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For liten og stor,
klubben der du bor

JARDAR

leders hjørne

forsidebildet:
Familen Lurås Oftebro. Pappa Inge Oftebro, Einar, Thea, Jens  og 
mamma Kari Lurås er svært aktive i Jardar. Nå står det Jardar/Kol-
lenhopp på resultatlisten, når det er snakk om kombinert.
 
Foto: jan kåre beisvåg

Kom til Vestmarka!
9. januar 2013 er en merkedag for idrettslaget 

vårt. Langrennsgruppa har sammen med Bærum 

skiklubb i lang tid jobbet med å tilby et godt 

løypenett, med utbedring og fornyelse 

(se reportasje i Jardarposten).

En ivrig gjeng har stått på for å få alt i orden, 

ved siden av innsatsen til Bærum kommune. Det 

er bidraget fra mange frivillige som gjør at du 

og jeg kan ta på oss skiene og få et godt tilbud i 

nærmiljøet.

Den offi sielle åpningen av det nye «anlegget» 

fi nner sted 9. januar. Jeg synes at idrettslagets 

medlemmer kan være stolt av at mange har stått 

på for oss. Idretten er tuftet på frivillighet, og 

vi ser det i alle idrettene. Uten foreldre, andre 

voksne, ungdom og barn, som alle gjør noe ekstra 

for klubben og idretten, kunne vi pakket sammen. 

Det er hverken penger til eller ønske om at alle små og store jobber skal bli betalt. 

Derfor må hoveddelen av det et idrettslag står for være ubetalt – eller betalt med en 

symbolsk pengesum.

Andre nasjoner misunner oss denne dugnadsånden. De har ikke et ord som tilsvarer 

dugnad.

Mer hall også
Lokalt skjer det mye for tiden. Bærum Idrettspark på Rud åpner for prøvedrift 

1. mars. Det betyr mer treningstid tilgjengelig. Liv Stensaker, sentral i Jardars fotball-

gruppe gjennom mange år, har vært med i Stiftelsen. På grunn av det får fotballen 

tilgang til treningstid i den storslåtte hallen.

Frivillige fra mange klubber har kjempet sammen gjennom mage år for å få mer plass 

til idrett, inne som ute. Bærum er på etterskudd i forhold til mange andre steder i 

landet. Derfor r det gledelig at kommunen har bestemt seg for å bygge en ny hall som 

blant andre Haslum og Stabæk får stor glede av. Jeg gleder meg til å besøke Nadderud 

Arena når den måtte stå ferdig.

Vi er på et vis heldige som har Combihallen i vårt område, selv om den også kunne 

trenge et lite løft. Noe har skjedd de siste årene, men det optimale hadde jo vært 

utbygging av ytterligere en fl ate. Det er i alle fall et stort behov.

men nå – ut på ski! bruk vestmarka for alt den er verdt. og god jul.

 : kjersti Hellby

fIn fest:  Arrangementskomitéen samlet rundt paella-pannen. Fra venstre Tor Staff, 
Jon Arne Trollvik, Marianne Sanderud, Tom Nilsen, Kari Nilsen, Astri Eide, Arne 
Gaustad, Ola Nyhus og Lise Bjørnstad.

For da det var innkalt til fest i klubbhuset 
for 30 sjeler  lørdag 10. november, med 
paella som tradisjonell mat, var det mange 
som kunne puste lettet ut. En ny sesong 
utendørs på setet var over. I vinter er det 
i spinning hos Friskis & Svettis i Sandvika  
som gjelder. Dessuten satser gruppa på 
en klubbkveld i februar med et eller annet 
fagtema.

Tilbake til banketten. Der fi kk  Ola 
Thjømøe overrakt utmerkelsen “The Nine 
o´clock sharp tour Shield” for 2012 for sin 
innsats på det sportslige og sosiale plan for 
sesongen. 
 
Årsmeldingen til TourTråkkgruppa,  som 
ble lest opp denne kvelden,  forteller om 26 
offi sielle og to-tre uoffi sielle etapper.  Her 
er noen punkter:
•  Sesongstart 14. april – med rekorddel-

tagelse på 33 stk – hvorav 9 damer

Denne gjengen er vant til å 

holde i styret. De tilhører 

Jardars sykkelgruppe, og 

gjør seg alltid fortjent til en 

fest.

•  Snitt på 14,5 deltagere pr. gang, 11,7 i 
2011.

•  Vi har syklet 20 288 km mot 17 000 i 2011
•  To har syklet over 1000 km – begge 

kjekke unge menn med korte kjekke navn 
– Ola (Ola Nyhus og Ola Thjømøe)

•  Disse to, sammen med Erik Klatremus og 
DanEvert, topper frammøteprosenten 
med 73 % (Ola Nyhus) - 69% (Erik Aas) - 
og 62% på Ola T og Dan

•  61 stk har vært innom, hvorav 11 damer. 
54 og 10  i fjor.

 

Fall
En del nye stedsnavn har det blitt, fordi 
nye veier og gater kalles opp etter skader og 
klønete dekkskift.  Vi sakser fra meldingen:
”Lises veistump” oppe ved Stein gård – eller 
Lise-stumpen – endte i innlosjering på 
Bærum sykehus. Ellers vet vi at Eva har hatt 
skadeavbrekk, men dette skyldtes uvøren 
sykling UTENOM TourTråkk. Det samme 
gjelder Atle.

Av andre stedsnavn kan nevnes Eriks gjerde 
ute i Asker, Ola-T.skuret ved Asdøltjern 
og ”Ola Ns hvile” oppe ved Nykjua i Finne-
marka.

Hans Andreas årets raskeste dekkskift oppe 
ved Kikut!
 
Vi husker også mye god mat på Kikut og på 
Brunkollen
 
Bør også nevne at både Tor og Magne har 
bestått den store moralprøven nå på tampen 
av sesongen, møte opp alene, diskutere 
veivalg med seg selv, gjennomføre og skrive 
referat. Imponerende.
 
Må vel også nevne at noen har beveget seg 
over på landeveissykkel og testet formen i 
Lillehammer – Oslo, under kaptein Kjells 
myndige ledelse.  Joars stil og blikk etter 
å ha fått los på 10 spreke Sandnesdamer 
glemmer vi ikke!

Følge at Ola T, Knut, Dan-Evert og Ola 
N. gikk amok på Giantsalget hos BULL i 
august. 17 allerede klare for Lill-Oslo 2013.
 
Referatene er nevnt, Facebook også fl ittig 
brukt – av noen – vi er nå 63 medlemmer! 
Vi laiker og tagger og poster og poker og 
det ene med det andre!.

: Tekst Mette Bugge  Foto innsendt 

UtmerkeLse:  Ola Thjømøe fi kk overrakt 
“The Nine o´clock sharp tour Shield” for 
2012 for sin innsats på det sportslige og 
sosiale plan.

mil etter mil og så bankett
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Jardars håndballspillere 

av årgang 1996 fikk sin 

«gamle» trener på besøk. 

Siden Ida Brænden (28) 

hadde laget for flere år 

siden, har hun ført Haslums 

1997- jenter til NM-gull i 

2012, samt bylag Oslo til 

gull i bylagsturneringen for 

region Øst i 2011.

Gode råd fra en 
gammel kjenning

Ida, som er født og oppvokst i Jardar, er an
svarlig for toppidrett håndball på Nadderud 
videregående. I tillegg er hun SPUtrener i 
regionen. Det betyr at hun er spillerutvikler 
for de beste jentene i aldersgruppene 13, 14 
og 16 år. Hver av disse gruppene har 5-10 
samlinger i løpet av sesongen, i Ekeberg
hallen. Ida har også vært innom regionale og 
sentrale landslagssamlinger for yngre utøvere.

I seks år var hun trener for Jardars 1991-år
gang. Noen av dem spiller fortsatt aktivt 
håndball i klubb eller på studentlag. Thea 
Karlshaugen Pettersen er vel den mest 
kjente, som nå spiller på Stabæks elitelag. 

Denne gangen var hun invitert til Combi
hallen for å vise et lite utvalg av øvelser hvis 
man skal bli bedre til å finte. Det var full 
aktivitet hele tiden, ikke noen dødpunkter. 
Ida er nemlig veldig klar på følgende:

– Jeg legger vekt på liten køståing. Det er 
veldig viktig på en håndballtrening at det 

er lite køståing og at alle er aktive så mye 
som mulig. Jeg legger aldri opp til spill seks 
mot seks på trening, kun småspill som er 
relevant for det helhetlig spillet; To mot to 
eller tre mot to er av mine favorietter. Hvis 
et håndballag har trening én time to ganger i 
uken – tenk hvor få ballberøringer en spiller 
har hvis det er mye spill seks mot seks.

Alle utøverne må ha mye kontakt med bal
len for at de skal bli bedre. Derfor er det ille 
når jeg ser at små spillere står i lang rekke 
og venter på sin tur for å klaste ball. Det er 
alt for mange som legger opp trening mot 
målet og forholder seg rundt 6-9 meter. 
Men hva med å utnytte hele banen!? Bruk 
stasjonstrening. Ha småspill mellom kjegler 
midt på banen, eller tren på finter mens 
andre gjør øvelser mot mål. Ingenting annet 
enn kreativteten stopper deg!

Ida viste en rekke øvelser i Combihallen, og 
hun har et opplegg der hun drar rundt til 
klubber med.

Idas fem tips til  
bedre håndballøkter
•  Unngå kø, velg øvelser der eleven har et 

minimum av køståing. Kanskje kan de ha 
øvelser på vei tilbake til køen også. Som 
eks finte på 4 kjegler før de går tilbake til 
utgangspunktet. 

•  Styr unna spill 6 mot 6. Utøverne blir 
bedre deste mer ballkontakt de har. Spill 2 
mot 2 mellom kjegler, eller 3 mot 2 på mål 
kan være effektivt. 

•  Legg alltid inn litt fysisk trening, men 
ikke bruk halltiden til dette. Utendørs, 
garderober, gymsal, trapper og gangen er 
gode eksempler på hvor man kan trene 
eks. styrke og spenst. Det kan være litt 
trangt, men desto mer sosialt! Styrketren
ing er både skadeforebyggende og vil 
bedre teknikken til utøverne.

•  Snakk minimalt, tren mest mulig. 
Intro av treninga kan gjøres før dere får 
hallflate. Forklar kort og konkret. Snakker 
du lenge om en øvelse, faller gjerne flere 
utøvere “av”. 

•  Planlegg økta. Lag en plan for måneden 
slik at du er mer bevist på hvilket tema du 
skal ha på økten din. Ha en rød tråd i øk
ten, ikke bare plukk en øvelse her og der. 
Er tema finte, så prøv å følg det hele økta. 
En gjennomtenkt organisering og godt 
øvelsesutvalg gjør deg til en bedre trener.

“bjørnekos” fra Stine Holst til Ida.

I farta: Maren Steinmo og  
Sandra Stubbene Skaje.

InstrUksjon. Ida Brænden gir beskjed om hvilke øvelser som venter. Jentene er lydhøre. 
Fra venstre: Marthe Gjeldstad, Helene Silseth, Emilie Gulbrandsen, Maren Steinmo, Stine Holst, 
Frida Enge, Anne Steinmo, Nina Hagberg, Silje Sonerud, Sunniva Lystrup og Helena Lam.
De som har gjemt seg : Helene Mjøs, Sandra Stubbene, Nina Norum, Julie Landenget, Hanna 
Gautvik og Ida Nydgård.

– Det ligger mange ferdige økter på 
Håndballforbundets hjemmesider handball.
no<http://handball.no>, > “spill og 
trening fagsiden” > spillerutvikling > 
Rammeplaner 13-14-15 år så trenere kan få 
god hjelp der, sier hun.

– Hvordan var det å se igjen ditt gamle lag?
– Veldig gøy. De er treningsvillige og ga alt. 
Det var hundre prosent innsats. Det er mor
somt å se så ivrige og treningsvillige jenter.

Ble inspirert 
– Det var veldig gøy for 96-jentene å få 
besøk av Ida Brænden som i dag er SPU-
trener i Region Øst for Piker 16, sier lagets 
trener Tone Mjøs. 

– Ida trente P96 da jentene var 11-12 år 
gamle og det er utrolig hvor mye gøyale 
og lærerike treninger de hadde med Ida. 
Minner kom tilbake når hun trente jentene 
denne onsdagskvelden hvor vi hadde fokus 

på finter. 95-jentene fikk også være med 
og det var en svært fornøyd gjeng etter 
treningen.

Gjestetrener
– Det å ha gjestetrenere er veldig morsomt 
for alle, så ta gjerne kontakt med Ida eller 
andre for å høre om de kan ta en time eller 
to i løpet av sesongen. Betal gjerne litt for 
det, det er en billig for annerledestrening, 
sier Tone Mjøs.
 
– Piker 96 har fortsatt 11 spillere med 
og vi har gjort det veldig bra i A-serien i 
mange år. Aldri blant de 3 beste, men tett 
oppunder. Vi har 3 treninger i uken, og 
jentene har alltid vært flinke til å komme på 
trening. Imidlertid merkes det nå at jentene 
har begynt på videregående og trenger noe 
mer tid til lekser. Vi er derfor ikke strenge, 
og gir dem ofte fri fra treningene. Imidler
tid, når de er på trening skal det ytes.

: Tekst og foto Mette Bugge
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Jardar hadde to lag i  

vete ran-VM i håndball i  

Stavanger siste helg i oktober. 

Neste år kan det bli tre.

For nå er planene der om å stille et 
50-årslag. Klubben har rett og slett så 
mange spillere i den aldersgruppen, og noen 
av dem som har gitt seg ønsker å komme 
tilbake for å bli med.

Det betyr at Jardar kan komme til å stille i 
35-, 40 og 50-årsklassen i turneringen som 
foregår i Trondheim om et snaut år.
Det var ingen tvil om at de som dro ut 
denne gangen hadde det særs morsomt. 
Ikke fordi det ble så mange seiere, men 
fordi innsatsen på banen likevel var topp, og 
miljøet veldig godt. Alle fikk spille, alle fikk 
være med på fest og gøy. Faktisk var det 
mange som mente at «vorspielet» var det al
ler morsomste. Da satt latteren høyt i taket.
 
Sissel Sundby var lagleder for begge lag og 
forteller at hun fikk frysninger på ryggen da 
de eldste spilte jevnt med fjorårets norges
mester Tertnes. Bergenserne ønsket å spille 
kampen fredag kveld istedenfor tidlig lørdag 
morgen for å kunne sove lengre, men den 
gang ei. Jardar sto på sitt og ledet 4-2 da 
Tertnes valgte å bytte keeper. På motstand
erne var det flere spillere med eliteserieer
faring, men det brydde ikke Jardar seg noe 
om.
 
Det ble 12-8 tap  til slutt, men Jardar feiret 
nederlaget som en seier.
 
De yngste, med «utvandrende» Tone Stilén 
på laget (hun har flyttet til Trøndelag), 
fikk både seier og uavgjort, men gikk ikke 
videre. Mer enn 2000 spillere deltar i dette 
arrangementet,  som samler stjerner og 

Neste år stiller 
Jardar lag i 50+

«vanlige» håndballspillere til turrnering 
hvert  eneste år. For mange er dette seson
gens høydepunkt.
 

Jardars eldste damelag trener hver tirsdag 
fra klokken 21 – 22.30. Det er bare å henge 
seg på.

: Tekst og foto Mette Bugge

40+. Foran f.v. Tone Mjøs, Siw Marit Lunde, Kristin Fjugstad, Mette Bugge, Mette Härdi.
Bak f.v.: Åse Bonesmo, Sissel Sundby (lagleder), Inez Nærup, Marianne Stepaschko og Anne Lovise Strand.

35+:  Tone Mjøs (målvakt på begge lag), Sissel Sundby (lagleder). Bak f.v.: Ragnhild Stavlund,  Ellen Sjølli, Elin Saastad, Tone Stilén, Mari-
anne Fossum, Helene Claussen og Sølvi Westlie.

LIke jarDarGensere: F.v.: Inez Nærup, Sissel Sundby, Kristin Fjugstad, Tone Mjøs,  
Mette Härdi og Mette Bugge

I fInstasen:  Party, party. F.v.: Sølvi Westlie, Elin Saastad, Tone Stilén og Helene Claussen.
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Jardars hopper Maria Beisvåg opplever 
mye. Under åpningen av de nye bakkene i 
Midtstulia i høst, fikk hun hilse på kjendiser 
som de to tidligere storhopperne Bjørn 
Wirkola og Per Bergerud og Oslos ordfører 
Fabian Stang. Det skyldes at hun var  så 
heldig å få  lov til å foreta åpningshoppet i 
K 40. Senere på dagen, i det etterfølgende 
RCrennet, satte hun like godt bakkerekord 
i samme bakke. Ikke så rart at pappa Jan 
Kåre  Beisvåg måtte finne frem kameraet.

: Tekst Mette Bugge  Foto Jan Kåre Beisvåg

Maria Beisvåg i godt selskap

Bildetekst?

ÅPnInGsrenn:  Jardar-hopperer som deltok under åpningsrennet. Fra venstre: Kristian Røste Solberg, Joachim Ringstad, Bjørn Wirkola, 
Magnus Ihle, Per Bergerud, Maria Beisvåg, Alexander Røste Solberg, Fabian Stang, Jens Lurås Oftebro, Einar Lurås Oftebro og Anders 
Moreno Nygård.  Kasper Moen Flatla deltok også på rennet, men rakk ikke frem til fotograferingen. 

Damelaget har forynget seg – 
må ned før de skal opp igjen
Jardars damelag i håndball 

har ikke vært så unge på 

svært mange år.  

Generasjonsskiftet var 

uunngåelig.

Mens damelaget i 4. divisjon i mange år har 
hatt damespillere og veteraner (old girls), 
som har dratt lasset, er det denne sesongen 
tenåringer som utgjør basen. De to, nye 
trenerne Sissel Sundby og Tone Mjøs mente 
at det var naturlig å fornye seg.

– En av hovedgrunnene til at vi valgt å ta 
på oss å trene damelaget, i tillegg til P16, er 
et sterkt ønske om å beholde våre unge P17 
spillere i Jardar. Det kan bare skje ved å gi 
dem et sikkert tilbud om å kunne fortsette 
å spille håndball i klubben. Samtidig med 
dette, ser vi også potensialet til å bygge 
opp et lag som satser sterkt på å tilby unge 
jenter som fyller 16 år et seniorlag de kan 

– Vi ligger nå i 4. divisjon, men siden vi 
er et helt nytt, ungt lag kan det være at vi 
rykker ned i 5. divisjon. Det syntes vi ikke 
spiller noen rolle, da kan vi sammen jobbe 
for å komme opp igjen i 4. divisjon om 
noen år.

Jardar har veldig mange jente som starter 
med håndball, og det er viktig at vi klarer å 
få formidlet til dem at håndball ikke er slutt 
når de er 16 år. Det er da det starter.  Hvis 
du har spilt håndball siden du var 9 år, så 
har du da spilt i 7 år når du er 16.  Dersom 
du fortsetter å spille på damelaget, kan du 
holde på til du mener det er på tide å be
gynne med old girlshåndball et godt stykke 
etter fylte 30 år.  Jeg selv spiller ennå og 
har fylt 50 år, dvs. at jeg har spilt håndball i 
over 40 år og syntes det fortsatt er like gøy, 
smiler Mjøs. Hun var i mange år utespiller, 
men endte opp som målvakt.

: Tekst og foto Mette Bugge

vokse seg inn i.  Dette gjør at spranget til 
divisjons spill ikke føles for stort, sier Mjøs.

Sakte, men sikkert
Da utskiftningen startet, opplevde A-laget 
at noen av de eldste som hadde vært 
med lenge, ga seg. Det ble trolig for stort 
årsspenn mellom unge og eldre, mellom 
uerfarne og erfarne.

– Nå har vi elleve kampklare spillere pluss 
et par som trener seg opp etter skader. 
Tenkningen vår er slik: Dersom vi får fem 
spillere fra hvert årstrinn fremover, vil vi 
om to år (96 og 97-årgangene) ha 10 nye 
spillere på P18/damelaget, samt at de som 
da har startet i år har fått masse erfaring.  
Dersom vi får dette til, er jeg også sikker på 
at det er enklere for de yngre årgangene å se 
frem til å spille på damelaget, sier Mjøs.

Damelaget har 2 halltreninger i uken, i tillegg 
har alle mulighet til å være med på styrke/
spenst/balansetrening én dag i uken.  

fLott GjenG: De to på toppen er Cristine Frøystein og Melanie Vamnes. På gulvet står f.v.: Juni Fjugstad, Maria Berg Fallsen,  
Heidi Fjugstad, Dina Høe Rollheim, Helene Wulff-Pedersen, Adine Wenner, Trine Halvorsen og Anna Engel.
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I familien røste Solberg 

er alle vant i å ta i et tak 

når det dreier seg om ski-

hopping. Det trengs når mor 

og far har to sønner som 

alle hopper på ski.

De to gutten Christian (13) og Aleksander 
(8) Røste Solberg er begge aktive hoppere i 
Jardar. Christian  er vokst ut av Jardarkollen 
og trener med Kollenhopp. Han  kan vise til 
mange fl otte resultater.

Pappa Svein Otto Solberg, oppvokst på 
Vøyenenga, hoppet også for Jardar i sin 
ungdomstid. Han hadde Jan-Erik Aalbu 
som trener noen år. Pappa fi kk gode resul-
tater, og  gikk også på Norges skigymnas 
(NSG)  på Griniveien, som ble forløperen 
til Norges Toppidrettsgymnas (NTG).  Han  
er i dag  en av drivkreftene i hoppgruppa. 
41-åringen  prepper bakker og kjører snø-
kanon. Dessuten er han  assistenttreneren 
til Anders Beisvåg, som tar seg av de yngste.

Samboer Wenche Røste bidrar aktivt når 
Jardar arrangerer renn i Jardarkollen,  og 
hun sitter dessuten som kasserer i styret. 
Selv farmor  Eli Brith Rønning er med de 
to barnebarna når de deltar på hopprenn, 
slik som hun gjorde med sønnen Svein 
Otto. Hoppinteressen går i arv.

en aktIv famILIe: F.v. Svein Otto Solberg, Cristian Røste Solberg, Eli Brith Rønningen, 
Aleksander Røste Solberg og Wenche Røste.

– Da Christian var yngre, hadde jeg ham 
med i Holmenkollen. Vi sto på trenertri-
bunen, og jeg spurte ham om han hadde 
lyst til å begynne å hoppe. Han så på den 
store bakken og svarte nei. Jeg tror ikke da 
at han skjønte at det fantes mindre bakker, 
sier pappa.
 
Innbydelse
Men så kom innbydelse via skolesekken, 
og det var Jardar som ønsket nye rekrutter. 
Dermed var gutten som har vokst opp nær 
Kirkerudbakken, snart frelst.  Det ble hopp-
trening og Jardarsprett. Christian behersket 
det fi nt. Han var fl ink på ski, fordi han 
hadde gått både langrenn og stått slalåm. 
Han trente alpint med Bærums skiklub.
Da lillebror Aleksander var fi re, var det 

hans tur. Han hadde jo alltid vært med i 
Jardarkollen.  På hoppgruppas hjemmeside 
er det familiens minstemann som sees med 
rød hjelm og blå dress.

– Nå må vi ha to biler, ler pappa. Guttene 
skal til forskjellige bakker. Foreldrene må 
dele seg. Det er viktig å følge opp.
 
Hoppsesongen tar av for fullt etter jul. 
For minstemann er det Jardarrennet siste 
lørdag i januar som gjelder. For den eldste 
blir Solan Gundersen-lekene i Alvdal ett av 
høydepunktene.

Familien trives med oppgavene, selv om det 
kan være travelt i blant. Treningene foregår 
jo også på forskjellige steder. 

: Tekst Mette Bugge  Foto Jan Kåre Beisvåg

Hopp-familien
I familien lurås Oftebro 

dreier mye seg om de to 

guttene einar (14) og Jens 

(12), som er aktive i kom-

binert. Med mamma Kari,  

pappa Inge og storesøster 

thea (16)  på laget, er alle  

engasjert i idretten. 

Thea har lagt egen idrettskarriere på hylla, 
men er ofte med som ivrig støttespiller. 

Jardar er så heldige å ha dem i sin midte. 
Pappa Inge Oftebro og kona Kari Lurås 
regnes blant drivkreftene i hoppgruppa. 
De synes det er moro å engasjere seg rundt 
egne og andres barn, og det betyr å være 
med på konkurranser, ikke minst i helgene. 
Da skal sønnene ha med seg mye utstyr, 
både hopp og langrennski. Det krever 
oversikt og ryddighet.

– Både Kari og jeg har vært glade i idrett 
i alle år, og syntes det var gøy at Thea be
gynte med langrenn. Et par år etter ble det 
naturlig at guttene fulgte etter storesøster, 
og startet med langrenn. Da guttene, 6 
og 8 år gamle, slo meg i det uformelle 
påskehopp rennet, fødtes ideen om la dem 
få prøve seg i kombinert, forteller pappa.
 
Jardar anbefalt
Da familien skulle fi nne ut hvilken klubb 
som hadde hopping, ble de anbefalt Jardar. 
Familien bor på Høvik, og i langrenn var 
Fossum nærmest, men i hopp ble det blått 
og hvitt.
– Det angrer vi ikke på. Vi ringte Erik Ihle, 
og maken til mottakelse skal man lete lenge 
etter. Første uka fi kk vi utstyr, 2 hoppøkter 
og en varm velkomst av alle i hoppgruppa. 
Siden har vi hatt mange hyggelige kvelder i 
Jardarkollen.
 
I hopping har foreldre til Jardarutøvere 
tradisjon i å bidra. Pappa forteller at han 
mang en gang har tatt i et tak med spaden 
når det skal være trening eller renn. Det 
hyggelige miljøet har gjort hoppkveldene 

famILIebILDe. Pappa Inge Oftebro, Einar, Thea, Jens  og mamma Kari Lurås er svært 
aktive i Jardar. Nå står det Jardar/Kollenhopp på resultatlisten, når det er snakk om 
kombinert.

vært ukas høydepunkt. Kari har også vært 
ivrig med, både som hjelpemannskap, 
tilskuer og deltaker. Hun ble klubbmester 
i hopp for Kvinner senior, da hun for  2 
år siden stilte til start i K12 og vant. At 
hun var alene i klassen forringer ikke 
prestasjonen. Dette året var vi 4 med i 
klubbmesterskapet, og det var vel bare jeg 
som ikke kom på pallen, ler pappa. Det er 
tøffe tak i pappaklassen.
 
Brødrene har hatt en god sommer
sesong, der de har vunnet hver sin klasse i 

sommerkombinertcupen. Når snøen kom
mer og sesongen starter, håper de på mer 
kombinertsuksess.

Einar og Jens er aktive på mange måter, 
ikke bare med ski på bena. – De spiller 
fotball begge to og frem til nå har de også 
vært aktive i bandy, da i Høvik IF. Det blir 
nok kombinert de vil satse på tilslutt, men 
vi synes det er topp at de har  fått en allsidig 
bakgrunn, sier pappa Inge Oftebro.

: Tekst Mette Bugge  Foto Jan Kåre Beisvåg

Kombinert-familien
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Fotballspillere ligger ikke 

på latsiden. I alle fall ikke 

de som er medlem av  

Gutter 96-97 og Jenter  

96-98.

For ved siden av fotballen trener de i 
fellesskapet på Elixia, der Jardars egen fot
balltrener Geir Haug er instruktør.

Altmuligmannen Haug, som trener nettopp  
G96 og  G97, er trener på morgentrening 
EarlyBear på tirsdager,  er trenerkoordina
tor og sitter i fotballstyret, har sannelig min 
hatt ikke også tid til å være instruktør for 
gjengen som sees på bildene.

Han er inne i sitt 10. år som fotballtrener 
i Jardar, etter en tid i Ullern og Koll, og 
synes fortsatt det er veldig gøy å jobbe med 
ungdom.

– Dette  er tredje vinteren jeg kjører trening 
på Elixa. Vi startet opp rett etter høst-
ferien og skal holde på til påske. I år er det 
de nevnte kategoriene som får tilbudet, 
men vi har også med noen fra håndball og 
medlemmer som tidligere har spilt fotball, 
sier Haug.

I alt er det totalt 32 påmeldte. 

– Hva kan du by på?
– Vi har først 55 minutter Xycling og der-
etter 35 minutter styrke. Xycling har fokus 
på høy puls. På intervall Styrke har vi fokus 
på kjernemuskelutur og spenst. Dette er en 
fint alternativ til å spille fotball ute i kulden 
og god kondisjon og styrketrening, men 
selvfølgelig har vi også fotballtrening ute.

– Hva betyr det for gutter og jentyer at de 
kan trene sammen på denne måten?

– Mye. Da blir lagene mer kjent, gutter og 
jenter fra flere årganger. Det er “morsom” 

måte og trene på og litt stas å være på 
Elixia, feks. i forhold til en gymsal.

På tide å steppe  
opp treningen

steP UP: Dette kan fotballgutta. F.v. Håvard Skuterud, Sverre Pettersen Solheim og 
Ole Bastian Sandok.

UnGDommer som var meD PÅ trenInG. Henrik Korody, Jonas Ellingsen Sæle, Henriette Helverschou Hagen, Anniken Flaathen, Ole 
Bastian Sandok, Andrea Glad, Ingvild Thorsen, Mari Flaathen. Bakerste rad; Sverre Pettersen Solheim, Håvard Skuterud, Christoffer 
Blekeli, Henrik Lind Petlund, Knut Osvik, Sebastian Haug, Alice Anker Fleischer, Ingeborg Skori, Benedicte Wright Cappelen.

fULLt trøkk: F.v.: Henrik Korody, Sebastian Haug, Håvard Skuterud, Ole Bastian San-
dok, Christoffer Blekeli og Sverre Solheim Pettersen.

God HjUL: Bak fv.: Alice Anker Fleischer, Andrea Glad og Mari Flaathen.
Foran fv.: Benedicte Wright Cappelen, Ingvild Thorsen og Ingeborg Skori.
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Jardar har vært en av 

pådriverne for å få ny lys-

løype og utbedre  gammel 

trasé på Vestmarksetra.  

Dugnadsinnsats har vært 

viktig.

Nå er nye lysløyper ferdigstilt og det er bare 
å finne frem skiene og benytte området.
De som har vært på tur ved Vestmarksetra 
i løpet av sommeren, har kunnet observere 
gravemaskiner og anleggsarbeidere på stier 
og i lysløypa i området mellom parkerings
plassen på Vestmarksetra og Nedre Gupu. 
Bærum kommune ga sin igangsettings-
tillatelse rundt St. Hans-tider og da rykket 
entreprenøren inn. Anleggsarbeidene ble 
ferdigstilt omtrent 1. oktober. Resultatet 
har blitt:

• 1 km helt ny lysløype
•  1 km av eksisterende lysløype har fått litt 

bredere trase og bedre planering
• et flott skileikområde

I tillegg til dette har Bærum kommune 
skiftet ut all gammel lysarmatur i lysløypa 
med ny armatur som har energibesparende 
LEDlamper.

Hensikten med løypeutbedringsprosjektet 
er å få lysløyper som trenger mindre snø 
for å kunne prepareres («tidligløyper»), 
større bredder med god plass til preparering 
for både skøyting og klassisk, samt et mer 
fleksibelt løypenett i form av mulighet for 
kortere runder i lysløypa – spesielt med 
tanke på de yngste utøverne. Anleggsarbei
dene har ført til midlertidige sår i terrenget, 
som vil bli reparert av vegetasjon i løpet av 
12 år.

Til vinteren vil man kunne velge mellom 
runder på 1,6 km, 2,5 km og 5 km i det som 

Klar, ferdig, kom til 
vestmarksetra

i løpet av sommeren har gått fra å være en 
rundløype på 5 km til et lysløypenett.

Vellykket dugnadshelg
Anleggsarbeidene er finansiert delvis med 
kommunale idrettsmidler og tippemidler.  
En forutsetning for slike tildelinger er at 
idrettslagene stiller opp med egne midler, 
gjerne i form av dugnadsarbeid.  Helgen 
13. og 14. oktober var det derfor langrenns
gruppa i Jardar sin tur til å ta i et tak i de 
nye løypene. Våre venner i Bærums skiklub 
deltok også på dugnadsarbeidene begge 
dager.

Mye å gjøre
Arbeidsoppgavene var å plukke stein, klippe 
røtter og kvister, samt rake og «finplanere» 
de nye løypene og skileikområdet.  I tillegg 
ble det hogget og kvistet i de 3,3 km av den 
eksisterende «Gupurunden» hvor det ikke 
har vært anleggsarbeider i sommer.

Det var meget godt oppmøte og stor iver 
fra deltakerne.  Lørdag hadde de eldste 
gruppene, fra 13 år og eldre, dugnadsansvar.  
Til sammen møtte rundt 70 dugnadsarbei
dere, en fin blanding av aktive og foreldre 
var klare til innsats, og det ble gjort mye 
bra arbeid i løypene.   Søndag var det de 
yngste gruppenes tur og da sto blant annet 
finrydding av skileiken på programmet. 
Svært godt oppmøte også på søndag, ca. 
50 deltakere til sammen, i denne vinterens 
første snøvær.

Dugnadskomiteen takker for stor entu
siasme og grundighet i de arbeidene som 
ble gjort. Bærum kommune og Bærum 
idrettsråd ble imponert over det dugnadsar
beidet som ble utført denne helgen. Tusen 
takk til både store og små dugnadsarbeidere. 

: Tekst Kristin Strand Amundsen  

 Foto Ingrid Strand Amundsen

DUGnaDsGjenG: De unge var så absolutt med. F.v.: Peder Haugland, Jørund M. Engeseth, Magnus Holgersen, Vida Helland-Hansen, 
Charm, Ragnhild Blom-Hagen, Eileen Bjanes, Kaysa Larsson

På jobb I marka: F.v.: Bryn Horpestad (med grønt redskap), Solveig Sikkeland  
(med sydvest, rakende nedi bakken), xxxx  Næss Jensen og Anne Marit Næss.

Jardar  har fått installert en  værstasjon med webkamera fra løypa ved  

klubbens nye skileikarena på Vestmarksetra. Du finner tjenesten her  

http://www.jardar.no/langrenn/2/webcam

sjekk været på hjemmesiden

Dette er resultatet av en idé som ble født 
i Langrennsgruppa  for et par år siden i 
forbindelse med utbyggingen av løype
nettet. Vi ntror dette blir et bra tilbud til alle 
brukere av Vestmark, ikke bare langrenns
gruppa, sier Bjørn Tiller i langrennsgruppa. 
Han vil takke Last Mile Communication, 
som har bidratt. Det har også Jardar gjort, 
med et bidrag på 10.000 kroner fra Grasrot
midlene.

Monteringen ble utført av Tiller og Olav 
Tungesvik. De regner med at dette vil gi 
en bra effekt PRmessig for klubben, fordi 
hjemmesiden til Jardar vil få mye «besøk» av 
ivrige skiløpere som vil sjekke temperatur 
og snøforhold

øyvInD foyn – i rene silouetten – 
monterer Web-kamera. 
FOTO: oLav tUnGesvIk.

De viktigste 
bidragsyterne
øyvind foyn, strategi, politikk, 
drive gjennom beslutninger både 
i det offentlige og mellom de 
involverte klubbene
kristin strand amundsen, utform-
ing, praktisk gjennomføring, 
koordinering
toril Wiig, praktisk gjennom-
føring, koordinering, byggeledelse, 
 dugnadsledelse
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Jardars hovedstyre har  

godkjent en ny strategiplan 

for idrettslaget, etter inn-

spill fra gruppene. Styre-

medlem og strategiansvarlig 

Narve Mjøs forklarer her 

hva som er gjort.

Hvorfor strategiplan? Det skyldes at et 
idrettslag må stå for noe. Klubben, må 
ha en retning og utvikling i tråd med 
medlemmenes og foreldrenes ønsker og 
behov. Det er også viktig å ha konkrete 
målsetninger som styret kan måles mot.

Hva er nytt?
Vår Visjon, klubben for idrettsglede, 
fellesskap og vennskap, våre Verdier om 
respekt, glede, mestring og kvalitet er de 
samme. Også slagordet «For liten og stor, 
klubben der du bor», er det samme. De 
overordnete målene om trivsel og at vi må 
gjøre tiltak for å holde lengre på ungdom
men er også uforandret og like aktuelt.

Det som er nytt er først og fremst at grup
pene har oppdatert sine mål etter som 
mange av de gamle er nådd. Noen mindre 
justeringer er også gjort i strategiene.

Gjennomgangen og oppdateringen av 
strategiplanen har vært viktig for at det nye 
styret skal være omforent om den strategien 
Jardar skal følge de neste 3 årene. Du finner 
den nye planen på www.jardar.no

Hva har vi klart å oppnå av de målene vi 
hadde i den forrige planen?

Hopp hadde etablering av plast i Jardar-
kollen som overordnet måsetning. Dette 

Har nådd mål 
– må få inn nye

har de klart med glans og nå er neste skritt 
å få trekk.

Håndball har etablert et program for å 
videreutdanne trenere og dommere og de 
har også etablert et herrelag. Combihallen er 
oppgradert både med tribuner, garderober, 
kiosk, lyd og lysanlegg og driften profesjon
aliseres fortløpende.

Fotballen har finansiert og realisert kunst
gressbane med undervarme, etablert drifts
organisasjon og driftsrutiner. Et program 
for å videreutdanne trenere og dommere 
er på plass og det jobbes fortsatt for å få 
etablert en bane 2.

Langrenn hadde prosjektering, godkjen
ning og oppstart bygging av skianlegg på 
Vestmarksetra i sin målsetning. Fase 1 med 
skileik, løypeforbedring og videokamera er 
fullført med formell åpning i januar. Det 

jobbes fortsatt for å få realisert fase 2 med 
skiskyting, stadion og snøproduksjon.

Vi har også etablert en sykkelgruppe som 
nå teller 40 medlemmer og er stadig i vekst.

Idrettskolen SFO på Tanum og på Jong 
skole er nå realisert slik at idrettskolen totalt 
teller nærmere 180 barn, inkludert mer enn 
femti 4 og 5 åringene på kveldstid. Dette 
er en økning av Idtrettskolen på nærmere 
50 %. Undervisningen skjer av våre flotte 
ungdomstrenere på 13 til 16 år som alle er 
utdannet som Aktivitetsledere av Norges 
Idrettsforbund, i alt 70 ungdommer.

Vi har også i perioden etablert mer enn 600 
støttespillere gjennom Norsk Tipping som 
gir oss en Grasrotandel på 250 000 kr i året 
og støtte fra Sandvika Bingo på 60 000 kr 
i året, som brukes til å utvikle klubben og 
gruppene på ulike måter. 

: Tekst Narve Mjøs  Foto Anja Kingdon

I snart ett år har Kjersti 

Hellby vært leder for  

klubben vår. Hvordan

har det vært?

I april 2012 ble Kjersti valgt til ny leder etter 
Jens Eskerud, som hadde sittet i «sjefsstolen» 
fra 2004 til 2012. Han hadde bidratt med  
mye gjennom mange år og fant tiden inne til 
å gi seg i jubileumsåret. 

Kjersti er idrettslagets andre, kvinnelige «for
mann» – skjønt akkurat  det ordet forsvant ut 
for mange år siden.

Den tidligere lederen av håndballgruppa har 
rukket å bli litt varm i trøya. Her forteller hun 
om den første tiden:

– I starten var det en økonomisk utfordring, 
for fra tidligere var ikke alt på stell. Den 
nåværende, daglige lederen Anja Kingdon 
har gjort en  formidabel jobb. Hun har job
bet dag og natt for å få alt til å fungere.

På grunn av økonomisk rot fra tidligere, 
måtte vi fryse grasrotmidlene. Det betyr at de 
som hadde fått beskjed om tilskudd, må
vente. Grasrotmidlene er viktige for Jardar, 
og vil senere gå ut til  grupper og prosjekter 
som trenger dem.

Vi fikk på plass et styre under siste årsmøte, 
som fungerer veldig bra i sammen. Dette er 
et arbeidsfellesskap, der alle har sine roller og
 gjør oppgavene. Noe av det første vi har 
arbeidet med er å få på plass nye lover. 
Det viste seg at idrettslagets lover trengte 
fornyelse, i takt med det norsk idrett ønsker 
i dag.
 
Disse lovene må først godtas av idrettskret
sen, før vi kan få dem inn i vårt eget lovverk.

Vi i hovedstyret er en slags overbygning. Vi 
har vært gjennom et styrekurs, for å få mer 

Slik er det å være 
hovedleder

mÅLbevIsst:  Hele styret i Jardar står bak strategiplanen. Foran fra v: Heidi Brovold, 
Kjersti I. Hellby, Lise Bjørnstad (stedfortreder for gruppeleder sykkel Ola Nyhus).  
Bak fra v: Stian Solberg, Ragnhild Katteland, Narve Mjøs, Georg Korody, Geir Haug, 
Klemet Elisenberg, Rune Engeset. Fraværende var håndballen ved Gry Nergård og  
ungdomsrepresentanten Jon Haakon Moe.  

kunnskap om hvordan et styre skal fungere.
 Mange har lang fartstid, men alle trenger 
påfyll. Det er mange oppgaver i et idretts
lag, og jeg er inntil videre HMS-ansvarlig  
(Helse-miljø-sikkerhet) Et idrettslag blir 
som en slags bedrift, der det er ansatte (én), 
men mange «mellomledere» i form av for 
eksempel gruppens ledere og styremedlem
mer, trenere og lagledere.
 
Vi skal følge opp dette med politiattester, 
som trenere og alle som jobber med barn 
må ha. Der blir det en i hovedstyret som skal 
følge opp. Akkurat nå har jeg den jobben, 
men det skal det ikke være i fortsettelsen.
 

PÅ trIbUnen:  I Combihallenhar Kjersti Hellby tilbragt mange timer, nå som tilskuer.

Familie-innsats
Kjersti Hellby kom selv fra håndballen, både 
som leder og utøver. Hun har mann og barn 
som fortsatt har flere roller. Mannen Lars 
trener G 14, der sønnen Andreas spiller på 
laget. Eldstedatter Camilla trener Piker 12 og 
er også coach for idrettsskolen.
 
– Du har gitt deg som strekspiller på old girls. 
Savner du håndballen?
 
– Ja, men jeg er stadig innom Combihallen 
for å følge med. Det er en egen atmosfære 
der. Det er veldig flott å se at Jardar kan gi 
tilbud til unge, så vel som «gamle». 

: Tekst og foto Mette Bugge
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En hall full av nisser

trekLøver:  Nissene f.v. Radtusha Askumar, Elisa Wilthagen og Sandra Peelen

LoDDtreknInG: Mange nisser venter spent på utfallet.
 

moro. De store koste seg også. Morten Johan Rønning, Tobias Nygård og Ida Nygård
 

I Combihallen krydde det av små og store 
nisser  30. november, 130 i tallet. Spillere 
fra  J/G 9 til J16 var påmeldt, og hadde 
kledd seg i rødt. Det gir en helt egen 
stemning, og de voksne som er til stede 
blir inspirert av å se glade unger som har 
det gøy.

I alt 14 lag kom på banen denne gangen, 
delt inn  på tvers av alder. De eldste spilte 
med votter. Alle fikk spille to kamper. 

Nissehåndball er like  

populært foran hver 

eneste jul. Årets arrange-

ment var ikke noe unntak.

Dommerne  Joakim Bedsted, Mikkel 
 Bedsted og Tore Hovda klarte oppgaven 
helt utmerket. Som ventet. De er alle viktige 
bidragsytere i idretten vår.
 
Heiagjeng
Det var også fullt på tribunene av foreldre, 
besteforeldre og småsøsken. Gløgg, man
dariner og pepperkaker ble servert gratis til 
alle, men det var også mye godt å få kjøpt.
Loddsalg er kveldens høydepunkt. Det var  
mange fine gevinster, donert av foreldre 
G/J 12. I tillegg hadde  Coop og Kiwi 
bidratt med fruktkurver.  G og J 12 var 
flinke og ivrige loddselgere.
 
Arrangementskomiteen besto av Margunn 
Dysjaland (G12), Anne Lovise Strand 
(G12), Jon Høyberget (J 12) og Monica 

Sjøvik (J 12).  De hadde med seg 8 andre 
foreldre fra G og J 12, som hvert år har 
ansvar for dette arrangementet.

Vi hadde også i år svært god hjelp av 
Tone Mjøs som i en årrekke har vært en 
drivende kraft i arrangementet. Hun orga-
niserte kampene, var speaker og sto for 
musikk. Hun hadde med seg Sissel Sundby 
og jentene fra J15 og 16 som gjorde en 
flott jobb som lagledere. Mange barn var 
fornøyde. Magnus (10 år) sa det slik: 
– Nissehåndballen betyr fest og moro og 
at det snart er jul. Jeg synes det er ekstra 
spennende og gøy at de store spillerne er 
med. Det er artig å få vist seg litt fram for 
de store.  

: Tekst Anne Lovise Strand   Foto Anita Nygaard
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2500 p-plasser | åpent: 10-21 (19) 

Skui Gård 
- Der juletrærne kommer fra 

 

 
 
 
 

Juletre Selvhogst 
Fine Trær i all slags Vær 
 

 
 

Velkommen! 
Gamle Jarenvei 119 
 
Fjelledelgran og Gran 
Hestekjøring, Grilling,  
Gløgg og Pepperkaker. 
Se www.skui.no for info 

 
 
Juletrær! Norske og Ferske! 
Ikke la de danske og visne trær herske 
Gratis Gløgg og Pølser hvis du kjøper mange 
Ikke vent til nettene blir lange 
 

 Fritt etter Skui-Dikteren Jan Kjetil Paulsen 
 

 

Betal  
medlems-
kontingent!
Det er fortsatt medlemmer 
som ikke har betalt medlem s-
kontingent 2012. 

Logg inn på medlemssidene på 
www.jardar.no og følg videre 
instrukser for online betaling. 

Ta kontakt med Anja på klubb-
kontoret om du trenger bruker-
navn/passord eller har behov for 
annen bistand til medlemssidene 
på nettet. 

mail adresse: post@jardar.no

tradisjon betyr mye for 

godt voksne mennesker, 

også i Jardar. Jubileumsår 

er ikke noe unntak, og tidlig 

i november samlet Dame-

gruppa Jardars eldre til det 

årvisse ostebordet.

Ost i ulike størrelser og forskjellige smaker.
 Jordbær og druer på de lekreste fat. 
Velkomst drikke før start, kaffe og kaker 
senere. I klubbhuset var alt i sin skjønneste 
orden da det igjen var tid for å møtes. Da 
hadde vi tidligere på året gjort unna Gamle
karas dagstur, denne gang med Rigfar, og 
Damegruppas høsttur, i år til Nordvestlan
det. Omkring 60 medlemmer fi kk oppleve 
tre fi ne arrangementer i samvær med like-

GoDt Å møtes: Ragnhild Hals, Grete Rustad og Brynjar Hals.

Møtepunkter for 
Jardars godt voksne

oPPvarmInG. Gamlekara på plass. F.v.: Knut Omland, 
Harry M. Martinsen og Rolf Rustad.

HyGGeLIG tone: Marlise Wishman (f.v.), Solveig Johansen og  
Vivi Ørbeck har alltid noe å prate om..

HjeLPsom. Anne Rustad Moe var kjøkkenhjelp. Her får hun 
besøk av moren sin Grete.

sinnede. Oppdatering, gode samtaler, mim-
ring og, ikke minst, opplevelser og god mat 
og godt  drikke. Det er fi nt å ha møtepunkter 
som dette, og det er et privilegium å få lov 

til å være med å  arrangere, føle gleden ved å 
treffes, fellesskapet.
PS! – vi har plass til fl ere !  

: Tekst Rolf Rustad   Foto Mette Bugge

InnbyDenDe: Ost på fat. Alltid godt
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Side 1 av 1

DEN ENESTE ”KONTAKTEN” DU TRENGER

VI UTFØRER ALT INNEN
STERK OG SVAKSTRØM

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

Før eller etter trening...

Gjør det enklere å velge gode 
måltidsløsninger

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!
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Vi holder til på
Bærum Golfklubb

Hellerudveien 26, 1350 Lommedalen

Lommedalen Catering

  

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

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.
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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

VI er JarDarS Nye SaMarBeIDSpartNer
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Billingstadsletta 30, 1396 Billingstadsletta

DYRENES STORSENTER

Industriveien 2
1337 Sandvika
Telefon 400 12 800

www.miranda.no 
Tlf. 3285 9900

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.

www.mariannegrafiskdesign.no

ønsker du en annonse her ta kontakt med:
IL Jardar • Anja Kingdon 
tel 67 54 17 38 – 404 03 551 • post@jardar.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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Blad i postabb. B-blad
Returadresse:
IL Jardar,
postboks 15, 1312 Slependen

Har tatt fem pokaler på 1,5 år

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      

Jardars nye mailadresse: post@jardar.no

G 14 i håndball  er jegere. De samler 

pokaler.  Gjengen sikret en ny i Oslo Cup 

i høst.

Da vant  laget B-finalen etter seier over Urædd.  En utrolig pres
tasjon av et lag som kun har ni spillere. Trenerne Lars Hellby og 
Joakim Bedsted  kan være stolte.

– Nesten alle har spilt sammen siden de gikk på håndballskolen, 
sier Hellby, som har hatt ansvaret for gjengen sammen med 
Joakim i 9 år.  “Sjefene”  har virkelig vært trofaste.

De trener nå tre ganger i uka og spiller også gutter 16 for at de 

sUksessGjenG: Øverst fra venstre: Jørgen Norvik Bakken, Mikkel Bedsted, Jostein Negård Kløgetvedt, Martin Kirkpatrick Saunes, Håvard 
Eikeland Saastad. Midten fra venstre: Jacob Mario Hjermann, Jack Høe Rollheim, Andreas Hellby. Keeper: Kristian-Andre Barr Larsen.

tre-fire som er igjen der skal få spille håndball. Lars og Joakim trener 
også disse.

– Hvordan er det mulig å komme rundt med så få spillere? Dere er bare ni på 
dette laget?
– Vi får hjelp fra to utespillere og en keeper fra gutter 13, når de har 
mulighet til å være med.

– Er det mulig å få tilvekst?
– Når det gjelder rekruttering er det ikke så enkelt. Gutta har   
kommet i en alder hvor dette er vanskelig, og mange satser også  
på andre idretter. Men det  er en fantastisk guttegjeng med stor  
treningsiver, så håper og tror at vi har flere år i sammen, opp lyser  
Lars Hellby.
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