, sier Nyhus.

Han har selv stor glede av denne aktiviteten, 
som er blitt så populær de siste årene.
 
– Mitt gode råd til folk er at de fi nner frem 
sykkelen og får den på service, før det blir 
lange køer. Noen gjør dette selv, men til dem 
som trenger å få hjelp er det viktig ikke å ta ut 
sykkelen kvelden før de har tenkt å være med.

– Dere sykler etter hvert litt lengre distanser. 
Tror du noen er redd for å bli med av den grunn?
– Jeg har ikke akkurat hatt noen spørre-
undersøkelse, men de som stiller opp står 
helt fritt til å sykle så langt som de orker, sier 
Nyhus.

Det er uansett fi nt å ha et fast holdepunkt, 
noen som venter, for da er det lettere å 
komme i gang med treningen. Sykling 
lørdag gir en perfekt start på en helgedag.
 

Spinning også
Sykkelgruppa har hatt spinning tirsdag 
og torsdager i vinter, oppmøte fra 4 til 12 
 utøvere. Det tilbudet blir sikkert mer og 
mer kjent etter hvert.

– Jeg håper at det blir stor interesse for å 
være med på lørdagssykling i år, for sykling 
er populært. Det gir fi n trim og trening, og 
de aller ivrigste kan jo også være med på 
løp. Men det er selvsagt ingen betingelse for 
å kunne stille på lørdagssykling.

I fjor var det klubbmesterskap – den 
berømte Syremila fra Kiwi til Sandungen, 
og i tillegg landevei på Fornebu.

– Vi har dessuten drevet med litt terreng-
sykling i Tanumskogen på torsdager. Da har 
vi øvd på vanskelige kneiker.  Da har det 
faktisk kommet mange jenter, sier Nyhus.
Jardar har de siste årene hatt med omtrent 
15 aktive i Birkebeinerrittet. Det er 
fl ere voksne, som ikke lenger har barn i 
Jardar, som er med på dette rittet, og som 
trener  jevnt og trutt med utgangspunkt i 
klubbhuset.

: Tekst og foto Mette Bugge

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.

Unger av årgang 2001, 

2002, 2003, 2004 og 2005 

inviteres nå til Fotball-

skolen, som vil bli arrangert 

i uke 26 og uke 32. 

Deltakeravgift kr. 1375,-.

For de pengene får elevene opphold/ 
instruksjonen/aktiviteter og fi ne effekter fra 
Tine, som fotball og diplom. Nytt fra i år er 
varm mat til lunsj. 
Påmeldingsfrist er 1. mai.
 
Fotballskolens leder Henning Askjer 
 Lefsaker ser frem til å ta i mot ivrige unger 
for andre år på rad. Fotballskolen startet 
opp i 1997. Han var først med som spiller, 
senere ble det trener. Og lederrolle.

Tid for fotballskolen
– Fotballskolen er veldig spennende og 
utfordrende. Den har blitt en tradisjon for 
meg, og det blir ingen ordentlig sommer  
uten. Fotballskolen består av en fl ott 
gjeng med dyktige trenere, som det er en 
fornøyelse å jobbe sammen med.

– Hva legges dere vekt på? 
– Vi skal først og fremst ha det gøy. Og så 
skal vi være med på å skape en grobunn for 
utvikling av dyktige fotballspillere fra Jardar. 
Positivt for barna er det også at de blir kjent 
på tvers av skoler og klasser.

– Hvor mange medhjelpere skal du ha i år?
– Kommer an på antall påmeldinger, men vi 
regner med kamp om plassene. I fjor hadde 
vi behov for rundt 15 trenere per uke.

Henning er en aktiv ung mann, som spiller 
fotball og er med i sykkelgruppa. Han er 

snart ferdig med sitt tredje år på Sand-
vika VGS, og til høsten begynner han på 
Markeds høyskolen. I vinter har han vært 
skuespiller i Sandvikarevyen, Vel Hjem.

Med andre ord – Henning har mange baller 
i luften.

full farT i 2011, og det blir det sikkert 
også i år.
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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!

Velkommen til  
trening!

Kontakt oss for en motiverende treningsøkt!
ELIXIA Billingstad: 67 80 79 55  |  www.ELIXIA.no

Vi har det  
bredeste og mest 
varierte trenings- 

tilbudet!
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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

Før eller etter trening...

Gjør det enklere å velge gode 
måltidsløsninger
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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

G-Sport 
Slependen
Tlf. 66 77 51 30  
Åpent: man-fre 10-21 lør 10-18
Nesbruveien 33 1396 Billingstad. 
v/Ikea Slependen

SLEPENDEN SLEPENDEN SLEPENDEN SLEPENDEN

SLEPENDEN SLEPENDEN SLEPENDEN SLEPENDEN

-Sport

Det er viktig at man velger

riktig type såle til riktig

bruk. Vi anbefaler for de som

er aktive å ha 2 modeller. 

Den ene bør være en TF

modell som brukes til grus

og til flesteparten av tren-

ingene. Dette for å belaste

kroppen mindre og som

minsker risiko for skader.

Det andre paret bør være en

AG modell som brukes på

noen treninger og på alle

kamper pågrunn av at skoen

sitter bedre . 

FOTBALLSKO

SKOPAR 1

SKOPAR 2

FORDELER:
• Klubbkolleksjon i butikk

• Medlemsrabatt ÷15-20%

• Vi har et stort sortiment 

på fotballsko

• Klubbpris på sykler

• Vi er en fullsortiment 

sportsbutikk

Vi har også en egen klubb-

kontakt vedrørende spørs-

mål om klubb.

Alle hendvendelser 

taes med:

Robin Petterson

Tlf. 66 77 51 30

ÅRETS FOTBALLNYHETER
PRISENE GJELDER KUN FOR MEDLEMMER

G-Sport 
kort 
leggskinn
• Leggskinn med 

  EVA  demping, som 
gjør at den beskytter godt 

• To stropper holder de godt på plass

Adidas 
Euro 2012 fotball
• Maskinsydd ball med soft touch 

og god holdbarhet 
• Offisielt EM design  

FraFraFra

FraFraFra

FraFraFra

Umbro 
Diamond shorts
til junior og voksen
• Praktisk og meget bra 

til fotballtrening 

Umbro Romero 
knickers til 
junior og voksen
• Fotballknickers i slitesterk 

bevernylon • Velegnet til 

bruk på kunstgress

Umbro 
Forte 
trenings-
bukse 
til junior og voksen
• En absloutt besteselger bukse  

• Polyester med TTC flosset 

innside • Meget behagelig og

egnet for fotballtrening med 

smale bein 

G-Sport 
leggskinn 
lang type
• Meget god 

leggskinn 
• Lang typ e
• Solid avtagbar a nkelbeskyttelse 

G-Sport Top 
Grip keeperhanske
• Bra allround hanske til trening

   og Match i rollfinger cut 

G-Sport keeper-
hanske til junior
• Keeperhanske til junior som gir 

godt grep på ballen 

Adidas 
  Absolado 
TRX TF fotballsko til voksen
• Innta banen med bedre fokus og mer kraft 

• Med utseendet og følelsen til verdens                  

   beste fotballsko og prestasjon som gir 

  hurtighet og smidighet  på grus 

Adidas F10 
TRX AG fotballsko til junior
• Opplev et eksplosivt og knivskarpt spill 

takket være skoens minimalistiske design 

og   Sprint Frame yttersåle med revolusjoner

ende TRAXION-dobber • Brukes på kunst-

gress baner og harde underlag

Umbro 
Venom Pro 
TF fotballsko til voksen
• Overdel i mykt syntetisk  materiale som har de 

samme  egenskapene som kalveskinn • Demping 

i mellomsåle for komfort • Yttersåle med knotter 

for optimalt grep på kunstgressbaner 

Adidas 
Absolado TRX
AG fotballsko til voksen

• Et revolusjonerende design og et komplett 

   Predator-element for en fantastisk skru og         

 kontroll på kunstgress • Overlær i skinn for 

økt komfort i tåen gjør denne skoen   perfekt

Adidas
F10 TRX TF 
fotballsko til junior
• Opplev et eksplosivt og knivskarpt spill 

takket være skoens minimalistiske design 

og sprint frame yttersåle med revolusjoner

ende  TRAXION-dobber • Brukes på grus

FOR GRUSBANER 

OG KUNSTGRESS
FOR GRUSBANER 

OG KUNSTGRESS
FOR GRUSBANER 

OG KUNSTGRESS

FOR KUNSTGRESS FOR KUNSTGRESS

Adidas F30 
TRX AG fotballsko til voksen
• Opplev et eksplosivt og knivskarpt   spill 

takket være skoens minimalistiske design 

og sprint  frame yttersåle med revolusjoner

ende TRAXION-dobber • Brukes på kunst 

gress og hardt underlag • miCoach ready

FOR KUNSTGRESS

30 31 Jardarposten nr 1 – 2012 Jardarposten nr 1 – 2012

http://www.miranda.no
http://www.stabekkcatering.no
http://www.lasservice.no


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

Har du en gammel mobil 

som du ikke bruker lenger, 

så gi den til Jardar. Det 

 tjener klubben penger på. 

For hver utrangerte mobil 

du leverer til idrettslaget, 

får klubben 35 kroner i 

støtte gjennom Telenors 

returordning.

Jardars håndballeder Gry Nergård viser her 
frem vesken og visittkort som mobilene skal 
samles i. - Det er viktig at den som gir fra 
seg mobilen er sikker på at den blir forsvar-
lig håndtert, sier Nergård. Hun fortreller at 
det først og fremst er håndballag som skal 
stå for innsamlingen.

Idrettslag over hele landet gjør det samme, 
men Jardar er valgt ut i vårt område.

Innsamlingen starter i mars og siste innsam-
lingsdag er søndag 6. mai.

Telefonene samles inn på klubbkontoret i 
åpningstidene (mandag til fredag kl. 09-15, 
onsdager kl. 17-20). Det vil også være mulig 
å levere telefonene i kiosken i Combihallen 
i helgene, når det er håndballkamper. Ellers 
vil det være frivillige fra våre idrettsgrupper 
som aktivt vil hente inn telefoner.

Telenor og Norges Idrettsforbund har 
startet et samarbeide for å få inn disse 
 mobilene, som ikke lenger brukes. Det 
er vktig for miljøet. Over 90 prosent av 
 mobiltelefonens deler kan brukes på nytt.

Har du en avdanket mobil?

UTlEiE KlUBBHUSET
Jardar klubbhus leies ut til konfirmasjon, dåp, fødselsdagsfeiringer, barnebursdager, møter og sammenkomster av alle slag.  
Klubbhuset har nytt kjøkken, kan ta opp mot 80 mennesker, og salen kan deles i tre ved behov. 
Utleiepriser: kr. 4750,- helg og kr. 1750,- ukedager. Reduserte priser for medlemmer. 
Henvendelse Anja Kingdon på klubbkontoret. Tlf: 67541738. Man-tirs-tors-fredag kl. 09.00 til 15.00. Onsdag kl. 17.00-20.00      

Gry Nergård har fått tak i den 
innsamlingsposen som skal benyttes.

naturen, da mobiltelefonen blir brent sam-
men med annet restavfall i anlegg som ikke 
er laget for å forbrenne elektronikk. 

– Så derfor – finn frem din gamle mobil 
og gi den til oss. Det blir vi i Jardar glad 
for, sier Nergård.

: Tekst Mette Bugge 

Mange av Jardars medlemmer vil gå rundt i 
nabolaget og samle inn mobiler. Det vil bli 
gitt informasjon om dette, slik at folk kan 
ha dem klare. 

7 av 10 har en eller flere brukte mobiler i 
skuffen.

Sikkerhet
Sikkerhet er viktig for Telenor. Derfor 
er det utviklet en identifiserbar og luk-
ket innsamlingspose for å samle inn 
brukte  mobiltelefoner i. Posen er laget av 
resirkuler bart materiale og tydelig merket 
med både Telenors og Norges idrettsfor-
bunds logo. Det er den Nergård har.

Hver pose har også en holder til visitt-
kort med informasjon om den nasjonale 
dugnaden og hvordan de brukte mobilene 
blir håndtert. Det er viktig at den som gir 
fra seg sin brukte mobiltelefon selv putter 
mobilen i posen, og mottar et kort med 
informasjon som kvittering på at mobilen 
vil bli håndtert forsvarlig.

Miljøgevinst
Det er mange grunner til at du skal levere 
inn din gamle mobil og ikke la den bli 
liggende i skuffen. En brukt mobiltelefon 
inneholder blant annet en del metaller og 
mineraler det er stor knapphet på, og som 
kan gjøre stor nytte for seg i ny produksjon.
En mobiltelefon inneholder også kjemi-
kalier som kan være skadelige for miljøet 
dersom den gamle mobiltelefonen ikke blir 
forsvarlig håndtert når den kastes.

Det verste man kan gjøre er å kaste mo-
biltelefonen i søppelbøtta. Det fører til at 
miljøgifter i mobiltelefonen blir sluppet ut i 


