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saltveit (t.v.) og Jonathan 
opsahl kom forbi etter at 
klubbhuset hadde brent ned. 
det var et trist  syn. 
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 il Jardar 
Postboks 15, 
1312 Slependen

For liten og stor,
klubben der du bor

JARDAR

Leders hjørne

forsidebildet:
Jakob Bruusgaard Saltveit (t.v.) og 
Jonathan Opsahl.

Vi står sammen
Så skjedde det som rystet oss alle: 

Jardars klubbhus brant ned en maidag i 2013. 

Huset skulle faktisk ha feiret 30 år  til høsten, for 

samlingsstedet ble offi sielt innviet 9. november 

1983.

Den gangen var det mange som var sentrale for å 

få bygget  opp å stå: Formann Harry M. Martinsen 

hadde ideen, grunnsteinen ble lagt ned 30.oktober 

1982, og et dugnadskorps med Nils Johansen i 

spissen jobbet veldig mange dugnadstimer for at 

bygget skulle reise seg.

 

Det har vært tusenvis av møter, fester og sam-

menkomster siden den gangen. Minnene satt i 

veggene.  Derfor ble vi berørt av å stå utenfor å se 

på restene etter brannen.

Men det hadde ikke vært oss i Jardar hvis vi 

ikke tenkte positivt. Nå skal vi hjelpe hverandre, stå sammen, og benytte den unike 

 muligheten som er kommet til å forme huset etter klubbens behov.

 

Hva trenger vi?
Flere er i gang med å tenke nytt allerede. Trenger vi et eget møterom? Flere 

toaletter? At de to etasjene er adskilt? Kanskje et lokale som egner seg både til 

50-årslag,  konfi rmasjoner og avslutning av Jardartrollet, og med et enda nyere 

tkjøkken.

 

Jeg gleder meg til en ny innvielse, når den måtte komme. Da skal vi ta i bruk et hus 

som egner seg ypperlig til et idrettslags formål. Daglig leder Anja Kingdon holder i 

trådene, og vi er så glad for at akkurat hun har god oversikt. Æresmedlem Lars Silseth 

har også for lengst meldt seg til tjeneste. Han har sittet i husstyret siden det ble 

 opprettet.

 

Det vil ta litt tid før vi igjen kan samles der klubbhuset står nå, men det er mange som 

allerede har åpnet sine private dører for styremøter og avslutninger.

Vi greier oss!

God sommer til alle medlemmer.

 : kjersti Hellby

«Det var et veldig trist 
syn som møtte meg»
Anja Kingdon er daglig 

leder i Jardar, selve limet 

i klubben vår. Hun hadde  

kontor der brannen 

startet, og opplevde at alt 

«innhold» er ødelagt. Her 

er hennes egne ord fra 

hun ble vekket på natten 

av at telefonen ringte:

Gode venner forsøkte å få fatt i meg via 
mobil og hjemmetelefon natt til lørdag 
25. mai. Disse bor nærmere klubbhuset 

Jeg kom ned rett før kl. 05:00 og det var et 
veldig trist syn som møtte meg. Store deler 
av klubbhuset var da allerede godt brent 
opp, kontordelen var borte. Sigve Nordrum, 
en av dem som alarmerte meg om brannen, 
var allerede tilstede og det var godt å ha et 
kjent holdepunkt når det eneste vi kunne 
gjøre var å se at klubbhuset «forsvant» foran 
øynene våre.

Selv med mine snaue 2 år som daglig leder,
så har jeg via mine barn vært knyttet til
klubben mye lengre enn dette og fått et
nært forhold til Jardar og til klubbhuset, så
det var en sterk følelsesladet lørdag.

«Det er ikke så mye mer du kan gjøre her» 
– sa Brannvesenet. Men jeg følte at det var 
ingen andre mer «riktige» steder å være enn 

Bildene taler for seg selv. Brannvesenet jobbet for å slukke brannen. Avisen Budstikkas fotograf og Anja fotograferte.

og ble vekket av røyklukt og bråk da 
brann vesenet skar seg gjennom taket på 
klubbhuset.
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ved klubbhuset. Det varte heller ikke lenge 
før det kom nysgjerrige folk til og det var da 
greit å kunne informere om hendelsen med 
det lille jeg visste. Jeg hadde tett dialog med 
styreleder Kjersti I. Hellby som befant seg 
i Sandefjord i anledning håndballtinget. Vi 
innkalte fort til styremøte kl. 13:00.

På det møtet utendørs var Heidi Brovold,
Klemet Elisenberg, Ola Nyhus,
Kjersti I. Hellby, Rune Engeset,
Stian Solberg og jeg.

Nok av oppgaver
Koordinering mellom politi, brannvesen og 
forsikringsselskap ble min hovedoppgave 
i morgentimene, i tillegg til å være klub-
bens informasjonsrør for alle som møtte 
opp, som ringte, sendte sms og mail. Gode 
venner kom med frokost og kaffe og ba 

meg kontakte dem om det var noe mer jeg 
trengte der jeg var.

Når jeg nå sitter og tenker tilbake på alle som 
viste sin medfølelse og som ønsket å hjelpe 
til, blir jeg fortsatt rørt. Dette engasje mentet 
viser hvor fantastisk vårt nærområde er, hvor 
mange flotte mennesker der finnes og hvor 
mange dette faktisk berører. Før klokken 
hadde rukket å bli 12:00 hadde jeg allerede 
mottatt 4 tilbud om kontorplass. Og for 
barnehagens del fikk jeg også flere tilbud til 
midlertidige tilholdssted.

«Si i fra, så kommer vi og hjelper til med 
oppbyggingen av nytt klubbhus» – var det 
flere som sa utover lørdagen. Nytt klubbhus 
skal reises, vi kan ikke annet enn å brette 
opp ermene og tenke positivt. Vi vil om litt 
få et av landets flotteste klubbhus!

 

På Bjørnegård
Klubbkontoret har fått midlertidig husly  
på Bjørnegård skole og har de samme  
åpningstider som før: mandag–fredag  
kl. 09-15, onsdager kl. 17-20. Merk nå  
at telefonnummeret til Jardar er mobil: 
404 03 551, postadressen er: IL Jardar, 
Postboks 15, 1312 Slependen. Jardar har 
fått egen posthylle i administrasjonen på 
Bjørnegård om noe skal leveres og jeg ikke 
er tilstede. Besøksadressen er Nedre Åsvei 
1, 1341 Slependen. E-post er den samme 
som før: post@jardar.no

Informasjon rundt brannen og oppbygging 
av nytt klubbhus vil fortløpende oppdateres 
på våre nettsider www.jardar.no og på vår 
Facebook side IL Jardar

: Tekst og foto Mette Bugge

Munnvern. Lars Silseth og Kjersti Hellby hadde på munnvern da de skulle inn i lokalet et par dager senere.

Da Jardars klubbhus 
sto i brann
Dagen derpå var tung. 

Mange måtte innom Jardars 

klubbhus for å se på restene  

av det som en gang var 

klubbhuset.

Samlingspunktet for Jardar siden midten av 
80-tallet ble ødelagt i brann natt til 26. mai. 
Klubbens leder Kjersti Hellby og æres-

ble likevel store skader på bygningsmassen, 
 vinduer som var ødelagt og en intens brann-
lukt som vil henge igjen lenge.

– Anja ringte meg da jeg var på besøk hos 
datteren vår i England, og jeg følte det 
hadde hendt noe, sier Lars.

Han var på besøk der sammen med kona 
Lill, men allerede samme kveld sto han 
utenfor klubbhuset og tittet inn. 

medlem Lars Silseth syntes det var usigelig 
trist, men valgte likevel å se fremover.

– Det verste er all historien som er borte, 
sier Kjersti, og tenkte på bilder, papirer, 
bøker, pokaler og en masse minner.

Lars måtte titte mellom gjerdene i det 
avsperrede området for å få et blikk av hva 
som var ødelagt. Det var hele kontoret. 
Terrassen han bygget ferdig bare noen 
måneder tidligere, ble ikke rammet. Det 

Jardarskiltet sto som et bilde på at Jardar overlever.
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Lars har vært leder av husstyret siden det 
var nytt, etter at mange veteraner endelig 
hadde tatt initiativ til og lagt ned mange 
dugnadstimer for å få opp bygget.

Dugnadsbygg
Gjennom mange år har huset vært et sam-
lingspunkt og møtelokale for diverse styrer, 
lagledermøter, gruppemøter, avslutninger, 
kickoff, konfirmasjoner og fester. Det 
skulle ha vært konfirmasjon der søndag den 
27. juni, men heldigvis fikk familien låne 
Bjørnegård skole.

I flammenes rov
Meldingen om brannen kom ved 
02.50-tiden. Det hadde vært fest i lokalet 
den kvelden, men da leietagerne hadde 
ryddet og forlatt lokalet, var alt i orden.

Brannen startet på kontoret, der ingen
uvedkommende har adgang. 

Da politi og brannvesen kom til stedet, sto 
flammene opp av taket.

Allerede ved 06.00-tiden på morgenen 
ruslet Anja rundt på branntomten. Hun tok 
noen bilder og tittet inn. Det var hennes 
kontor som ble rammet hardest. Det hun så 
nå var et utbrent, sort hull i andre etasje.

Mye historie
Inne i lokalet lå flere pokaler på gulvet fra 
de 51 årene Jardar idrettslag har eksistert. 
Det var et lite premieskap som  var uskadd, 
ellers var mye ødelagt.

Og for de 17 ungene og ansatte i Veslefrikk 
barnehage i 1. etasje var det ingen tvil om at 
de måtte finne et annet tilholdssted.

Barnehagebestyrer Signe Alstad  syntes 
det var fælt å bli vekket ved 06-tiden og få 
denne beskjeden.

Hun var også oppom barnehagen lørdag 
formiddag og ble sjokkert over synet som 
møtte henne der.

– Det er jo i 2. etasje at det brant, men alt er 
ødelagt hos oss også. Det er ingenting igjen. 

Alt er ødelagt. Alle tingene barna har laget 
og papirene våre, sa hun til Budstikka.no, 
som raskt fikk ut nyheten på nettet. Også 
radioen meldte om brannen, og på den 
måten ble mange av Jardars 1200 medlem-
mer informert.

Lars Silseth sa seg fort villig til å jobbe 
videre med klubbhuset.

– Vi får nok ikke igjen et helt nytt bygg, 
men mye må jo bygges opp. Heldigvis er vi 
forsikret, sa han.

Kjersti Hellby, mannen Lars og alle tre bar-
na, var med for å se på branntomten. Lars 
sørget for å sope området utenfor inngangs-
døren, som det nå var en lem foran. Det var 
mye glasskår utenfor inngangspartiet.

– Jeg satt i håndballstyret den gangen det 
var hærverk i Combihallen. Vi må bare takle 
dette også, sa Kjersti Hellby, klubbens leder. 

: Tekst og foto Mette Bugge

BranntoMten ble umiddelbart sikret.

rydder opp. Lars Hellby koster området utenfor der  
inngangsdøren var.

en liten titt inn over gJerdet. Kjersti Hellby og hennes 
eldste datter Camilla og Lars Silseth ser på ødeleggelsene.

Hva nå? Kjersti og Lars diskuterer: 
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Får hjelp av 
Bjørnegård skole Det handler om RESPEKT.  Ikke sant? 

vel blåst, Christoffer!
Ordene på ryggen på dommer Christoffer 
Blekelis drakt er ikke til å ta feil av.

Dommere trenger respekt. De unge er i en 
opplæringsfase. De må gå den lange veien 
som handler om læring og erfaring. 15-årin-
gen, som selv spiller fotball for årsklassene 
1996/97 og i tillegg er trener for 97, er villig 
til å gå den veien.

Får penger også
– Jeg har lyst til å tjene litt penger, sier 
Christoffer, og det er en god begrunnelse. 
For gjennom dømmingen, som tross alt tar 
tid, får han 150 kroner pr kamp. Hvis han 
utvikler seg og fortsetter gjerningen, kan det 

respekt. Drakten forteller sitt tydelige språk 
om at det er viktig å respektere dommerne.

bli 400 kroner. Det er penger som kommer 
godt med for en skoleelev.

Men Christoffer underslår ikke at han synes 
dømming er gøy, og ikke minst lærerikt.
Han må ta seg av de litt vanskelige forel-
drene på sidelinjen, og han må trøste og 
hjelpe spillere som ikke helt får det til eller 
skader seg.

– Det som er morsomt er å ha kontroll på 
kampen, føle at jeg behersker den, sier den 
ivrige tenåringen fra Tanum, som til daglig 
er elev på Bjørnegård ungdomsskole. 

: Tekst og foto Mette Bugge

veiledning er viktig overfor unge spillere

Anja Kingdon har fått 

 kontor på Bjørnegård skole. 

Herfra styres Jardars 

 aktivitet som før.

Klubbhuset er totalskadet og skal rives. Det 
var ikke noe å bygge videre på.
 
– Det er nedsatt en prosjektgruppe, der alle 
gruppene har sine representanter. I tillegg sit-
ter Martin Stensaker der, fordi han har solid 
byggkompetanse. Hovedstyrets Narve Mjøs 
er også der.

Anja holder for tiden på å rekonstruere 
regnskapet for april og mai måned. Medlem-
sregisteret ble i alle fall reddet, men mye er 
tapt uansett.
 
Dessuten har hun ofte vært borte ved  
klubbhuset, for å bistå med innbodelen.
Et firma har tatt med seg pokaler og andre 
ting, for å vaske dem og få bort røyklukt. En 
god del pokaler av glass og plastikk er borte. 
Andre er delt i to

: Tekst og foto Mette Bugge

– Overgangen har vært hektisk, men 
Bjørnegård skole med rektor Ola Schiager 
og resten av staben har tatt meg i mot med 
åpne armer. Det har vært greit å ha base i 
nærområdet, med tilknytning til Combihallen 
og kunstgressbanen, sier Anja.
 
I ukene som er gått har hun ordnet med mye 
rundt forsikringen. Informasjon ut har også 
vært viktig, og skolen bidrar med lokaler ved 
behov.

– Jardar måtte knytte kontakt med skolene  
i området slik at foreldremøter, oppstart-
møter, avslutninger kan arrangeres her. 
Lagledere og trenere kan benytte seg av av 
skolen til dette formålet. Klubbhuset var jo 
fullbooket.
 
Anja forteller at mange ønsker å bidra.

daglig leder Anja Kingdon på sitt nye kontor på Bjørnegård skole.

Ødelagt. Her er det gamle kontoret.
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Tante skaffet en  
proff foredragsholder 
Snart håndballproff Stine 

Bredal Oftedal hadde over 

30 tilhørere da hun kom til 

Jardar for å fortelle om sitt 

liv som håndballspiller.  

Takket være tante Trude Steinmo, som sitter 
i Jardars håndballstyre, hadde 22-åringen 
tatt seg tid til dette møtet på Bjørnegård 
skole.

De som hørte på syntes det var helt topp 
(se de to neste sidene), og fulgte nøye med i 
nesten én time.  Hør bare her:
 

Anne Bredal Steinmo (15): Nå vil jeg 
 begynne å satse. Jeg fikk lyst til å trene 
masse.

Stine fortalte at hennes egen motivasjon var 
større enn noen gang. Hun menet det var 
viktig ikke å gjøre noe uten mål og mening, 
aldri bli helt fornøyd, men gjerne være litt 
fornøyd innimellom.

Fordi hun selv ikke er veldig høy, må hun 
jobbe ekstra for å stå imot de som er 190 cm.

– Kommende sesong skal jeg ha som mål å 
bli bedre i forsvar, sa hun. 

: Tekst og foto Mette Bugge

Ingunn Åsgard Bendiksen (47 år), mamma 
og oppmann: – Jeg syntes det var veldig fint 
at hun oppfordret spillerne til å sette sine 
egne mål. Hun viste at det er opp til en selv 
hvor god man vil bli.

Nora Johanssen (14): Det var veldig lærerikt 
å høre på henne. Hun er kommet langt med 
mye trening, innsats og vilje.

Frida Bratberg Enge (14): Jeg ble veldig 
motivert av det hun fortalte, og har lyst til å 
gå på trening med det samme.

Ulrikke Tveitan (15):  Jeg fikk lyst til å gå 
inn i hallen med det samme, og ikke minst 
sette meg nye mål. Jeg ble veldig inspirert.

tante trude steinMo sørget for at Stabæks Stine Bredal Oftedal kom innom Jardar 6. juni, før hun snart drar til en klubb i Paris. 
Hun vil videre i sin håndballkarriere.

Mekkekveld kun  
for kvinner

12 av Jardars voksne 

sykkelryttere kan nesten alt 

om hva de skal gjøre når de 

punkterer.

Det er spesielt fint å kunne være på samme 
lag som andre kvinner, når mekking står på 
programmet.

Vi fikk en veldig fin mekkekveld med 
 Tommy fra Bull Ski&Kajakk som instruk-
tør. For det første hadde vi en gjennomgang 
av hva vi bør ha med oss i sekken eller 
seteveska når vi er ute på tur. 

kassettbytte per sesong ved sykling tre til 
fire ganger i uka. 
 
Det som vi kanskje var aller mest nysgjerrig 
på var justering av gir. Vi lærte oss å sjekke 
øvre og nedre stoppunkt og justering av 
girene. Nå vet vi hvor vi skal skru og hvor 
girøret er.  Bremser var også et eget kapittel. 
Vi tittet og fulgte med når Tommy viste 
hvordan man  skiftet bremseklosser. Ved 
piping i bremsene, var det et tips å rense 
bremseskiva i rødsprit.

Ellers er selvsagt kvinner i alle aldre 
velkommen til gruppa vår, og den som 
punkterer uten å vite hva man skal gjøre, 
skal få hjelp.  

: Tekst Lise Bjørnestad  Foto Mette Bugge

Det er skikkelig multiverktøy som også har 
en kjedekutter. Vi kommer nok til å ha med 
oss kjedelås, ekstra slange, et par dekk-
spaker og  ei skikkelig god pumpe heretter.

Ved punktering, og det hender det skjer når 
vi sykler med Tour Tråkk-gruppa, så settes 
alltid en stoppeklokke i gang. Karaktergiv-
ningen er tøff  om du ikke klarer å få skiftet 
slange og gjort deg klar til videre tur innen 
kort tid.  Etter egen praktisering- bør vi 
jentene heretter melde oss på konkurransen 
om raskeste dekkskift.

Heretter vil nok flere også overraske på 
hjemmebane med egen kjedestrekkmåler. 
Kjedet slites og strekkes etter en tids bruk, 
og vi ble anbefalt et par kjedebytter og ett 

ivrige deltakere på kurs. Lise Bjørnstad (f.v.) Katrine Solbakken, Marianne Sanderud Nyhus, Elisabeth Buer Rødø, Inger-Anne 
Hembre Endresen, Eva Rønning, Nina Wingaard, Sigrun Lernes Amundsen. Tommy Gjerrud, fra Bull Ski&Kajakk, Sandvika, var instruktør. 
Ytterligere tre kvinner var med, men de måtte gå litt tidligere.
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Stabæks Stine Bredal 

Oftedal skal bli proff i en 

fransk klubb kommende 

 sesong. Før hun drar, var 

hun i Jardar for å snakke 

om hvordan hun har lagt 

opp karrieren sin.

«Det å takle motgang er 
ikke alltid så lett, men 
man må gjennom det» 

Hun fremhevet den gode treningskulturen 
blant de norske landslagsspillerne, som ofte 
gjør at de holder lenger enn motstanderne i 
mesterskap.

Hun valgte å gå på Wang Toppidrett, noe 
som gjorde det lettere å kombinere skole og 
idrett. Hun har også kommet i gang med 
siviløkonomstudier.

Men fra høsten av blir det håndball, med 
store muligheter til også å bli god i fra fransk. 
Stine er stolt av at hun har tatt noen viktige 
avgjørelser i sitt unge liv, som å velge det trygge 
i Stabæk, for å bli spiller i et fremmed land.

Det aller beste Stine vet er å vinne håndball-
kamper.

– Jeg nekter å tro at du som individuell idretts-
utøver føler den samme gleden ved å vinne, 
kom det fra bakspilleren, som også viste glimt 
fra avslutningen og feiringen av VM-gullet i 
Brasil. Det var ellevilt.

Til unge som lurer på hvordan de skal takle 
skolegang med flere treningsøkter i uken, 
mente hun at man blir veldig disiplinert av å ha 
et slikt program.

– Du vet du har en viss tid til rådighet på 
leksene, og derfor må du få dem unna. 

: Tekst og foto Mette Bugge

Hun fortalte om starten i Nit/Hak, og at 
hun veldig sa fra at hun ville på landslaget. 
Hun kan ha vært 8 år, som 12-åring gjentok 
hun det.

Stines mamma var håndballtrener, og laget 
ble veldig godt. Som 16-åring datteren å gå 
til Fjellhammer, for å utvikle seg, og deretter 
til Stabæk.

Hun kom på landslaget, og ble blant annet 
verdensmester i Brasil.

Motgang
– Men det har vært mange opp- og nedturer 
og det var utrolig hardt da jeg ikke kom med 
til OL i London, etter å ha vært på samling 
med de andre over lang tid på sommeren, 
sa hun.

– Det å takle motgang er ikke alltid så lett, 
men alle må igjennom det. Da må man bare 
tenke på at en spiller som Heidi Løke ikke 
var med i OL fire år tidligere, og tenk på 
hvor stor hun er i dag.

Stine Bredal Oftedal var en populær foredragsholder, som hadde mange tilhørere. Flere voksne hadde også kommet for å 
høre på, selv om de ikke var på dette bildet.

Allsidig
Stine drev med flere idretter da hun var 
yngre, som friidrett og fotball. Hun var glad 
i å trene, noe som er en forutsetning for å 
kunne nå langt.

– Ja, det er viktig å like å trene. Jo mer jeg 
trener, jo mer får jeg lyst til å trene.

– Jeg har vært veldig heldig og unngått 
skader, men også vært flink med styrke
trening, fortalte hun.

Stine fortalte også at hun satt mye på benken 
det første året i Stabæk, men syntes at det 
også var en viktig læring. Hvis man da ikke 
gir seg, men står på videre, kan det snu fort.

– Den neste sesongen var det jeg som fikk 
spille mye.

Hun mente det var viktig å prioritere.

«Vil jeg bli god?» Hvis svaret er ja, må man 
velge bort noe. Jeg har ofte kommet litt 
senere på bursdager, fordi jeg måtte trene 
først. Men venner forstår det. Og det viktig-
ste, man får veldig mange venner gjennom 
håndballen. Jeg står ikke her og ikke har noen 
venner, sa hun.

Hun anbefalte unge spillere i Jardar å dyrke 
det de er gode på, som et spesielt skudd.

– Man må også trene masse, hardt og godt.
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Alltid plass  
til et troll

registrering for påmeldinger. Fra v. Kjersti Haugland,  
Peder Haugland, May-Evy Negård og Vilde Haugland.

Skogen er full av troll. 

Jardartrollet holder på 

tradisjonene og samler unge 

og gamle til mosjonsløp i 

Tanumskogen.

år siden, Men markedsføringen av Jardartrollet 
har fortsatt mye å gå på.

Kjersti, som blant annet har tatt imot påmel-
dinger foran hver start, oppfordrer trenere i 
håndball og fotball til å utfordre hverandre og 
bli med på de tre siste løpene. Her går det an å 
måle seg mot seg selv i løypa på 2, 7 eller  
5,4 km.

Barna har flere kortere distanser å velge mel-
lom, og derfor er dette et løp som passer alle.

– For langrennsgruppe er løpet viktig for å ha 
en aktivitet utenom vintersesongen, og ikke 
minst for miljøets skyld.

Løpenes dato står på Jardars hjemmesider. 

: Tekst og foto Mette Bugge

Fire løp er unnagjort. Til høsten blir det 
ytterligere tre før langrennsgruppa kan pakke 
sammen målseilet for sesongen.  Da har nye 
tidtagere og gode hjelpere fått erfaring med 
disse onsdagsløpene, som har lange tradi-
sjoner i klubben vår.

Foran årets sesong var det nemlig May-Evy 
Negård, Jan Kløgetvedt, Kjersti Risberg 

Haugland, Thea Baastad, Hilde Matheson, 
Irene Gram og Sofie Kallmyr som overtok 
der de forrige slapp. Skjønt Finn Kinneberg 
har bidratt i en overgangsperiode.
 
Hele familien med
– Dette har vært moro, sier May-Evy, som er 
i staben sammen med mannen Jan.

– Jeg har vært med og løpt tidligere, men 
syntes det var greit å bidra da «forgjengerne» 
ga seg.

Hun og mannen Jan har med barna Vebrjørn 
(17) og Sverre (10) i selve løpet.

Denne sesongen har 190 foreløpig meldt seg 
på, Litt unna de over 300 som deltok for få 

klar til start. Nr 55: Tuva Gillebo, nr 70: Vida Helland-Hansen, bak står nr 53: Josefin Skar og nr 56: Anne Lise Gillebo, 
nr 12: Peder Haugland, nr 10 Jostein Bø (bak Peder og Jostein står nr 54: Eira Gillebo sammen med nr 57: Rune Gillebo,  
nr 27 Trym Holm (bak er nr 1 Sigurd N. Kløgetvedt), nr 62 Håkon Kallmyr, nr 43 Jens Gram, nr 46 Ludvik Grov,  
nr 15 Hanna Villadsen (bak står nr 18 Stine Skarphol).
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Måltyven Daniel Siasi har 

nettopp scoret mot Øvrevoll 

Hosle og Kevin J-L A. Timuri 

og Adlan N. Sjahmurzajev 

gratulerer. 4-klassingene 

fra Jong skole trives godt 

 sammen i Jardar. 

A- og B-klassen trener sammen men spiller 
kamper hver for seg. Totalt er det en gruppe 
på 14 spillere. Først og fremst er dette gode 
kompiser som samles til to treningsøkter 
pluss kamp i løpet av uken. Derfor er det 
viktig for gutta å ha det gøy, gøy og gøy, 
samt tilstedeværelse og fokus når de er 
samlet. 

Gode kompiser 
i Jardar

scoret. Daniel Siasi er sjeleglad over å ha fått ballen i mål. Her har han scoret mot Øvrevoll Hosle og Kevin J-L A. Timuri og 
Adlan N. Sjahmurzajev synes det er topp.

trener, Jahran Pettersen og Thile  Andreas 
Erlandsen følger spent med på den første og 
svært jevne kampen for året. Sluttresultat 
Jardar–Øvrevoll Hosle 7-7

Å bli «venn» med ballen er et viktig element 
og det er moro å se at alle gjør betydelige 
fremskritt.  Så jobbes det mye med «å gjøre 
hverandre gode» og bevisstgjøringen av at 
alle har sin viktige plass i laget med de fine 
og ulike kvalitetene hver og en besitter.  

En god innside pasning til medspiller blir 
bejublet. En medspiller som gjør seg spill-
bar ved å løpe ut av «pasningsskyggen» får 
et stort “Hurra” og når man går seg fast og 
klarer å slå en støttepasning og mottakeren 
ser opp og slår ballen presis til en medspiller 
motsatt av der ballen kom i fra - ja da dør 
trenerne av lykke.

Lagledere, trenere og foreldre er stolte av 
denne gjengen.

: Tekst Jahran Pettersen Foto Mette Bugge

På dette laget får 
alle spille like mye

Her venter Jentene på MedalJene sine. Foran f.v.: Cornelia Benneche, Hedda Marie Skjevdal, Julia Kingdon (keeper),  
Ragna Fauchald. Bak f.v.: Anniken Lystad, Marie Walter-Solheim og Isabelle Kristensen.

Jenter årgang 2005 fra  

Tanum deltok som ett av  

28 jente- og guttelag fra 

Jardar på Kalvøya Cup de  

to første helgene i juni.

Laget, som trenes av Thomas Kingdon, fikk 
denne gangen hjelp av Anja Kingdon som 
lagleder. Den faste treneren var nemlig på 
en annen cup på Hamar,  Briskebycup, med 
99- og 98 jentene.

Filosofien i dette laget av åtteåringer er klar:
Alle jentene får spille like mye, ingen har 
faste plasser, jentene får spille både bak og 
foran og de som ønsker å være keeper får 
lov til det.

å sende mange lag til denne cupen i 
nærmiljøet.

Jentene deltok for første gang i en cup på 
samme turnering  i fjor og de gledet seg 
enormt til årets happening. At været ikke 
var meldt så bra, sto ikke i fokus for denne 
gjengen. De var mer opptatt av at de skulle 
spille hele tre kamper på lørdag og to på 
søndag. Hvor mange fotballkjærligheter 
de skulle kjøpe og hvordan premieutdelin-
gen skule være på søndag, var også viktig. 
 Jentene gjorde det kjempebra og syntes 
også i år at dette var kult.

Jentene er i år for første gang med i serie-
spill og det er en ivrig gjeng som stiller på 
trening og i kamper. 

: Tekst og foto Amja Kingdon

Dessuten er det samspillet som står i fokus 
og ikke resultatet. Det spiller ingen rolle 
hva stillingen til slutt blir, det viktigste er at 
jentene føler de har hatt det gøy, gjort sitt 
beste og kan gå av banen med et smil.

Anja forteller at jentene  tar heiarop både 
før og etter kampen: «Jardar, Jardar det er 
vi, født med fotball ikke ski, skyter hardt 
som kanonkuler, alle vet at Jardar ruler. 
Yeah!»

– Når de har tapt en kamp, hender det at de 
også velger denne varianten:

«Vi tapte, vi tapte, det blåser vi i, vi kommer 
tilbake og da vinner vi. Yeah!»

Jardar har for øvrig lang tradisjon med 
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Giganthallen på Rud/Hauger 

er full av aktivitet, og har 

vært det i mange måneder. 

Jardar har vært en av klub-

bene som har bidratt sterkt 

til at den kom i gang. 

Jardar har hatt viktig rolle i 

Bærum idrettspark
høsten av har fått et godt tilbud i Combihallen. 
Bærum Idrettsmark avhjelper tross alt mye på 
hallmangelen, selv om behovet fortsatt er stort.

Fra kommunen blir det presisert at alle de 
kommunale hallene vil sees i sammenheng når 
timene fordeles.

: Tekst og foto Mette Bugge

TESTEN. Jardars fotballspillere Ingvild McAdam (9) og Vårinn Kvåle (10), 
med pappa McAdam (t.h.)  på vei ut etter kamp i den nye storhallen.

FRIIDRETT. Gode forhold for trening og konkurranse. Norges fineste arena.

FORNØYDE. Jardars Liv Takle Stensaker, Jens Eskerud 
og Geir Haug var på plass under åpningen. 

Ingvild McAdam (9) og Vårinn Kvåle (10) 
var to av jentene på fotballaget av 2003-år-
gang som kunne juble over en storstilt hall 
torsdag 25. april. De fikk spille ball med laget 
sitt og ta kunstgresset i bruk innendørs.

Den offisielle og høytidelige åpning av prakt
anlegget på 15000 kvadratmeter, til en sum 
av 400 millioner kroner, var flott.

Mange idrettsutøvere, også friidrett og bas-
ket, fikk prøve seg i trening og oppvisnings
kamper denne kvelden, da ordfører Lisbeth 
Hammer Krog og resten av kommunen 
kunne være fornøyd med seg selv.

På tribunen, der friidrettslegende Berit 
Berthelsen klippet over snoren, satt også 
flere Jardarmedlemmer, blant dem Liv Takle 
Stensaker, Jens Eskerud og Geir Haug.

FAKTA:
Friidrettshallen: Hallen skal være 
innendørs trenings- og konkur-
ransearena for friidretten i Bærum 
kommune, samt være hovedanlegg 
for friidretten på Østlandet. Som 
hovedanlegg vil det kunne arrange-
res ungdomsmesterskap, nasjonale 
mesterskap og internasjonale stevner. 
Det skal innpasses 1000 tribune-
plasser.

Flerbrukshallen: Primært trenings-
hall for håndball, basket, volleyball, 
badminton, innebandy og tennis. Det 
skal også kunne arrangeres kamper 
med inntil 500 tilskuere på teleskop-
tribune. Hallen skal kunne tredeles. 
Hallen skal også leies av Akershus 
Fylkeskommune til gymtimer for 
Rud videregående skole.

Fotballhallen:  7’er treningshall og 
skal kunne deles i to. Tilskuerplasser 
kun som en enkel benkerad. Har 
kunstgress.

Byggetrinn 2 på anlegget er et 
badeanlegg som kan knyttes til i 
området mellom vrimlehallen og 
Plantasjen. Bassenger for trening, 
konkurranser og velvære har vært 
planlagt, og tiden vil vise hva som 
skjer i dette området. Politikerne har 
vært på befaring i Kristiansand på 
Aquarama, det nye flotte anleg-
get der, spørsmålet er hvor de skal 
ta pengene fra for å få bygget noe 
tilsvarende på Rud. 

Takle Stensaker er en av dem som har jobbet 
iherdig for at lokalidretten skal få mer rom 
innendørs. Hennes forgjenger i Stiftelsen, 
Sigurd Sverdrup, var en av tre som tok 
initiativ fra start. Han var leder av stiftelsen 
og jobbet mye med dette frem til 2008. 
Stiftelsen kom formelt i gang 2. juni 2000. 
Jardar, Bærum Sportsklubb og Hauger var 
de tre første som var med da det kun var 
planer, senere kom IL Tyrving, Helset, Vestre 
Bærum Tennisklubb og Bærumsvømmerne 
inn.

Årene gikk, men så var det da også mye som 
skulle ordnes. 6. september 2011 ble det 
første spadetaket tatt av daværende ordfører 
Odd Reinsfelt. Jardarmedlemmer var med da 
grunnsteinen ble lagt ned den kvelden.

I starten var det meningen at også svøm-
ming skulle få sitt bade/svømmeland, men 
prosjektet ble for dyrt og inngår nå i bygge-
trinn to.

Mange av Jardars medlemmer vil stifte 
bekjentskap med praktanlegget, som er tre 
haller. Flere fotballag har trent der allerede, 
og får sikkert timer til høsten på kunstgress-
banen. Håndballen kan så absolutt være 
aktuell kandidat, selv om håndballen fra 

INNBYDENDE. Fotballhall med kunstgress. Jardars herrelag i 5, divisjon har hatt 
treninger der allerede.
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Fikk ildsjelpris av Bærum

glad og fornØyd Mette Bugge fikk pris av Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krog i den ene av tre nye haller i Bærum Idrettspark.

Magnus Drivenes kom til 

Jardars sykkelgruppe for et 

par år siden. Nå er han én 

av de ivrige juniorene som 

deltar i både norgescup og 

NM. 

Jeg gir meg ikke så lett

Han gikk langrenn for Holmen. 17-åringen, 
bosatt på Billingstad, var vant til at Jardar 
og Holmen samarbeidet i den idretten. Da 
han derfor skulle begynne å sykle, ble det 
naturlig å gå inn i klubben der kameratene 
var.

– Jeg kjente flere av gutta, sier Magnus, som 
synes det er topp å være med i ritt.

– Jeg satser på å ha det så gøy som mulig.  
Jo bedre trent man er, jo gøyere blir det.

Han forteller at det er en fast treningskveld 
i uken, hver tirsdag kl. 18.
 
Bruker Facebook
– Dessuten har vi en gruppe på Facebook, 
og vi slenger ut en forespørsel til de andre 
hvis vi skal på trening

I gruppa er det åtte-ti aktive på det meste. 
Ungdommene går enten på Valler eller 
Sandvika videregående.

Magnus skal opp i tredje klasse på Valler 
fra høsten av. Men først skal sykkelrytteren, 
som blir 18 år i august, være med på diverse 
konkurranser på landeveien, men også 
Birkebeinerrittet i terrenget.

Tidlig i sesongen ble det 29. plass fra et nor-
gescuprenn på Eidsvoll, og omtrent samme 
plassering i Ringerike Grand Prix. Det står 
det respekt av.
 

i full fart i vestMarkrittet. Magnus Drivenes foran og deretter Alexander de Lange Claussen. Begge er fra Jardar.

Velt er skummelt
Junioren har vært med i flere norgescupritt 
hittil i år, og også NM i Grimstad. Der 
startet fem av Jardars ryttere (men Jardar-
posten rakk ikke å få med resultatene)
Neste år skal han fortsette i klubben, og 
forhåpentligvis med mer erfaring.

Lit langrenn blir det også til vinteren, men 
da i turrenn.

– Det som er morsomt med sykling er at 
det er fart, veldig spennende, og det er ikke 
alltid gitt hvem som vinner. Det eneste som 
er litt skummelt er når noen velter rundt 
deg.

– Hva er din styrke?
– Jeg gir meg ikke så lett.

– Og svakhet?
– Jeg kan bli bedre i bakker og i spurt.
 

: Tekst Mette Bugge  Foto Ola Nyhus

Jardars Mette Bugge er 

tildelt Bærum kommunes 

ildsjelpris. Hun er første 

kvinne som får den.

Hvert år deles det ut en pris innenfor 
idretten, til et medlem av et idrettslag 
i Bærum som har stått på utenom det 
vanlige. Jeg var til stede under åpningen av 
Bærum Idrettspark, da Mette mottok den. 
Jeg hadde på oppdrag fra Bærum Idrettsråd 
klart å ”lure” henne til å være tilstede, til 
tross for at hun som vanlig hadde et stramt 
program.

Hun  satt som vanlig klar til å ta bilde av 
prisvinneren, da hun selv ble ropt opp til 
stor applaus. Gjett om hun ble overrasket. 

Den lille delegasjonen fra Jardar var veldig 
stolte over at ”vår Mette” var den beste av 
alle kandidatene til å få Ildsjelprisen. Det er 
veldig fortjent!
 
De fleste har sett Jardarpostens redaktør 
siden 1994 med kameraet,  der hun leter 
etter utøvere i Jardar å ta bilde av.  Hun 
jobber iherdig med denne avisen, som hun 
tidligere også kjørte ut til de ulike adressene.
 
I Jardar har hun vært fotballtrener for de 
yngste, men først og fremst mangeårig tren-
er i håndballen. Det var der hun tok initiativ 
til Ungdom 2000,  som gikk ut på å beholde 
ungdom lenger. Dette prosjektet fikk stor 
oppmerksomhet i media, blant klubber i 
området og ellers i landet. Ungdommene 
som var med var også ute i klubber for å 
fortelle hva de hadde vært med på.

Poenget var at de skulle ha alternative 
treninger som boksing, dansing, bilkjøring, 
bryting, ishockey, for å nevne noe. Ung-
dommer og foreldre var sammen på båttur, 
under innspilling av TV-serie, landskamper. 
Det var storstilt dugnad, der det ble samlet 
inn 150.000 kroner. Sommeren 2000 dro to 
lag og foreldre til en turnering i Italia.
 
I dag er Mette trener for old girls, nettopp 
ferdig med det fjerde året på rad, og hun 
fortsetter til høsten.

Da Jardar fylte 50 år skrev Mette jubileums-
boken: For liten og stor. Vi som kjøpte den 
er heldige, for restopplaget gikk opp i røyk 
da klubbhuset brant. 

PS. Jardars Rolf  Rustad har også mottatt 
denne prisen.

: Tekst Liv Takle Stensaker    Foto Geir Haug

20 21 Jardarposten nr 2 – 2013 Jardarposten nr 2 – 2013



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.

God 
sommer!
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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!

Behandling av muskel- og leddplager
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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

 
 Tlf 90 18 74 06

catosore@gmail.com 

Tømrermesterfirma

Sørensen & Hornmoen AS

Alt innen tilbygg og  rehabilitering

www.mariannegrafiskdesign.no

Ønsker du en annonse her ta kontakt med:
IL Jardar • Anja Kingdon 
tel 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

Jardars mailadresse: post@jardar.no

Nå kan du være med på et 

løft for miljøet. IL Jardar vil 

i samarbeid med Telenor og 

Norges idrettsforbund  

samle inn brukte mobil-

telefoner i Norges største 

innsamlingsaksjon. 

Vi samler inn mobiltelefoner
Vi kommer til ditt nabolag for å bidra til at 
brukte mobiler kan bli resirkulert eller skape 
nye muligheter for andre. 7 av 10 nordmenn 
har brukte mobiltelefoner i roteskuffen, og 
det er viktig at din gamle mobil blir resirku-
lert på en sikker og miljøvennlig måte.
 
Ved å gi din brukte mobil til IL Jardar så 
bidrar du til verdifulle dugnadsinntekter for 
klubben vår. I tillegg  bidrar du til at  din 
brukte mobil kan skape nye muligheter. 

For mer informasjon om Telenors returord-
ning se på www.telenor.no/gjenbruk.
 

Husk å ta ut SIM-kort fra din mobil før du 
leverer den til oss. Dersom det finnes gjen-
værende informasjon på mobilen så vil Telenor 
gjennom sin sertifiserte returpartner slette all 
gjenværende informasjon og destruere min-
nekort på mobilen. 

Vi kommer med en tydelig merket og spesial-
designet pose for innsamling av mobiler, slik at 
du kan være trygg på at din mobil blir håndtert 
på en forsvarlig måte.

Mobiler kan leveres til daglig leder Anja  
Kingdon på Bjørnegård eller til lagleder/trener.

IL Jardar blir i år største 

klubb på Skiforbundets 

hoppsamling i Midtstuen 

24. - 28. juni.

Jardar størst i hopp
IL Jardar stiller med hele 18 utøver på 
 Skiforbundets samling i Midtstuen, med 
dette er vi den desidert største klubben, 
Tromsø SK er nest største klubb med 10 
deltagere. Totalt er det meldt på hele 306 
gutter og jenter fra hele landet.

Skiforbundets hoppkomite har siden 2004 
arrangert årlige hoppsamlinger for alders-
betsemte klasser første uke i skoleferien.  

De 3 første årene ble disse arrangert i 
 Zakopane i Polen. i 2007 ble samlingen 
avholdt i Pragelato i Italia, mens de seneste 
årene er samlingen avholdt i Örnsköldsvik 
i Sverige. Jardar har hatt deltagere på alle 
samlingene. I Zakopane og Pragelato var var 
det snakk om en håndfull antall delategere, 
mens noen flere deltok i Örnsköldsvik. Det er 
derfor gledelig når vi i år kan stille med hele 
18 deltagere.


