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Snart nytt år og nye muligheter
Nå er vi på den mørkeste tiden av året, men det er 
så mange lyspunkter i klubben vår at det er bare 
å glede seg. Ikke minst blir det spennende å følge 
bygging av nytt klubbhus fremover. På folkemøtet 
på Bjørnegård skole ble det onsdag 4. desember 
lagt frem forslag til hvordan klubbhuset kan se 
ut i fremtiden. Tre arkitektfi rmaer har tegnet sine 
forslag, og det er veldig mye bra her. Medlemmene 
er hele veien med på å påvirke det som skjer, og 
det er mye som skal bestemmes de nærmeste 
månedene.

Da jeg fi kk meldingen om at Jardars old girls, 
veteraner eller det voksne «pikelaget», som man 
også kan si, hadde prestert å ta sølv i veteran-VM 
Trondheim siste helg i oktober, ble jeg veldig glad. 
Jeg synes det er så fl ott at klubben har så mange 
spillere som kan delta i klasse 50 år. Det at vi har 
et tilbud til voksne kvinner synes jeg er helt topp.

Jeg har spilt på veteranlaget i mange år, og selv om jeg ikke er 50, kan jeg fortelle 
at det kryr av spillere fra 33 år og oppover på treningene inne i hallen hver tirsdag. 
Jeg har gitt meg, men som tidligere leder av håndballgruppa og aktiv på banen som 
trener og spiller, kjenner jeg alle som er med der av de eldste. Ja faktisk har jeg god 
kjennskap også til spillerne som var med på de to yngste  lagene (35 og 40 år) i dette 
mesterskapet. Jeg vil oppfordre mammaer der ute, som kanskje har spilt håndball da 
de var yngre, til å komme på trening. Det er gøy og sosialt.

Min drøm er at Jardar også får et oldboyslag i seriespill og NM-sammenheng, så er 
det noen som har lyst til å være med, er det bare å ta initiativ.

I sykkelgruppa, som nå er ferdig med sine mange lørdagsturer for året, er det også et 
meget bra tilbud til dem som er over sin aller første ungdom.  Og selvsagt har fotbal-
len tilbud om old boys-lag, men det er dessverre ikke noe for voksne kvinner. 
Tar dere den ballen?

Vinter og snø
På denne tiden er det langrenn og hopp som jobber hardt for å få frem sine i sporet 
og bakken. Løypene i Vestmarka og de små bakkene i Jardarkollen blir fl ittig brukt.  
Gruppene har kompetanse også på arrangørsiden og i januar går det mot Jardarrenn. 
Jeg håper mange involverer seg. Det betyr mye for alle. Vi er en klubb der foreldrenes 
innsats er alfa og omega.

God jul!
 : Kjersti Hellby

Her er håndballens 
nye sjef

Helge Harboe er mannen 

som har overtatt etter 

Gry Nergård som leder av 

håndballgruppa.

Resultatet er en modell med et «Satsingslag» 
for de som ønsker et satsingstilbud med 4-5 
 treninger i uken, samtidig som vi tilbyr van-
lig modell med 2 treninger. Vi har et første- 
og et andrelag slik at alle får mye spilletid. 

Vi har reist på håndball-leir i  Kroatia med 
over 50 deltagere og skal ned igjen neste 
sommer. Denne modellen favner alle og 
fungerer meget bra. Det er morsomt å se 
at de som gikk til fotball i andre klubber 
og nye spillere fra andre klubber kommer 
til Jardar og håndballen. Vi kan ikke få 
til dette på alle årsklasser, men der vi har 
ivrige unger, foreldre og trenerressurser 
tilgjengelig, skal jeg love at jeg skal backe de 
som vil jobbe for å lage bra opplegg slik at 
ungdommen blir i hallen utover tenårene.

: Tekst Helge Harboe foto Mette Bugge 

Jardarposten har bedt ham om å presentere 
seg selv.

Jeg kommer fra Vøyenenga og gikk på 
Bjørnegård skole tidlig på åttitallet, så 
 Combihallen er kjente trakter.  Jeg har to 
sønner som spiller håndball i Jardar, men 
har aldri selv spilt håndball. Kona mi er 
gammel håndballspiller og har vært opp-
mann for G2000 i fem år, så det ble veien 
inn i Jardar håndball for meg. Jeg har for 
øvrig vært leder for foreldregruppa til 
G 2000 og ivrig tilskuer på G2002 laget.

Mye har imponert meg i årene som pappa 
og støttespiller før jeg nå tok vervet som 
styreleder. Jeg er først og fremst veldig 
imponert over dem som legger ned så mye 
tid med håndballen, som eksempel Vlatko 
Duric for G2000-laget og Tone Mjøs 
G2002 som er de trenerne jeg er blitt kjent 
med gjennom mine barn. Men jeg ser også 
at det er mange andre ansikter som alltid er 
i hallen. Da jeg ble spurt måtte jeg bare si ja 
til å gjøre en jobb bak dem som står i hallen 
kveld etter kveld.

For alle
Mine tanker for driften er at Jardar skal 
favne om alle, men det er en utfordring at 
ungdommen forsvinner når de blir eldre, 
allerede i 12-13 årsalderen.  I  G2000 har 
vi laget en foreldregruppe som har sett 
på tiltak for å beholde spillerne lengre. 

HELGE HARBOE HAR TATT UTFORDRINGEN. Han kommer til å være mye i Combihallen, som pappa, støttespiller og ny
leder av håndballgruppa.
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For de fleste bæringer og 

mange andre i fotballen er 

Thomas Finstad et kjent 

navn.  35-åringen var på 

Stabæks vinnerlag i cupen i 

1998. Han har lært mye på 

veien, av forskjellige  

trenere og i forskjellige lag.

Thomas Finstad fikk med seg 150 A-kamper for Stabæk

I dag er han trener i Jardar

feedback og sørge for at jentene opplever 
mestringsfølelse.

– Du la opp i 2011 etter en kneskade. Savner du 
toppfotballen?
– Både òg. Det er klart jeg savner det å 
gå ut på eksempelvis Brann Stadion eller 
Lerkendal foran 15-20.000 tilskuere, eller det 
å score et viktig mål foran supporterne. Den 
spenningen og følelsen man har i kroppen da 
er vanskelig å beskrive. Men det man savner 
kanskje aller mest er kameratskapet blant 
spillerne.  På den andre siden må jeg si at 
det er deilig å ha litt mer fri nå enn før. Som 
fotballspiller er du opptatt nesten hver helg 
og det er mindre tid til familie og venner. 
Som tobarnsfar setter jeg utrolig stor pris på 
nettopp det å ha mer tid hjemme. 

– Hva er ditt råd til yngre med ambisjoner?
–  Tren mye. Skal du bli god må du trene 
mye også utenom treningene med laget. 
Tren gjerne allsidig slik at du ikke blir lei. Ski, 
sykkel, svømming etc.
–  Vær nøye med kosthold, hvile og 
 restitusjon.
–  Vær konsentrert på trening.
–  Vær blid og positiv. Bidra til å lage et godt 
miljø på laget.

: Tekst Klemet Elisenberg  Foto Erik Berglund

Nå er han en av Jardars mange pappaer som 
bidrar. Han forteller:

– Datteren min Frida (7 år) hadde lyst til å 
begynne å spille fotball, men det var ikke 
etablert noe jentelag i Jardar for hennes års-
kull. Da tenkte jeg at jeg kunne ta et initiativ 
til å starte et jentelag for 2006-årgangen på 
Tanum Skole.  Jeg husker selv hvor mye 
glede jeg hadde av fotball da jeg var ung, og 
synes det er hyggelig å kunne være med å 
bidra til den samme opplevelsen for jentene. 

FAKTA
Thomas Finstad
35 år
Salgs og markedsansvarlig

Cupmester med Stabæk i 1998
Bronse i Tippeligaen 1998 og 2003 
(Stabæk)
1 A - landslags kamp (uoffisiell)
4 U-21 landslags kamper
5 U-17 landslags kamper
Ca. 150 tippeliga kamper (43 mål)
Klubber: Jutul, Bærum, Stabæk, 
Strømsgodset.

GA ALT. Thomas Finstad var en viktig spiss i Stabæk i mange år.

Uten foreldrene 
stopper idrettslaget
De heier på tribunen, selger 

vafler og billetter. Ivrige 

fedre og mødre tar sin tørn 

i  Combihallen og forstår at 

det er helt nødvendig for at 

hjulene skal gå rundt.

inn fra billetter og kiosksalg blir i sin helhet 
pløyd tilbake til håndballen, der det er nok å 
bruke dem på. 

De foreldrene som ikke er satt opp på 
timeplanen denne helgen, er heiagjeng. 
Når kampen mellom deres 1999-årgang og 
Asker blir så spennende at det nesten ikke 
er til å holde ut, bidrar de med heiarop og 
klapping. For dem er det nesten som VM-
kamp. Det å gå i hallen er gøy, og spesielt 
når man har barn på laget.

For noen kan en vakt i hallen en søndag 
føles tung, fordi man har så mye annet å 
gjøre. Men de fleste forstår at felles dugnad 
er nødvendig, enten poden driver med 
fotball, håndball eller hopp. I sykling er 
utøverne litt eldre, og fikser mye på egen-
hånd. 

: Tekst og foto Mette Bugge 

Denne søndagen passet Kjell Kristiansen 
og Hans Petter Kjølleberg på at publikum 
fikk seg pølser, vafler, frukt, kake, kaffe 
og mineralvann. Inntektene fra salget i 
kiosken i inngangspartiet på Combihallen er 
kjærkomne inntekter for håndballgruppen. 
Alt foregår på dugnad. Pappaene til Anton 
og Thomas på 14-årslaget leverer varene. 
Selv med to defekte støpsler,  det vil si 
sikringer som har gått rett vest, klarer de å 
få stekt vafler og laget kaffe. Det er bare litt 
mer trøblete.

– Og så tar vi en titt på kampen inne i hal-
len når vi får tid, sier Hans Petter.

Klappegjeng
Inne i hallen spiller 14-årslaget. Der sitter 
Sigve Nordrum ved inngangsdøren. Faren 
til Lars sørger for at folk betaler for seg før 
de går inn i hallen.  Pengene som kommer 

HEIJA JARDAR! Ingen tvil om hvem denne foreldregjengen tilhører. 

SALGET GÅR UNNA. Kjell Kristiansen 
(t.v.) og Hans Petter Kjølleberg har 
hendene fulle.

Dessuten synes jeg det er viktig at barn og 
unge har et tilbud om fotball i nærmiljøet og 
i den klubben de sogner til.

Thomas og familien bor i Rugdefaret på 
Slependen. Jardar er svært glad for at han 
 valgte å engasjere seg.  Han forteller at han 
som trener for yngre legger vekt på følgende.

– For mange av jentene er ikke selve fotbal-
len det viktigste når de møter til trening. Det 
er vel så viktig å være sammen med venner 
og ha det gøy. Jeg legger derfor stor vekt på 
å legge opp til øvelser som gjør at alle har 
mange involveringer uten lange køer slik 
at det ikke blir kjedelig.  Hovedfokuset på 
hver trening er spilldelen. Her deler vi ofte 
inn jentene i lag på 4 og 4 (3 utespillere + 
keeper) slik at hver enkelt spiller har mye 
ballkontakt. Det er nettopp gjennom mye 
ballkontakt vi trener opp ferdighetene hos 
jentene, og det er gøy å se den utviklingen de 
har hatt siden vi startet opp i august.

Som trener er han også opptatt av å gi positiv 
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Aldri har så mange små 

og store håndballspillere 

deltatt på den årlige nisse-

håndballen.

Da nissehåndballen 
satte rekord

Arrangementet varte fra 17.30 til 20.30. Det ble 
spilt 14 kamper, og helt til slutt var det mølje-
håndball: Jentene mot guttene. De førstnevnte 
vant 4-3.

De yngste som er med går på håndballskolen 
og er åtte år. De eldste av alderslagene var Piker 
15 og Gutter 16, en det var også dame- og 
 herrespillere som deltok.

Utlodningen med mange fine premier er alltid 
gøy. 

– Jeg tror jeg aldri har sett så mange foreldre 
på tribunen. Og tilbakemeldingene er gode: 
Ungene deres synes nissehåndballen er topp, 
sier Sissel Sundby.

Hennes sønn Christoffer Sundby, til daglig 
trener for Piker 15, er en av herrespillerne som 
alltid bidrar. 

: Tekst og foto Mette Bugge  

140 spillere, svært mange ungdommer som 
hjalp til og et stort antall foreldre, fylte 
 Combihallen fredag 29.november.

– Jeg har aldri sett så mange. Dette var ny 
pers, sier Sissel Sundby.

Hun har vært med på dette arrangementet 
i en årrekke, men denne gangen var 
hovedansvaret overlatt til andre.

– Jeg var der bare som støttespiller slik at de 
nye i ledelsen skulle ha noen å spørre hvis 
det vare noe uklart, sier en av de to trenerne 
for damelaget. 

Denne gangen var det Heidi Brovold, Kjersti

Braae-Johannessen, Ingrid Alvarstein, Guri 
Midttun og Tone Hørgård som hadde flest 
fingre med i spillet.

Inez, trener for Piker 12 til daglig, der hun 
har 28 spillere, sier det slik:
– Nissehåndballen var skikkelig gøy og jeg 
blir like rørt hver gang jeg ser så mange 
røde nisser i hallen. Det var svært få som 
ikke hadde ei nisselue eller noen fregner i 
fjeset. Det som var moro i år var hvor utrolig 
hensynsfulle de store var mot de små på 
banen. De kastet forsiktig for å få alle med. 
Spillere fra 14 år og oppover har for øvrig 
polvotter på.

Inez var speaker, mens Joakim Bedsted var
dommersjef. Mange unge ville blåse i fløyta.

De som arrangerte var G12 og J12 og deres
foreldre. De tok seg av servering av gratis
rød saft, clementiner og pepperkaker og 
gløgg, eller sto i kiosken, det det var salg av 
pølser og kaker.

MARIAS PAPPA Paul Udjus og Olines mamma Elin Viig var blant de mange 
 foreldrene som så på sine håpefulle, som er lagvenninner.

HER SAMLET VI EN FLOTT GJENG AV NISSER. Blide er de også!

MEDHJELPER OG MAMMA – Tone Skori.LAG NR ÅTTE ble ledet av Dina Rollheim, som spiller på damelaget. 
Ved siden av henne Indianne Helen Skjelbakk, åtte år.

TRE FLOTTE NISSEJENTER: Synnøve Margrethe Wiig, 
Selma Braa Hovda og søster Emma Braa Hovda. 
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NISSEMEDHJELPERE Sissel (t.v.) og Inez.

Combihallen hadde godt besøk. Mange foreldre fylte tribunene.

POPULÆRT: Utlodning må det være og lykkehjulet går. I LEDELSEN. Disse jentene ledet lag nummer 7.  
F.v.: Kristina Rødland, Sofie Karlsen og Frida Bratberg.

KVARTETT: Tre nisser og en pappa. NISSE MED SKJEGG Magnus Strand Harboe (t.v.) Deretter
Christian August Føllesdal, Eirik Guttormsen, Selma Pretourius, 
Marthe Gjelstad og Ancheni Thamotharampillai.

FLOTT GJENG. Det krydde av store og små nisser og vi samlet en bukett.

I KIOSKEN var det flittige store og små. F.v.: Inger  
Reidun Mikalsen, Isabell Lindgren og Helene Eidal

NISSEFAR. Herrelagets Joakim Bedsted  
dømte i hel nissedrakt.

GODE REDNINGER var det mange av. På banen var jenter og gutter på 
samme lag. Alle fikk to kamper.

8 9 Jardarposten nr 4 – 2013 Jardarposten nr 4 – 2013



De skal først og 
fremst ha det gøy
For ferske håndballspillere 

er det aller viktigste at alle 

får komme med. Det mener 

også trener Julie Hval.

forelder å se progresjonen disse jentene 
hadde i løpet av fire kamper. I første kamp 
var de fomlende og usikre. Deretter ble de 
selvsikre  i de siste kampene med spill som 
vitnet om at jentene forstår hva som skal 
til for å få en luke og sette ballen i mål. Det 
var kjempegøy å se på. 

Trener Julie fortjener all ros, jentene ser 
veldig opp til henne og hun får jentene til å 
ha det gøy med ball.  

: Tekst Anja Kingdon  Foto Lena Renate Dahl

Her er mamma Anja Kingdons inntrykk fra 
Njårdhallen, der hun så de unge jentene fra 
Jardar i aksjon.

Jenter 2005 startet opp med håndball 
høsten 2013 og er en ivrig gjeng på 12 som 

trener hver fredag ettermiddag, Julie Hval er 
trener. Jentene spiller ikke i serie det første 
året, men inviteres av håndballforbundet til 
å delta på 6 minirunder i løpet av sesongen. 

Tredje minirunde ble gjennomført i Njård-
hallen lørdag 23. november. Det var 8 jenter 
som deltok og de spilte 4 kamper mot 
lagene Njård 5, Stabæk, Njård 3 og Øvrev-
oll Hosle. Det ble både seire og tap, men i 
denne alderen er fokuset på at jentene skal 
få spille like mye og ha det moro. Og moro 
hadde jentene det. Det er fantastisk som 

SUPER GJENG SOM JARDAR HÅPER Å FÅ BEHOLDE LENGE: F.v.: Julia Kingdon, Charlotte Falck, Hedda Marie Skjevdal, trener Julie Hval, 
Signe Næss-Andersen, Emily Hool Dahl, Malin Karina Grimstad, Emma Bauknight og Selma Pretorius.

Eneste av 44 lag 
som ble kretsmestre

MED MEDALJER OG POKAL. Bak f.v Benjamin Alknes Cox, Henrik Harsem, Mathias Sandvik, Hans-William Akervold, Christoffer Blekeli, 
Odin Arefjord, Gaute Haugen. Foran f.v Marius Kronstad, Håkon Norderhaug Staff, Fredrik Sebastian Rognstad

Se på denne gjengen av 

Gutter 16 år. De klarte det 

mesterstykket å bli krets-

mestre denne sesongen.

oktober.  Da var et kretsmesterskapsfinaler 
på Valle Hovin.  Haug håper at gjengen kan 
fortsette også neste år og følge opp med det 
gode resultatet. I Jardar er ikke klubben alt 
for godt vant med KM-titler.

De fire-fem spillerne som trener med Haug 
med juniorlaget, får treninger i vinter. De 
andre holder seg i form på andre måter. 
Noen spiller basket, står alpint eller går 
treningssenter.

– Jeg håper at de kommer tilbake til våren, 
sier Haug.  

: Tekst Mette Bugge  Foto Geir Haug

De spiller syverfotball, og skal vi tro 
trenerkoordinator Geir Haug, kunne de vært 
mer seriøse. Men disse tenåringene over-
rasker likevel.

For da det gjaldt som mest vant gutta alle 
sine kamper i serien. Slik blir det KM-tittel av 
i Oslo, for  7’er lag.

Og det som er stort for dem og Jardar, som 
ikke akkurat er vant med så mange «gull», er 
at av 44 lag med smått og stort i serien, var 
disse de eneste som ble kretsmestre.
 
Egen klasse
– Det er en imponerende seiersrekke på 
13 kamper og med 109-28 i målforskjell . 
De vant med 6 poeng til neste lag, opplyser 
treneren. Han er stolt.

– Jeg skulle bare ønske at flere ville trene. 
Halvparten er veldig ivrige, og jeg skulle så 
gjerne hatt med resten.

Premien for KM-tittelen ble mottatt 19. 
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Lite snø 
– topp skisamling
Den tradisjonelle ski-

samlingen på Liatoppen 

er alltid populær, så også i 

år. Men for å få snø under 

skiene, måtte gjengen dra  

til Gjøvik. 

For langrennsgruppa er samlingen før jul 
en fin måte å komme tidlig på snø, og ikke 
minst få opp samholdet og ha det gøy. Men 
styrets “snøgaranti” hold ikke mål. 

For på Ål i Hallingdal var det bart, så store 

og små måtte dra til Gjøvik for å prøve 
 utstyret. Der var det kunstsnø i lysløypa, 
men det ble fire treninger.  Alle  tok dette 
med godt humør, og styreleder Rune 
Engeset kunne konstatere at i Jardar tar man 
utfordringer på strak arm.
  

MANGE MED PÅ DETTE BILDET, tatt under trening i lysløypa på Gjøvik. .

– Vi var  125 små og store der, sier styrets 
Dag Helland Hansen. Han er sportslig leder 
og synes at det var viktig å komme i gang 
med treningen på snø.

– Men den sosiale biten med foreldre og 
barn betyr også mye. Barna får en hel helg 
sammen slik at de blir venner. Miljøet er alfa 
og omega.
 
På Vestmarksetra er området der ungene 
kommer til å se hverandre mest fremover. 
Allerede i jula skal de store ut i konkurranse. 
Da er det  Veståsen-rennet på Gjerdrum.  

– Det er for aldersgruppen 13 år og opp-
over. De yngre begynner i Lommedalen 4. 
januar, sier pappaen til  Kristin, Anniken 
og Vida. Alle går på ski. Pappa Dag er også  
trener i juniorgruppa, der Kristin holder til. 

: Tekst Mette Bugge  Foto Kjersti Risberg Haugland

IVRIGE: Jardars fremtid i sporet. F.v. Vilde R. Haugland, Hedda S. Villadsen, Åsne S. Jensen, Ingrid Katteland og Christian Husby.

FORNØYD: Langrennsleder Rune Engeset 
koste seg.

KOSER SEG. Nicolai Husby (t.v.) og Peder R. Haugland liker å være på samling.

FLINKE 1. og 2. klassinger i lysløypa på Geilo.
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Selv om vinteren for lengst 

er på plass, viser vi likevel 

bilde fra storsamlingen i 

hopp i Midtstubakken i 

sommer. Der fikk 18 Jardar-

utøvere møte stjernene.

Jardar hadde 
med flest

er noe spesielt å høre Anders Bardal fortelle 
at han brakk benet i det aller første skihoppet 
han gjorde, og nå er han verdensmester fra 
Val di Fiemme og snart på vei til OL i Sotsji.

Stas med Tom
Tom Hilde er «nesten» en av våre. Han er 
fra Asker, men hoppet mange ganger i Jard-
arkollen som yngre og kom også tilbake da 
bakkene våre ble fornyet for få år siden.

I dag bor han på Lillehammer på grunn av 
idretten sin og de gode treningsmulighetene 

Faktisk var det vår klubb som hadde med 
flest deltagere på den årlige storsamlingen 
til Norges Skiforbund. Der er det aktive fra 
hele landet.

Jardars utøvere var også langt fremme som 
autografjegere. Alle fikk navntrekkene til 
landslagshopperne og trenerne på sine 
startnumre. Dette var en stor opplevelse og 
inspirerte nok til en ekstra innsats.

Hopplandslagets utøvere var fordelt på flere 
grupper, og trente deltagerne personlig. Det 

Utøverne på samlingen oppstilt for fotografering. Foran fra venstre, ses Jardarhopperne: Ruben Gjerpe, Adrian Thon Gundersrud og 
Alexander Røste Solberg. I midten sees toppidrettsutøver Tom Hilde fra Asker. Han har tidligere besøkt Jardarkollen som liten hopper.

Anders Bardal forteller deltagere om 
sitt første hopp, hvor han faktisk brakk 

benet. Det hindret han ikke til videre 
satsing på hopp. Han pressiserte samtidig 
viktigheten med skole/utdanning sammen 

med satsingen. Alexander Støckl og  
Clas Brede Bråthen følger nøye med på 

sin beste utøver siste sesonger

der, men han viser at det absolutt er mulig å 
nå langt hvis man kommer fra våre «bygder». 
Tom hadde også Jardarutøverne på trening, 
og det var stas.

Det ble mange hopp i dette anlegget i Midt-
stua, som har bakker på rekke og rad. Det 
utøverne lærte der, på plast og med annen 
trening, tar de med seg denne vinterseson-
gen. Det å oppleve store profiler på nært 
hold er inspirerende, men treningen må man 
uansett gjøre selv.  

: Tekst og foto Jarle Thon

Spenst og sittestilling er noe av det mest grunnleggende. Adrian Thon Gundersrud 
(th) og Trym Holm
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Gledestårer for 
NM-sølv
Da Jardars håndballjenter 

i 50 årsklassen fikk sine 

sølvmedaljer i NM, var det 

flere av spillerne som gråt.

– Vi var veldig nervøse da vi gikk på banen 
og brukte litt tid på å komme oss inn i 
kampen, sier Elin Eikeland Saastad.
Hun var et fyrverkeri for Jardar, ikke minst 
I semifinalen, der Levanger ble nervøse 
med en gang hun hadde ballen.

– Dette var en drøm som ble oppfylt, sier 
Tone Mjøs, lagets målvakt. Hun har vært 
med på en rekke mesterskap i årenes løp, 
de første som ving. Nå var hun «umulig» i 
målet. Motstanderne visste ikke sine arme 
råd, før Sverresborg ble for sterke.

Under premieutdelingen var det som å 
være med på landskamp. Begge lag kom 
løpende inn, pokal ble tildelt og deretter 
sølvmedaljene.

– Neste år blir det gull, var omkvedet. 

: Tekst Mette Bugge Foto  Mette Bugge/Sissel Sundby

Christin Fjugstad ble i alle fall svært rørt 
over en prestasjon som er det beste resul-
tatet i klubbens historie, når det gjelder 
veteran-NM.

– For meg var det så stort at tårene bare 
trillet. Jeg har ikke opplevd noe slikt før, sier 
Fjugstad. Hun legger til:
– Jeg kan jo ikke idrett. Jeg ble headhuntet 
til laget i sin tid, da de manglet en spiller, 
ler 50-åringen. Hun har spilt mange kamper 
siden den gangen, og blitt brukt både i mål, 
som ving og strekspiller.

– Ja, jeg begynte å grine etter finalen. Ved 
siden av meg sto Tone Mjøs, og hun gråt 
også. Jeg følte at det bare var så sterkt og så 
gøy. Vi hadde spilt så bra.

NM-veteraner
For første gang stilte de blå og hvite i den 
eldste klassen på kvinnesiden. Elleve spillere 
fra 50 til 61 år var med på det laget, og det 
viste seg å være en sprek gjeng. Ved siden av 
hadde klubben lag i klasse 35 og 40 år, så til 
sammen dro 24 spillere til Trondheim siste 
helg i oktober.  Der var det 2200 spillere fra 
hele landet, rekord hittil i mesterskapet som 
ble avviklet første gang i 1990.

Jardar har vært toneangivende i «old girls» 
gjennom en årrekke. Laget deltar i seriespill 
i Akershus i sesongen, i motsetning til 
mange andre som får sammen lag for 

NMs skyld eller som enkeltspillere deltar i 
 divi sjonshåndball.

Helt siden 1988 har Jardar, og tidligere 
i svært mange år med Rolf  Rustad som 
trener, hatt tilbud om old girls i Combi-
hallen. Den snart fem siste sesongene har 
Mette Bugge vært trener, først  for B-laget, 
deretter for det ene laget som nå stiller i 
serien.

Alle trener sammen enten de er 33 eller  
55 år.

Hadde bronse
NM er for de fleste sesongens høydepunkt. 
To bronsemedaljer var beholdningen før 
det toppet seg med NM-finale i Trondheim 
Spektrum søndag  27. oktober.

Frem til da hadde gjengen vært på «Bli kjent 
fest» og bankett, men samtlige tre kamper 
i puljen ble vunnet i 50-årsklassen. Seier i 
semifinalen mot Levanger førte til finalespill 
mot Sverresborg.

Trønderne stilte med fem tidligere lands-
lagsspillere, blant dem Brit Johansen som 
alene hadde 156 seniorkamper for Norge.
Jardar hadde en solid heiagjeng i den 
fullsatte hallen. Anne Rustad Moe og Grete 
Tvedt, tidligere spillere,  hadde reist ens 
æren for å heie frem gamle lagkamerater. 
Der satt også  jentene fra de to yngste 
lagene og skapte leven.

På banen var Trine Eggen og Wenche 
Sundnes med. De har egentlig gitt seg med 
Jardarhåndball, men kom tilbake. Randi 
Dyrdal, som spilte i Nordstrand i «gamle 
dager», var med hos Jardar. Hun har 35 
landskamper. Kampen endte med tap 15-8.

SØLV. – For meg var det så stort at tårene bare trillet, sa Christin Fjugstad til venstre. Heidi Heggedal og Mette Bugge  
får også sine velfortjente medaljer.

ET FYRVERKERI FOR JARDAR.
Elin Eikeland Saastad.

SUPER KEEPER. Tone Mjøs sto som en gud i mål. TILBAKE I FORSVAR ETTER NOK ET MÅL. Fra v. Marianne Stepaschko,  
Trine Eggen og Randi Dyrdal.

SØLVVINNERNE: Tone Mjøs, Mette Härdi, Marianne Stepascko, 
Trine Eggen, Wenche Sundnes, Randi Dyrdal, Mette Bugge, Eilin 
Eikeland, Christin Fjugstad, Ingrid Falconer Roe, Heidi Heggdal.
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JARDARS  VETERANER KAN SÅ VISST FESTE. Og det allerede før mesterskapet var over og 50 års klassen hadde 
fått sølv.  Her samling på hotellet. Foran f.v.: Tone Stilén, Marthe Hagberg, Tone Mjøs, Sissel Sundby. Fire i midten 
f.v.: Elin Eikeland Saastad, Ingrid Falconer Roe, Tone Hørgård, Marit J. Søderstrøm. Rundt dem f.v.: Mette Bugge, 
Heidi Heggedal, Ann Helen Lystad, Kristin Ellingsen( bak Ann Helen), Randi Dyrdal, Helene Claussen, Åse Bonesmo. 
Marianne Stepaschko, Christin Fjugstad,  Kjersti Risberg Haugland (halvveis gjemt), Sølvi Westlie,  Mette Härdi, 
Gry Nergård.  Av spillere var ikke Trine Eggen og Wenche Sundnes til stede da bildet ble tatt.
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Slik kan klubbhuset bli

Det nye klubbhuset er i ferd 

med å ta form, men det er 

fortsatt langt frem til det 

blir innvielsesfest.

Leder av prosjektgruppen er Martin 
 Stensaker, som for lengst er i gang med 
møter, ikke minst med Bærum kommune.

Det første utkastet er på 644 kvadratmeter, 
men trolig blir bygget på rundt 600. På det 
ekstraordinære årsmøtet i Jardar 16. desem-
ber tfikk prosjektgruppen flere innspill som 
de kan jobbe videre med.

Av andre ting som er med er garderober, 
halvannet kontor, festsal som kan deles opp 
i fire, et stort møterom og ikke minst en 
mye bedre barnehagedel. Veslefrikk, som 
har holdt hus i klubbhuset siden starten, 
men som nå er i brakker ved siden av, får 
større og bedre lokaler.

: Tekst Mette Bugge Tegning: Landsbyarkitektene

Av tre inviterte arkitektfirmaer, som 
alle fikk legge frem sine tegninger på et  
medlemsmøte i klubbhuset 4. desember, 
er det Landsbyarkitektenes forslag som 
prosjektgruppen har samlet seg om.

Det nye klubbhuset sees på bildet og det ser 
tiltalende ut.
– Det bygget  har mest identitet og er mest 
tilrettelagt, mener prosjektkoordinator 
Klemet Elisenberg.

Omtrent  30 medlemmer hadde møtt frem 

under presentasjonen,  der styreleder Kjersti 
I. Hellby ønsket velkommen og introduserte 
arkitekthusene. Det var mye flott å se. 

– Vi får nå et smartere bygg, rettet mer mot 
fotballbanen, sier Elisenberg.

Det blir store vinduer med godt utsyn, 
bygget blir dermed lyst. De som har jobbet 
med romprogrammet har dessuten tatt hen-
syn til ønskene fra gruppene. Det tidligere 
klubbhuset, som brant ned på vårparten i 
2013, var litt gammeldags i så måte, men 
selvsagt med sjarm og historien i veggene.
Men da så galt skulle skje at det brant 
ned, har Jardar fått mulighet til å bygge et 
hus i pakt med tiden. Og av dem som har 
engasjert seg er Jardarmedlem og arkitekt 
Elisabeth Meyer, som har jobbet med rom-
programmet.

Tourtråkk avsluttet med fest
Sykkelgruppa, den delen 

der flest mosjonister er 

med,  har hatt en spennende 

sesong med sine Tourtråkk. 

Det måtte feires.

innsats grundig diskutert og evaluert, quiz 
ble avholdt under ledelse av quizmaster 
Narve Holen og god mat og drikke ble et-
terfulgt av kaffe og masse gode kaker.
Første lørdag etter påske er det på han 
igjen. Kanskje med enda flere glade sykkel-
ryttere?

: Tekst Mette Bugge

Omtrent 40 aktive var samlet til fest i 
Norconsults lokaler i Sandvika 16. no-
vember, på det som kalles sykkelbankett. 
Alle MÅTTE stille med sykkeleffekter og 
finan trekk. Derfor var det mange som 
hadde med eller på seg hjelm, slips med 
sykkelmotiver, en frikrans som beltespenne, 
vannflaske og andre ting.

Det ble en avslutning i kjent stil, med flott 
Tourtråkkkake, utdeling av priser, god mat 
og dans.

– I alt har det vært 32 etapper på lørdagene 
fra påske til ut i november, sier leder Ola 
Nyhus.

Han forteller at 74 kvinner og menn har 
vært innom de ukentlige langturene, der det 
noen ganger deles opp i både to og flere 
grupper etter nivå.

– Snittet ligger på 15-20 turer – noen har 
færre, andre flere.
 
Fikk skjold
Denne sykkelbanketten  hedrer også dem 
som gjør noe ekstra.

– Skjoldet “Nine o´clock sharp tour shield” 
ble i år delt ut for femte gang, denne gang 
til Øystein Hansen. Skjoldet, som ble 
innstiftet og laget av Steinar Nervold, deles 
ut til den tursyklisten som har oppfylt ett 
eller flere av en rekke kriterier som er satt 
opp i statuttene til skjoldet. Fjorårets vinner, 
Ola Thjømøe, delte ut skjoldet, slik statut-
tene sier, forteller Nyhus.
 
Av de kravene som må oppfylles er blant 
andre: Over gjennomsnittet fremmøte, har 
skrevet referat fra Touren, har møtt til rett 
tidspunkt, tatt ansvar ved valg av trasée,  
tøffet seg i motbakker, fulgt trafikkreglene 
i kryss,  ventet på andre deltagere, for å 
nevne noen av de 16 «forpliktelsene.
Årets debutanter, Siv Krystad og Øivind 
Nullmeyer, fikk også sine velfortjente 
vandremedaljer av sykkelgruppas leder Ola 
Nyhus.
 
På banketten ble ellers sesongens turer og 

KJELL NERVOLD med sin gode gamle 
sykkel”hjelm” fra 1981.

DET VINNENDE LAGET AV QUIZZEN. Fra venstre: Øyvind Halmrast, Per Kristian Nesse, 
Aud Nervold, Klaus Horne, Lise Bjørnstad, Helle Tungesvik og Ola Nyhus

SYKKELGRUPPAS LEDER Ola Nyhus stilte 
med en frikrans som beltespenne!
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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.

www.abtann.no

Asker & Bærum 
Tannklinikk
Vi holder til på Slependen over Kiwi

Hos oss får du solid faglig behandling 
i et vennlig og uformelt miljø. 
Har du smerter gjør vi alt vi kan for å 
tilby deg time samme dag.

Tel: 67 54 46 66
post@abtann.no

Gratis parkering!

Velkommen!

   

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 
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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

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  

Hvordan kan Sanne 
være helt sikker på at hun 
får en splitter ny Vespa 
på 16-årsdagen sin?

SPAREKONTO NR 1
Spar fast minst kr 200,- 
pr mnd, og få 3,15 % rente 
på sparepengene dine. Du 
får 4 frie uttak og kan velge 
2 sparefrie måneder i året.

Send Bekkestua til 07040 så tar vi kontakt med deg.
Du kan også komme innom i Signaturgården.
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Blad i postabb. B-blad
Returadresse:
IL Jardar,
postboks 15, 1312 Slependen

Jardars mailadresse: post@jardar.no
Klubbkontorets åpningstider: mandag-fredag kl. 09-15, onsdagskvelder kun ved behov

Jardar valgt ut 
av kretsen
Nå er det bare å lade opp 

til Jardarrennet 25. januar 

i Jardarkollen. Dit kommer 

hoppere fra sør-Norge,  og 

representanter fra kretsen.

 
Treningen for unge hoppere startet innen-
dørs på Tanum skole i høst. Det skjer 
alltid rett etter høstferien. Klubben har 12  
unge  i den aldersgruppen, mens de store 
er i  Kollenhopp, men fortsatt medlemmer 
i Jardar.  Det er bare å komme på hopp-
trening, uansett når det er i sesongen. 

: Tekst Mette Bugge  Foto Jon Kåre Beisvåg 

– Det er vårt arrangement, det store som 
gjør at vi får litt omtale i Budstikka. Det er 
viktig at vi har et godt arrangement.  Vi har 
hatt ord for oss for å være gode arrangører. 
Folk kommer gjerne på grunn av det, sier 
Georg Korody, leder av hoppgruppa.
Jardarrennet er for rekrutter, opp til 
omtrent 12 år. De som ikke hopper i bakker 
der de aktive svever 40 meter eller lengre.
I Jardarkollen benyttes alle tre bakkene.
De yngste har vært helt nede i tre år, men 
vanligvis er de fem.

De siste årene har det vært mellom 50 og  
60 aktive som tar sats.
 
Feiring
I år feirer Akershus skikrets 100 år.
– Da har man valgt å markere det jubileet 
med deltagelse i et renn i hver av grenene, 
langrenn, hopp, telemark osv. Det skal 
foregå i månedsskiftet januar/februar, og da 
ble vi valgt ut for hopp. Kretsen kommer 
til å være til stede og kaste glans over arran-
gementet. Derfor er det litt spesielt i år, 
mener Korody.

For å arrangere Jardarrennet trenger ar-
rangøren over 20 medarbeidere. Der er en 
del å gjøre i forbindelse men denne mønst-
ringen. Ellers er det i vinter hver torsdag 
Jardarsprint klokken 18.00. Dit kommer 
også hoppere utenfra. Rennet er meldt inn 
som Telenor-karusell, og da er det gratis å 
være med.

TAR SATS.  Aleksander Røste Solberg født i 2004, er en av mange som hopper i  
Jardarkollen.  Bildet er fra 2010.


