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 IL JARDAR 
Postboks 15, 
1312 Slependen

For liten og stor,
klubben der du bor

JARDAR

Leders hjørne

Forsidebildet:
Valdemar Matheson (t.v.) og 
Ole Guddal kjemper om ballen, 
med Sondre Bratland like bak og 
fl ere spillere som avventer.

Aktiviteten stopper ikke
Det virker unektelig litt rart å se bort på tomten 
der klubbhuset vårt sto. Alt er borte.

Samtidig må vi som medlemmer av idrettslaget 
tenke fremover.

Når så galt skulle skje at huset brant ned, det som 
betydde så mye både for medlemmene og ikke 
minst barn og ansatte i barnehagen Veslefrikk, 
må vi tenke på at vi nå har en unik mulighet. Vi 
skal i fremtiden ha et klubbhus som er formet 
etter dagens behov. Det kan være fl ere møterom, 
fasiliteter som egner seg til utleie, rom for opp-
bevaring, kontor, et velutstyrt kjøkken, lagerplass 
og egnede lokaler for barnehagen, som også skal 
tilbake.

Akkurat nå har Veslefrikk midlertidige brakker på 
asfalten like ved kunstgressbanen.

Mange jobber iherdig for å fi nne ut hva Jardar trenger de kommende generasjoner. 
Romprogrammet er snart i boks. Spennende blir det også med arkitektkonkurransen. 
Kanskje får vi et bygg som blir en perle i lokalmiljøet, og som mange ønsker å benytte 
til fester, jubileer, konfi rmasjoner og bryllup?

Sikkert er det i alle fall et mange har engasjert seg, og jeg er overbevist om at det blir 
bra til slutt. Vi er heldige som skal få et fl unkende nytt klubbhus om noen år. Jeg vet 
foreløpig ikke hvor lang tid det tar, men det jobbes iherdig – ikke minst fra kontoret.

Jardar var så heldige å få hjelp av Bjørnegård skole da vi mistet vårt sted å være. 
Skole og idrettslag har jobbet hånd i hånd i mange år. Svært mange elever på 
 ungdomsskolen har i årenes løp vært medlemmer hos oss. Mange er det den dag i dag, 
og alle bruker Combihallen og kunstgressbanen til sine formål.

Jeg takker skolens rektor for hjelpen vi har fått, og de som lurer på hvor Jardar 
holder til nå, kan bare besøke daglig leder Anja Kingdon i kontoret i første etasje på 
skolen.

Ruller og går
Aktivitet er det uansett. Fotballsesongen er stort sett over og snart starter innetren-
ing. Langrennsløpere er i gang med rulleski og for hoppernes er det foreløpig hopping 
på plast. Håndballkamper er det jevnt og trutt i Combihallen og sykkelrytterne drar 
sin sesong så langt det er mulig. Jeg synes det er godt å vite at vi på ingen måte har 
stoppet opp.

Aktivitet er alfa og omega. Lykke til!

 : Kjersti Hellby

Frem med strikkepinnene
Glad i å strikke? Da er 

det bare å kjøpe garn 

til  Jardarluen, som 

er  kommet frem fra 

 glemselen.

Luen ble brukt av barn, unge og voksne  i 
Jardar på 70- og 80-tallet, spesielt i lang-
rennsgruppa. Det husker Ulla Øyslebø 
godt. I dag er hun medlem av Damegruppa,  
men med to aktive barn for mange år siden 
var det fullt engasjement blant annet i 
skisporten.

– Jeg fant oppskriften til lua under opp-
rydning hos meg selv og tenkte det kunne 
være gøy om den kom til heder og verdighet 
igjen. Jeg tok med oppskriften til et møte i 

Det var mange som strikket.
-I dag er det jo strikking moderne igjen.

Og nå vil dere ha den på moten?
– Vi syntes det kunne være litt gøy. Den 
Berit strikket var litt stor. Jeg vet ikke om 
det skyldes at det garnet vi brukte den 
 gangen var litt annerledes. Derfor må man 
bare prøve seg frem.

Anja Kingdon på kontoret prøvde luen 
nylig.

– Ja, den er litt stor, men det er helt sikkert 
ikke noe problem å lage en mindre utgave, 
sier hun.

Kanskje kommer Jardar-medlemmer med 
slike luer i vinter?

: Tekst og foto Mette Bugge 

GODT OG VARMT med Jardarlue av ull. Man må bare fi nne den rette størrelsen, mener Ana Kingdon.

Damegruppa, og dermed tilbød Berit Asdøl 
seg å strikke en prøve. Den gangen hadde 
barna navnet sitt bak på luen, minnes Ulla.

– Da visste vi hvem som eide den, legger 
hun til.

Lilly sto bak
Opphavskvinnen er Lilly Østlund, den 
gangen Arnesen, som også er med i 
 Damegruppa den dag i dag.

Ulla forteller at oppskriften ble delt ut til 
dem som ville ha dem den gangen.

–  Jeg husker at jeg strikket til begge barna 
og meg selv. Min mistet jeg på fjellet og var 
skuffet over at ingen sendte den tilbake til 
meg. Det sto jo IL Jardar og Ulla på den, 
ler hun.
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DET GAMLE SKILTET som hang på klubbhuset ble reddet og befi nner seg nå på Jardars gamle kontor. Om det skal opp igjen er uvisst, 
siden logoen i dag er litt annerledes. Men uansett vil det bli tatt godt vare på. Klemet Elisenberg og Anja Kingdon passer på.

Alt er borte. Branntomten 

er ryddet. Der Jardar 

klubbhus fi kk stå i nesten 

30 år, er det bare minnene 

igjen. Men noe er i ferd med 

å skje.

Daglig leder Anja Kingdon og fotball-
gruppas leder Klemet Elisemberg viser 
frem Jardar-emblemet som hang på veggen 
like utenfor kontoret. Det ble reddet av 
Lars Silseth, og tatt godt vare på. Et viktig, 
symbolsk skilt.

Lars Silseth, som har sittet i husstyret fra 
da huset var nytt og gjorde det fortsatt da 
brannen oppsto, er også en viktig pådriver 
og støttespiller.

Redder noe
Anja forteller at ikke alt ble tapt i brannen, 
selv om det meste ble fl ammenes rov.

– Det var et fi rma, Polygon, som tok med 
seg mange av pokalene og utstyret, ikke 
minst til fotballgruppa. Firmaet skulle 
trekke ut røyklukten, og vi har allerede fått 
igjen mange drakter, sier Anja.

Hun håper og tror at mer kan reddes.

Nå er det bare 
en tomt her

For Jardar skal overleve, og huset skal bli 
nytt. Det som skjedde lørdag 25. mai 2013, 
da en brann ødela klubbens samlingslokale, 
barnehage og arbeidsplass, skal bygges opp.

Stensaker leder an
– Vi er ferdig med første del av rompro-
grammet. Mange har spilt inn gode forslag, 
slik at vi får et hus velegnet til det gruppene 
vil ha og som medlemmene trenger, sier 
Anja.

Hun og Klemet er krumtapper i dette arbei-
det. Det gjelder også Martin Stensaker, som 
er prosjektleder. Han har viktig bakgrunn 
for å lede dette arbeidet.

Planen videre
– Det medlemmene lurer på er når 
klubbhuset vil stå på sin gamle plass igjen?

– Jeg tror det vil gå to-tre år til ferdigstillelse 
av bygg, sier Klemet.  

Han forteller at diskusjonen nå går på hvor 
stort behovet er for garderober. De ble lite 
brukt i det gamle klubbhuset, og tilgangen 
til Combihallens garderober er der.

– Det som er viktig for oss er å få et 
klubbhus til dagens behov, skyter Anja inn.

– Det betyr at vi trenger mer bodplass. I 
dag har Jardar fem grupper. Det fi nnes mye 

utstyr som må oppbevares, og det må være 
mer lagermuligheter.

Trenger arkitekt
Når planene begynner å ta enda mer form, 
det vil i behovet er klarlagt, skal det utlyses 
en arkitektkonkurranse.

– Medlemmene blir innkalt til et ekstra-
ordinært årsmøte i løpet av vinteren. Vi vil 
at medlemmene skal være med på å påvirke 
og bestemme det som skal skje videre, sier 
Anja.

Klubbens daglige leder, som holder hus på 
Bjørnegård skoles 1. etasje i bygningens 
høyre fl øy når man kommer inn inngangs-

ARKITEKTTEGNES. Her skal Jardar bygge et splitter nytt klubbhus og det skal arkitekttegnes.

BARNEHAGEN VESLEFRIKK har fått et provisorisk bygg i Jardar-land, like ved kunstgressbanen. Barna skal tilbake i klubbhuset igjen, 
når det står fl unkende nytt.

døren, har hatt hendene fulle siden brann-
natten.

– Selv om det var back up på det meste, 
måtte regnskapet bygges opp igjen. Jeg er 
heller ikke ferdig med listen over alt som 
befant seg på kontoret, for plutselig kom-
mer jeg på noe jeg hadde glemt, som jeg 
plutselig savner, sier Anja, der hun sitter 
med utsikt mot Kiwi og Klemet på plassen 
ved siden av.

Klubben er glad for at Bjørnegård skole har 
gitt “husly”.

: Tekst og foto Mette Bugge 
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150 spillere med foreldre 

kom til Jardars MIX-cup 

lørdag 24. september. 

Tilbakemeldingene var 

strålende da alt var over.

MIX-cup har 
plass for alle

Han og resten av gjengen er allerede i gang med 
planlegging av den neste cupen. I  evalueringen 
heter det:

Nå som MIX-cup er godt etablert kan vi 
 optimalisere opplevelsen for deltagerne:
–   Dele banen i tre/fire, avhengig av antall 

spillere. Alle banene bør være like store.
–   Mindre spillere på hvert lag slik at alle får 

spille mest mulig hvis mange deltakere.
–   Opplegg med mist tre kamper pr spiller var 

vellykket og må fortsette.
–   Innføre teknisk sone slik at laglederne og 

lagene får stå i fred uten påvirkning fra ivrige 
foreldre.

–    Innføre ny regel?
 Leder et lag med tre mål må de ta ut en spiller 
Når kan han eller hun komme på banen 
igjen?

–   Hvordan sikre bedre at lagene blir noenlunde 
jevne?

Dette og mer skal de involverte diskutere frem-
over, slik at neste MIX-cup blir enda bedre.

: Tekst Mette Bugge  Foto Bryn Horpestad

Marthe Skori, Sondre Horpestad, Henrik Wiik og Julia Kingdon delte ut medaljene.

En økning på 80 spillere fra året før sier noe 
om at denne turneringen i fotball er populær. 
Spillere i ulike aldre mikses sammen, jenter 
og gutter er på samme lag ogalle får spille like 
mye. Topping er forbudt. Det er resepten for 
å få suksess.

-På grunn av så mange påmeldte måtte 
opplegget utvides til fire baner, sier Bryn 
Horpestad.

Han er mannen som tok initiativ til denne 
turneringen, og som har fått med seg mange 
støttespillere.

– Fordi vi valgte å ta med 2001-spillerne og 

klassen opp til junior, fikk vi til fire  lag hver 
på 10 spillere. De eldste bidro med omtrent 
30 spillere.

Alle var i aksjon i innledende seriespill og 
de to beste lagene i den eldste klassen gikk 
direkte til en finale. For de yngste gikk vin-
neren av hver pulje til semifinale. De andre 
lagene spilte plasseringskamp, sier Bryn.

– Tilbakemeldingene fra foreldre, spillere, 
dommere var bare positive. Nytt dette året 
var at utpå kvelden tikket følgende to tekst-
meldinger inn til Fotballstyret:

«Hei. Gratulerer med nok et flott gjennom-
ført opplegg»

«Takk for kjempekoselig cup i dag»

Liker ros
– Det er fantastisk hyggelig for et styre å få 
høre slikt. Styret har tydeligvis truffet godt 
med dette «på-tvers-av-alle-lagene» arrange-
mentet, kommenterer Bryn.

Lagleder Mathias Sandvik hadde en fin gjeng på sitt lag.

Lagleder Klemet Elisenberg fikk ansvaret for denne gjengen. Her er det laglederJonas Ellingsen Sæle som holder godt rundt 
sine spillere.

Medaljer er en viktig og populær premie. Takk for kampen, sier Martine Ørneberg (t.v.) og resten av 
de unge fotballspillerne.

Sindre Nordby sparker ballen.
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Fotballguttene på 2001-

årgangen er ikke noen 

pingler. Når de skal trene 

i den nye fotballhallen på 

Rud, tar de sykkelen fatt.

Det er nemlig ingen grunn til at foreldrene 
skal kjøre bil over alt når det er mulig å nå 
treningsanlegget med et annet fremkomst-
middel.

– Vi har økt treningsmengden med én dag 
og sykler til Bærums nye idrettspark (BIP) 
én gang i uken for å trene der. BIP er et 

Strekker seg
Gjengen, som kommer fra Jong skole, har 
denne sesongen spilt i årsklassen over, for å 
få spilt ellever-fotball.

– Vi var forberedt på en bratt læringskurve 
og det ble det. Før sommerferien fi kk vi 
juling i noen kamper, men etter ferien spilte 
gutta seg kraftig opp. Dette lover utrolig 
godt for neste år. Vi har 13 spillere i stam-
men, inkludert to fra 2002. Vi låner også 
noen fra årgang 2000, i tillegg til vårt eget 
syverlag.

Før jul legger Berntsen & co opp til en cup, 
og så blir det minimum én trening i uken 
gjennom vinteren. 

: Tekst Mette Bugge  Foto Petter Berntsen

Laget som sykler 
sammen til trening

I BJØRNEGÅRDSVINGEN. Fint å kunne sykle til trening synes fra venstre: Andreas  Lefdal,  Christopher Brante, Petter Køltzow, 
Nikolai Berntsen Kybo, Sondre Bratland, Eivind Kallmyr, Tobias Moe Krogseth, Henrik Katteland, Morten Nilsen, Sindre Nordby, 
Sigurd Kveine, Sander Nordby.

supert anlegg, spesielt for oss i Jardar som 
ikke har andre treningsmuligheter på kunst-
gress sommerstid. På Jardars eget anlgg er 
det kamper hele tiden, og dermed får vi ikke 
treningstid der, sier Petter Berntsen. 

Han er hovedtrener som har med mange 
gode hjelper rundt laget.

– Vi trener av og til med juniorjentene, 
noe som har vist seg å være en vinn-vinn 
løsning.  Jentene er større enn gutta fysisk 
og det er med på å ufarliggjøre noe når vi 
møter gutter som er ett år eldre i kamper. 
Jentene får samtidig en innføring i teknikk 
fra de beste gutta, legger treneren til.

Vi gleder oss til resten av høsten! Skal det være noen 

do ruller? Fint om du kjøper 

dem fra fotballspillere i 

Jardar, for da er det en 

vinn-vinn-situasjon.

Dorullene ruller ut

DUGNADSJOBB. Runa Mandt (f.v.), Fredrik Hvidsten, Elias Andre Guddal, Gard Aasness og Tobias Ellingsen Sæle gjøren viktig 
dugnadsjobb.

Styreleder Klemet Elisenberg, i bak grunnen, 
tar også i et tak. Elias André Guddal nærmest 
kamera.

Fotballgruppa har kastet seg på dorullsalg, 
som fl ere av naboklubbene driver med. 
Hver spiller må selge to plastsekker med 
åtte ruller i hver. 

Jardar har tatt i mot syv paller med doruller, 
som betyr 2520 doruller . Det blir mange 
tørk det. Hver rull er på 100 meter.

– Det er bra kvalitet og alle har jo brukt 
for noe å tørke seg med, sier Klemet 
 Elisenberg, som er leder av fotballgruppa. 

To ganger i året
Han og styret ønsker å få i gang en abonne-
mentsordning, slik at Jardar-medlemmer, 

naboer og bekjente kan få rullene kjørt 
hjem til seg to ganger hvert år. Det ville 
spart dem for mye bry fordi de får rullene 
levert på døren, samtidig som spillerne 
slipper å banke på dørene for å selge hver 
eneste gang.

– Vi har funnet en betalingsløsning vi 
j obber med, sier Elisenberg.

Fort ut
På kontoret på Bjørnegård skole står mange 
av rullene langs veggen. Det aller viktig-
ste er å få dem fort ut. Mange spillere har 
allerede lagt ned mye tid på å bli kvitt sine 
ruller.

Fotballgruppa håper at medlemmer vil 
støtte fotballen på denne måten. Pengene 
går til å arbeide med barn og unge.

Fotballgruppa har tidligere ikke hatt salg 
av doruller, i alle fall ikke i «moderne» 
tid. Håndballgruppa holdt på med det en 
 periode for mange år siden.

: Tekst Mette Bugge  Foto Anja Kingdon
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Jardars eldste jentelag

JARDARS ELDSTE FOTBALLLAG på kvinnesiden er juniorjentene. De har spilt i 7-er-serien denne sesongen og endte til slutt på fjerde-
plass. Laget består av spiller fra 97-96-95 , men fl est fra 96-årgangen. Jentene har spilt sammen i mange år. Muligens kan det bli et 
11-er lag i JR-serien neste år med hjelp av 98-jentene.  Vi regner med at de fl este fortsetter et par år til og håper på en utenlandstur 
til neste år. Rune Nygård og Petter Berntsen er trenere.
Jentegjengen og trenerne. Foran f.v: Henriette Helverschou,  Hanne Endresen,  Marita Prøsch, Anne Li Meling, Fam Rikstad.
Bak f. v.: Petter Berntsen, Ingvild Mølmen,  Caroline Berntsen Kybo, Anniken Flåthen, Marianne Wingård Jensen,  Live Mørk Daleng,  
Tuva Lindefjeld og Rune Nygård.

Røa er kjent som et av 

Norges beste kvinnelag 

i fotball gjennom mange 

sesonger. 

Jardar-jenter på
Røas talentskole

TRENINGSØKT der vi ser Sara Rishovd utøve god fotballkunst.

Nå har fem av Jardars talentfulle, kvinnelige 
spillere deltatt på Røa talentskole.

Egentlig var det FMC Technology talent-
skole i regi av Røa Elite og Dynamite girls 
som sto bak. Som trener var jeg ikke i tvil 
om at dette var en super anledning til å lære 
mer.

Som hovedtrener for 99- og 98 årgangen 
av jenter fra Jardar og etter en lang sesong 
var det morsomt å kunne få med noen 
jenter på dette. Fem spillere ble plukket ut 
fra 99 årgangen – Sara Rishovd og Pernille 
 Wingård og fra 98 årgangen: Elin Kallmyr, 
Tale Lindefjell og Anna Katteland.
 
35 jenter i alderen 13 til 17 år, som er kre-
men av fotballspillere i vår fotballkrets, samt 
noen jenter fra Buskerud krets, fi kk innpass. 
Jentene fra Jardar hadde sommerfugler i 
magen. De både gruet seg og gledet seg på 
en gang. Det ble gjennomført fem trenings-
økter og teoriøkter gjennom hele helgen.
 
Røas mangeårige damelagstrener Geir 
Nordby og hans støtteapparat, var til vår 
disposisjon. De hadde laget ett opplegg for 
hele den siste helgen i september,basert 
på treningsøkter på samme lest som for 
damelaget og det var ispedd teoriøkter mel-
lom de fysiske øktene hvor vi fi kk innblikk i 
kosthold og skadeforebygging.
 
Det hele ble avsluttet med grilling. Vi 
overvar også toppseriekampen mellom 
Dynamite Girls og Avaldsnes hvor Røa 
damene vant 2-0.

 
Som trener var det veldig lærerikt å få 
være med bak i kulissene. Både underveis 
i treningsøktene fi kk jeg stå ved siden av 
Geir Nordby og ta til meg alle hans tips 
og innspill. Jeg fi kk også være med på 
forberedelsen som damelaget gjorde inn 
for toppkampen på søndagen. Alt fra siste 
treningsøkt til taktikkmøte før kamp.

 
Tilbakemeldingen fra jentene etter gjen-
nomført talentskole var at dette var utrolig 
lærerikt og veldig slitsomt. Spennende å 
få matchet seg opp mot de beste jentene i 
kretsen vår. Tempoet og kvaliteten i øktene 
var på ett utrolig høyt nivå. Og det var gøy 
å se at jentene fra Jardar klarte å henge godt 
med.

: Tekst Mette Bugge

Kontingenten øker litt
 
Det ble på årsmøtet 20. mars 2013 vedtatt å øke medlemskontingenten fra og med 2013 med 50 kroner for enkeltmedlemsskap 
og 100 kroner for familiemedlemsskap.

Daglig leder Anja Kingdon på kontoret sender i disse dager ut denne tilleggsbetalingen for 2013. For 2014 kommer års-
kontigenten mye tidligere på året og da er endelig pris henholdsvis 450 og 900 kroner. Har man fl ere enn to i familien som er 
medlemmer av Jardar, vil familiemedlemskap virkelig lønne seg.
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Skal få liv i 
Jardardagen  
I mai 2014 skal Jardardagen 

gjenoppstå. Planleggingen 

er godt i gang, ikke minst av 

denne gjengen.

hvilke muligheter man har i Jardar, barn, 
unge og voksne, kan det bli et fint tilskudd 
for mange i lokalmiljøet.

Det blir gratis inngang. Trolig kommer 
 Jardartrollet til å starte den dagen, kanskje blir 
det rulleskirenn, skyting, sykling, hoppeslott, 
hopping i en mobil hoppbakke og helt sikkert 
fotball- og håndballturneringer. Det er mange 
baller som er i luften foreløpig, men de vil 
falle ned etterhvert. Har du eller ditt firma 
en god idé, noe å bidra med?  er det bare å 
kontakte denne gjengen. For at Jardardagen 
skal bli aller best, er det fint med mange gode 
hjelpere.

: Tekst Mette Bugge  Foto Narve Mjøs

Prosjektleder Tone Mjøs har fått med seg 
bidragsytere fra de ulike gruppene: Kjell 
Nervold representerer sykkel, Ann Zetter-
berg fotball, Nicolay Dirdal langrenn, Eirik 
Gjerpe hopp og Mette Bugge håndball.

De skal snekre sammen et godt program 
som gjør at Jardardagen blir minnerik for 
store og små. Akkurat den dagen, trolig blir 
det søndag 11. mai, skal trekke trådene fra 
den tradisjonsrike dagen som var tidligere, 
men det trengs også fornyelse.

Var Barnas Dag
Et lite tilbakeblikk forteller at dagen opprin-
nelig het Barnas Dag, og den ble første gang 
avholdt i 1966. Frem til 1981 foregikk det 
på Staversletta. Datidens barnestjerner og 
kjendiser sto på scenen.

JOBBINGEN ER GODT I GANG. Her fra ett av de månedlige møtene hos Tone Mjøs. Foran Kjell Nervold og Tone Mjøs ved sin PC. 
Bak Eirik Gjerpe, Ann Zetterberg, Nicolay Dirdal og Mette Bugge.

1986 var det første gang Barnas dag ble lagt 
til området på Bjørnegård. Fra 1983 het 
 arrangementet Jardardagen.

Da Christian Kase og Ruth Breistrand 
Lampe sto i spissen for Jardardagen i 1996, 
under 30 årsjubileet, ble det tatt et valg:

– Vi vil konsentrere oss om det idrettslige. 
Vi ønsker å vise at Jardar har mye å by på, sa 
Lampe til Jardarposten den gangen.

Jardardagen ble arrangert siste gang i 2005. 
Heller ikke i jubileumsåret 2012, da Jardar 
feiret 50 år, var de noen som ville ta tak i 
arrangementet. Denne gangen meldte Tone 
Mjøs seg. Hun har treneroppgaver i håndbal-
len og andre roller i klubben, men ville gjerne 
gjøre denne jobben.

– Jardardagen skal fremme Jardar som et 
attraktivt idrettslag, slik at klubben får flere 
medlemmer i ulike aldersgrupper, sier Tone 
Mjøs.

Jardars visjon er: Klubben for idrettsglede, 
fellesskap og vennskap. Ved å vise frem 

Ansvarlige for Jardardagen
Leder og sekretær: Tone Mjøs
Budsjett og økonomi: Eirik Gjerpe
Arrangementsansvarlig: Kjell Nervold
Sponsorer: Nicolai Dirdal
Salgsaktiviteter: Ann Zetterberg
Informasjon/
kommunikasjon:  Mette Bugge

Jardar har 78 barn som 

denne sesongen er med på 

idrettsskolen på Tanum og 

Jong.

en voksenperson som skal være der, sier 
Klemet, og sikter til Anna Katteland
Hun forteller: – Dette er spennende arbeid, 
og alle trenere stortrives. Du lærer å løse 
opp i saker og være kreativ, og å takle 
uforberedte situasjoner. Vi lager et opplegg 
om hvilke idretter og aktiviteter vi skal ha. 
Noen barn er til og med så ivrige at de blir 
med, til tross for streng beskjed fra foreldre 
om at de ikke kan være med, på grunn av 
sykdom. Det er morsomt å se når barna har 
det gøy og utvikler seg.

I tillegg til SFO-tilbudet, har klubben også 
et tilbud på kveldstid i sine kjerneidretter. 
Hit kommer fire- og femåringer..

: Tekst Mette Bugge  Foto Klemet Elisenberg

78 barn med på 
idrettsskolen SFO

HER ER FIRE AV DEM SOM HAR TRENING OG LEK MED UNGENE I SFO-TIDEN:  Tale Lindefjeld, Malene Westlie, Frida Bratberg 
Enge og Kaja Guttormsgård.

Disse fire aktivitetslederne fra Jardar har 
ansvaret for aktivitet på dagtid på SFO i regi 
av klubben.

Ungene de tar seg av går i 1. og 2. klasse, og 
de blir trent av Jardars medlemmer som har 
aktivitetskurs.

Av 23 ungdommer, som tok Aktivtets-
lederkurset for barneidrett som ble kjørt 
i Jardarhuset i regi av Norges Idrettsfor-
bund i april, fikk 15 trenerjobb på Tanum 
eller Jong SFO denne høsten. Klemet 
 Elisenberg, som også er leder av Fotball-
gruppa, har fått jobben som coach.

– Nytt av året at Jardar har totalansvaret for 
barna, og ikke SFO. Vi har også engasjert 

Fordelingen av barn
 
           Jenter  Gutter   
Tanum  22         19    
Jong      15       22  
SUM 37 41
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Jardar og Kollenhopps Jens 

Lurås Oftebro fi kk møte sitt 

store idol Magnus Moan 

 under en konkurranse i 

 tyske Oberstdorf i august.

i Sveits med Kollenhopp.  Det er allerede 
internasjonal «schwung» over tenåringen.

– Jeg har trent bra i sommer. Da vi var på 
hytta i Tvedestrand ble det mye sykling og 
løping, forteller han.

Magnus Moan har ni medaljer fra OL og 
VM. Trønderen er en utadvendt og talefør 
utøver, en av profi lene i kombinert.
Kanskje kan bæringen også komme så langt 
en dag?
Det hadde ikke vært ham i mot.

PS. Jens ble beste nordmann under rennet i 
Oberstdorf.

: Tekst Mette Bugge  Foto Inge Christian Oftebro

– Magnus Moan
er mitt forbilde

MAGNUS MOAN tar et godt tak rundt Jens Lurås Oftebro (t.v). Flere talentfulle unggutter fi kk møte en av kombinertsportens 
stjerner i Tyskland.

– Han er forbildet mitt. Det er fordi han er 
god, og bedre i langrennssporet enn i hopp-
bakken. Det er jeg også, sier 13-åringen.
De to kombinertløperne satser begge veldig 
mye. Moan for å komme til OL i Sotsji i 
februar, Jens for å vinne kombinert for 
tredje gang i Solan Gundersens vinterleker 
i Alvdal.

– Jeg startet med langrenn, men begynte i 
tillegg med hopping i 2008, sier Jens.
Han og familien bor på Høvik, og den 
ivrige kombinertløperen blir regnet for å 
være en talentfull, ung utøver.

Derfor ble han plukket ut som én av ni 
aktive av Norges Skiforbund, som fi kk være 
med på renn i Tyskland.

Trener mye
– Vi var tre fra 2001-årgangen og seks fra 
2000, sier Jens.  Han tilhører den sistnevnte.
 
Dro til Sveits
Når denne utgaven av Jardarposten kommer 
til medlemmene, har unggutten allerede 
vært på en ny utenlandstur, da på samling 

Tar sats i ny sesong
Adrian Thon Gundersrud, 

Trym Holm og Njål Mønsdal 

er allerede godt i gang med 

hopping, selv om snøen 

ikke er kommet.

Mange spiler da fortsatt fotball, sier Korody.
Han forteller at Anders Beisvåg er trener for 
gjengen. 23-åringen har selv god erfaring som 
hopper, og fl ink til å formidle det videre.

– Det er mye barmarkstrening i starten, 
men over nyttår blir det mange renn. Vi skal 
selv har fl ere Jardarsprett og ikke minst det 
tradisjonelle Jardarrennet siste lørdag i januar, 
opplyser Korody.

Allerede 13. oktober var det renn på plast-
underlag i Jardarkollen, samlingspunktet for 
Jardars hoppere.

: Tekst Mette Bugge  

Jardars unge utøvere var blant annet i Viker-
sund i september, for  få luft under vingene. 
Det gjelder å ha et godt grunnlag når det blir 
renn i vinter.

– Etter høstferien startet vi trening for unge 
utøvere, men disse tre er fl inke og klarer seg 

SKIFLYVNING. Adrian Thon Gundersrud (f.v.) , Trym Holm og Njål Mønsdal er så fl inke at de kan hoppe i Vikersund, 
som har fl ere bakkestørrelser å by på. Men akkurat denne skifl yvningsbakken er noen nummer for stor.

selv på mange måter, sier Georg Korody, 
leder av hoppgruppa.

Han er sjef  for en liten, men aktiv gjeng og 
berømmer foreldre fordi de tar et ansvar for 
at alt skal fungere. Trioen på bildet er fortsatt 
innunder Jardar. Fra 12 år og oppover er det 
vanlig også å bli med i Kollenhopp.

Jardar er kjent for å være godt organisert. De 
tre bakkene i Jardarkollen, de to minste med 
plast, er viktige for rekrutteringen.

– Men vi pleier som regel ikke å starte opp 
med trening før ut på høsten med de minste. 
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Frister med to fine 
samlinger
Jardars langrennsgruppe  

er aktive. Nå går det  

mot den tradisjonelle 

familie samlingen på  

Liatoppen 29. november  

til 1. desember.

– Der satser vi på å få med 120 deltagere. 
Det er en uformell samling, som egner seg 
spesielt godt for nye i gruppen, og deres 
familier. Det er en fin måte å bli kjent med 
andre på, sier langrenngruppas leder Rune 
Engeset.

Han skal selv til Liatoppen, der Jardar har  
vært i veldig mange år.

Tilbake til Brennabu
– Dessuten skal vi ha samling på Brennabu, 
en leirskole i Valdres. Det skjer fra 15. til  
17. november og er et tilbud til aktive fra  
12 år og eldre. Vi var der første gang i fjor, 
og det var svært vellykket.

For mange vil disse samlingene være første 
møte med snøen. I Valdres lager de snø. På 
Liatoppen er den som regel kommet på det 
tidspunktet, noen ganger mer, andre ganger 
mindre.

– Påmeldingen til samlingene ligger på  
Jardars nettsider. På Brennabu er det plass 
til 70.

Trening i gang
Mens de eldste har trent gjennom somme-
ren, startet de yngste  gruppene 7. oktober.  
Mens de eldste går på rulleski, driver de 
yngre med løping og lek i området ved 
Bjørnegård.

Langrennsgruppa har trenere til alle 
 gruppene.

– Alle trenerne er på plass. Vi har de siste 
årene satset nettopp på å få frem gode 

– Det viktigste er at de er med på Idrett-
skolen, men hvis de vil trene litt mer kan de 
komme på mandager, sier Engeset.

: Tekst Mette Bugge  Foto Dag Helland-Hansen

ungdommer fra egne rekker. Det fungerer 
veldig bra. De er kjempeflinke.

Engeset forteller at Jardar også har tilbud    
til 1. og 2. klassinger om å være med på 
trening på mandager.

BRENNABU har nå blitt brukt for de eldre i klubben i 2 år. Her er noen av dem som da var 
med ifjor. Først i sporet Elise Ullern, forann Anna Katteland, bak følger Martin Solbakken.

Langrennsløpere på camp

Ingen skal påstå at ikke  

langrennsløpere har det 

gøy. Camp er siste  

nyvinning.

Dag Helland-Hansen, sentral pappa i 
gruppa og medlem av styret, skriver:
Vår hovedtrener Fredrik Jong inviterte 
sammen med flere av våre unge trenere 
ungdommen fra 10-14 år til en uke med 
langrennstrening med utgangspunkt i 
 Vestmarksetra og Kalvøya.

To økter hver dag fordelt på sykkelturer 
i marka, rulleski, orientering, løping og 
tilslutt til lek og moro på Kalvøya ispedd litt 
padling og svømming, var programmet. 

Dagene inneholdt sykkelturer, der gjengen 
kjørte seg bort, men til slutt fant foreldrene 
på Vestmarksetra. Det var bruk av Nedre 
Gupu  som basecamp og takk til Bærum 
Kommune som har fått til et så flott sted. 

Munch-museet og avsluttet i rulleskiløypa 
i Holmenkollen og på skimuseet.  Lørdag 
startet vi på Vikingmuseet før vi kjørte 
ned til motorcrossbanen på Rudskogen i 
Østfold i anledning norgescupfinalen på 
rulleski og vanlig skirenn for de yngre. 

En sliten gjeng hjem til avslutningsmiddag 
på Tyrvings klubbhus lørdag kveld med 
tradisjonell Jardar langrenn stollek.  Mange 
års med trening på Liatoppen for våre 
utøvere ble tøff. I finalerunden var det bare 
Jardarløpere.

Italiernene dro hjem tidlig søndag mor-
gen, mens en liten gruppe nordmenn og 
tsjekkerne fortsatte med myr-løpetur fra 
Vestmarksetra i regnværet. Da sola tittet fra 
dro vi til Bislett og deltok i Tjalvelekene.  Så 
mye aktivitet siste uka i sommerferien på 
langrennsgruppa i år ga mye moro. I høst-
ferien var en kontigent Jardarløpere  i Val di 
Fiemme på gjenvisitt. Det må bli referatet i 
neste Jardarpost.  

: Tekst og foto Dag Helland-Hansen

Den siste dagen av campen fikk vi besøk av 
en langrennsklubb fra Italia, samt en gjeng 
fra skiforbundet i Tsjekkia. Med deres an-
komst gled campen over i en internasjonal 
treningssamling for aktive fra 14 år og eldre.

Den internasjonale campen kom i gang 
fordi vi fikk en henvendelse fra Italia om 
vennskapsklubb gjennom noen bekjenter i 
langrennsmiljøet som anbefalte å kontakte 
Jardar. Tsjekkerne kom fordi 1998-gjengens 
tidligere trener er fra det landet. Han dro 
hjem etter å ha studert på Idrettshøgskolen, 
og jobber nå for skiforbundet i hjemlandet.

Hele gjengen besto av 20 utlendinger og 
30 nordmenn. Det var høy aktivitet, blant 
annet rulleski frem og tilbake til Sandungen.  
På vei hjem fikk våre italienske venner et 
lite problem fordi de har aldri hadde kjørt 
nedover på rulleski og dermed kunne de 
ikke ploge. Noen italienere havnet i grøfta.

Kultur også
Dagen etter var vi på bytur i Oslo inkludert 

FRA INTERNASJONAL CAMP: Her er deler av gjengen Italienere, Tjekkere og Jardarløpere på en turist-treningstur i Oslo.  
Munch-museet, Akershus festnin, Tjuvholmen-shopping før rulleskitrening i Holmenkollen
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DE HAR DET GØY SAMMEN. Bak f.v.: Helle Alvarstein, Ingrid Guttormsen, Maria Veslemøy Malmstrøm, Anine Løvli Vikestad,  
Ulrikke Venaas Myhre, Andrea Nærup, Dalin Malek, Elisabeth Røed, Marthine Lindgren, Sivancheni Thamotharampillai, Maria Drange,  
Cornelia Van Walleghem. Foran f.v. Julie Hvidsten, Elisa Rød Kristjansdottir, Nora Maghadan, Ylva Holmen, Eirin Waglid, Sofie Hørgård. 
FOTO: INEZ NÆRUP

Viktig med en god fest
Jardars spiller i håndball på 

J 12-laget vet å sette pris 

på lagvenninner, trenere og 

oppmann.

Inez gjør en god jobb på gulvet og på 
benken, og har etter hvert fått litt hjelp på 
trenersiden.

I tillegg til jentene på bildet var det noen 
som ikke hadde anledning til å komme. 
Dette var  Kristin Braae-Johannessen,  
Neda Sadeghi, Caroline Wasa, Nora 
 Wullf-Pedersen, Marthe Skori-Holm,  
Tiril Kopland Trondsen og Thea Bønkan.

Gjengen hadde en skikkelig kick off-fest 
i høst, i forbindelse med oppstart av ny 
sesong. Oppmann Tone Hørgård inviterte 
hele stallen til seg lørdag 7.september.

– Vi hadde strålende vær og kunne derfor 
være ute hele tiden. Det ble servert pizza-
snurrer og brus. Vi hadde spillermøte hvor vi 
snakket om sesongen vi sto overfor, om tren-
ingsopplegget og hvilke forventninger jentene 
og vi hadde. Deretter var det lek og stafet-
ter i hagen. Vi avsluttet “festen” med kake 
og is. Dette er en super jente-gjeng, melder 
Hørgård, som er mamma til en av spillerne 
på laget. Mor spiller selv veteran håndball i 
 klubben, sammen med trener Inez Nærup.

Trollene kom i mål

Langrennsgruppa kan snart 

starte forberedelsene til 

Jardartrollet 2014. Da 

bør enda flere tyte frem i 

 skogen.

Denne sesongen var det omtrent 220 
løpere som var registrert innom i løpet av 
sesongen, og omtrent ti deltok i alle de syv 
løpene.

– Starten i mai var regntung, men så bedret 
det seg og på høsten var det prima vær, sier 
May-Evy Nergård. Hun og mannen Jan 
Kløgetvedt har stått i spissen for arrange-

artig å være med på noe man kan gjøre 
sammen. Vi hadde for øvrig deltakere fra 
tre til 61 år. Vi la også merke til at tidene ble 
stadig bedre hos de fleste av dem som var 
med. De kom i form. Samtidig var under-
laget litt våtere i starten, sier May-Evy.

Det ble ikke satt noen løyperekorder denne 
sesongen, men for flertallet er det egen tid 
som teller. For de fleste, og da spesielt de 
yngre, betyr ikke tiden noe som helst. Det 
viktigste er å få trimmen.

Måtte det bli enda mange flere som vil teste 
seg selv og/eller ha en familieaktivitet i 
2014, anbefales Jardartrollet.

: Tekst Mette Bugge Foto Jan Kløgetvedt

mentet som har foregått i Tanumskogen på 
onsdager.

– Det var første gang vi var med i den 
jobben. Ellers har vi tre barn som er aktive 
i Jardar. To av dem løp i Jardartrollet, for-
teller mamma.

Hun og Thea Baastad delte ut medaljer til 
forventningsfulle små og store i det siste 
løpet i september. Da var det ekstra god 
stemning, med gratis kaffe og saft, og salg 
av vafler og kake.

– Hva vil din oppsummering av årets Jardartoll 
være?
– Det var veldig mange familier med små 
barn som kom. Foreldrene synes det er 

FULL FART FRA START TIL MÅL I det siste Jardartrollet i september. I mai 2014 starter en ny sesong igjen. 
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Birken 2013
Jardar- og TourTråkk-aktører,  
som deltok i tåkeregnmøkke- 
solskinns-Birken 2013 

MATSERVERING I FARTEN. Birken er 
blitt et av Jardar turgruppes store 
mål. Her har Lise Bjørnestad akkurat 
fått ny flaske av Kjell Nervold og er 
fokusert på å gripe ei honningskive 
fra Ola Nyhus.  Hun klarte begge deler 
uten å miste et sekund. I år som i fjor 
hadde Jardar sykkel matstasjon ved 
 Øyungen, ca. halvveis i Birkebeiner-
rittet. Betjeningen bestod nettopp av  
de to herremenn.  På grunn av dårlig 
vær hadde de rigget i stand en fin 
gapahuk som base. Det ble servert 
Jardars  spesialdrikk og brødskiver 
med honning. I tillegg ble det gitt 
sekunderinger basert på nøye oppsatte 
skjemaer.  Totalt ble ca. 20 ryttere av de 
31 rytterne betjent på en eller annen 
måte. De fleste raste forbi og rev med 
seg flaska eller skiva i farten, mens 
noen ytterst få tok seg tid til en liten 
stans for å slå av en prat med støtte-
apparataet og gi en kort status for 
hvordan det hadde gått så langt.

 Tid i mål:
Guro Nervold * 03:43:32
Elisabeth Mayer 05:23:34
Siv Krystad 05:01:55
Lise Bjørnstad 04:17:37
Brite Vegsund 04:22:50
Linni Tiller 04:19:38
Magnus Drivenes 03:28:16
Sindre Tungesvik 03:27:57
Øysten Hansen 03:16:05
Henrik Rossvoll 03:23:32
Ola Thjømøe 03:45:18
Harald Gaustad 03:39:42
Jon Ole Overrein 03:45:06
Lars Henrik Katteland 03:32:57
Hans Andreas Glette Hansen 04:19:28
Jonas Haltia 03:31:57
Tor Staff  04:02:01
Arne Gaustad 03:30:54
Torkjel Nesheim 04:06:15
Egil-Rune Skjolden 03:54:46
Berger Johannessen 04:07:47
Ørnulf  Dahl 03:19:40
Asbjørn Moen 04:08:25
Bjørn Morten Olesen 03:48:27
Klaus Horne 03:42:46
Espen Olsen 04:21:18
Svein-Erik Skjelbred 05:23:22
Roar Sørli 04:33:03
Espen Thorn 03:57:07
Finn Nybakke 04:01:38
 
ULTRABIRKEN 124 km 
Erik Aas Andersen 07:15:45

* Guro er hverken Jardar-rytter eller TourTråkker, 
men så nær beslektet med assistentlanger Nervold at 
hun tas med her! 

Magnus Drivenes i fint driv under NM, 
der han endte på 35. plass

Da Jardar kom på NM-kartet
Magnus Drivenes og fire 

andre sykkelungdommer 

fra Jardar deltok for første 

gang i junior-NM. Det ga 

mersmak.

som kom til klubben fordi han hadde 
kompiser der. De seks-syv som er i samme 
alder avtaler trening seg imellom, og de har 
vært med på en del ritt det siste året.

– Fremover nå blir det vel en del skigåing 
og spinning, sier Magnus Drivenes.

Han og de andre er innstilt på å skaffe seg 
mer erfaring på sykkelsetet etter hvert..

: Tekst Mette Bugge

underveis ikke var erfaren nok til å få i meg 
nok mat og drikke. – Derfor ble det veldig 
tungt i bakkene på slutten.
 
Vil satse sykling
18-åringen fra Billingstad går i 3. klasse på 
Valler videregående. Det var første gang 
Jardar var representert i NM, og det var 
stort for sykkelgruppa.

Magnus, Christian Foyn, Aleksander 
 Claussen, Erlend Skjørten og Ferdinand 
Aagenæs stilte alle i klubbens blå og hvite 
drakter, men det ble en tøff  opplevelse.

– Det var vått, kalt og regn, og i rundløypa, 
der det var fellesstart over 120 km, måtte 
NM-deltakerne stå av hvis de ble innhentet. 
Løypa var på 11 km, opplyser Magnus.
18-åringen har vært i Jardar i to år, men han 
går langrenn for Bærums skiklub, før det 
Holmen.

– Jeg kommer nok til å trappe ned på lang-
renn og opp på syklingen, sier tenåringen, 

– Jeg fikk lyst til å være med i flere NM, 
sier Magnus, som til slutt ble den eneste fra 
klubben som kom til mål under mesterska-
pet i Grimstad i juli.

Han ble nummer 34 av omtrent hundre 
deltagere. Magnus irriterer seg over at han 

HER GÅR DET UNNA. Til venstre i bildet 
ligger Ferdinand Aagenæs.

SYNLIGE før gaterittet i Ronde van Vestkant  
i april.

DE FIKK PENGEPREMIER. Christian Foyn på første og Ferdinand på tredje i  
Vestmarksrittet i juni! 

MATSTASJONEN. Kjell Nervold og  
Ola Nyhus.  

GLIMT FRA SESONGEN. Jardars unge sykkelryttere har deltatt i mange ritt i år. Jardar er så desidert med.
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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.

God 
høst!

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!
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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  

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

Jardars G17 i fotball er 

 ferdig med sesongen. Nå 

blir det å tenke fremover.

Alt blir morsommere 
med seire

Kanskje en utenlandstur neste sesong?  
Laget har i år kun spilt i hjemlig serie, der 
13 lag har vært med. Det var flere sterke 
som blant andre Ullern, Asker, Bærum, 
Oppsal og Kjelsås.

Gutter 17 består av 18 spillere fra 95, 96 og 
97-årgangen. De fleste på vårt lag er født i 

I fjor var vi i Portugal og spilte turnering og  
vi ønsker å prøve på en ny utenlandstur til 
neste år.
 
Vi trente 2-3 ganger i uken sist vinter. Dette er 
en del mindre enn de beste lagene som trener 
5-6 ganger.

Vi er ikke så langt bak på spilleforståelse og 
teknikk, men ser at utholdenheten er noe 
svakere enn de beste lagene. Det betyr at vi  
har noe å gå på.

: Tekst Geir Haug  Foto Mette Bugge

ÅRETS G 17-GJENG. Foran fra venstre: Håvard Skuterud, Erik Sørby, Marius Kronstad, Martin McBride og Ole Bastian Sandok.
Bak fra venstre: Geir Haug, Henrik Lind Petlund, Henrik Korody, Sebastian Haug, Trym Aasness, Jonas Ellingsen Sæle og Jørgen Wingård.

1996 og flere har trent sammen i 10 år. Jeg 
har vært trener for flere av disse siden 2004.
 
Før sesongen fikk vi noen nye spillere 
som har vært med å forsterke laget og det 
har blitt en spennende bra gjeng som har 
 hevdet seg mot alle lag i serien. G17 endte 
midt på tabellen, men spilte jevnt og tapte 
kun med ett mål selv mot kretsmesteren 
Oppsal, som vant serien.
 
Trener litt mindre
 Uansett resultat er det sosiale det viktigste, 
men alt blir morsommere med noen seire.  


