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For liten og stor,
klubben der du bor

JARDAR

Leders hjørne

Forsidebilde:
Maria Beisvåg vant Hovedlandsrennet og 
tok bronse i senior-NM. 
Foto: Jon Kåre Beisvåg.

Full rulle over hele linjen
Nå har vi ristet av oss vinterfrakken og er kommet 
våren i møte. Mange har satt bort skiene, skjønt 
Jardarmedlemmer på rulleski blir nok å se langs 
veiene fremover.

Snart er det full rulle på fotballbanen, med kamper 
og treninger. Det betyr mange foreldre som heier 
på sidelinjen, og det gir trivsel og miljø.

Ivrige sykkelryttere skal også ut på veiene og som 
samles for å trå til i fellesskap. Sykklrytterne har 
sin offi sielle prolog, som de kaller det, lørdag 
26. april kl. 09.00. De er kjent for avreise presis, 
så ikke dett inn to over. Da er de borte vekk. 
Sykkelrytterne møtes til samme tidspunkt hver 
eneste lørdag vår, sommer og høst. Sykling er god 
trim for kropp og sjel og jeg anbefaler virkelig 
foreldre som kan tenke seg å sykle for mosjonens 
skyld å bli med der. Gruppen deler seg også under-
veis ut fra hvor lenge den enkelte vil sykle.

Vår egen dag
Jardar er et allidrettslag, og vi har etter hvert mange tilbud. Vi håper at mange 
 kommer på Jardardagen søndag 11. mai, for der kan man nettopp være med på 
ulike løp og konkurranser. Alle gruppene viser hva de har å tilby, og ut over det er 
det mange overraskelser. Tidligere har Jardardagen holdt til mellom Combihallen og 
klubbhuset, men siden klubbhuset brant ned legges aktivitetene til området mellom 
hallen og Bjørnegård skole. Og den dagen er det ingen grunn til å ta med bilen.

Nå er det for øvrig kommet midlertidige brakker på plass over barnehagen. De skal 
huse klubbkontoret fram til klubbhuset er på plass. Prosjektgruppen består av Martin 
Stensaker, Klemet Elisenberg og Lars Silseth. Jeg må si jeg gleder meg til den dagen vi 
kan innvie klubbhuset. Det blir et tilholdssted som vi har så god bruk for.

Aller først skal vi avvikle årsmøtet 30. april. Mitt ønske er at medlemmene møter opp 
og hører hva vi driver med. Møtet avholdes det på Bjørnegård skole, som velvillig 
stiller opp inntil vi er i eget hus. Der vil det også bli delt ut priser. Noen går til dem 
som har gjort en god jobb det siste året, og de deler hovedstyret ut. Merkekomiteen 
har andre utmerkelser, og da kreves medlemskap i Jardar minimum fem år, jobbing 
over tid og i fl ere roller.

Vi har heldigvis mange som gjør en innsats både over et kortere og lengre tidspunkt. 
Takk for det.

God vår!
 : Kjersti Hellby

Først langrenn, 
men nå sykling

IKKE BARE SYKLING. 18 km på langrenn denne kvelden. Fra venstre: Ola Nyhus, Lise Bjørnstad, Narve Holen, Hans Andreas 
Glette Hansen, Øystein Hansen, Morten Lyche og Tor Staff. Bak kamera: Per Ivar Jaksland

Noen av medlemmene i 

Jardar sykkelgruppe har 

gått på ski i vinter. 

På torsdager har de møttes 

i Vestmarka. Nå er syklene 

funnet frem.

 
Sykkelgruppa håper at mange nye møter 
opp på første samling, og det er ikke farlig. 
Siv Krystad og Øivind Nullmeyer var 
blant debutanter i fjor og fi kk velfortjente 
vandremedaljer på banketten på slutten av 
året i fjor.

Da kunne lederen oppsummere med at 
det var gjennomført 32 etapper (dvs 32 
lørdager), 75 deltagere hadde vært innom, 
men i snitt var det 15-20 på hver tur. Det 
morsomme er at det skrives referat fra hver 
eneste tur, og ruten€ planlegges nøye på 
forhånd. Info om sykkelgruppa fi nnes også 
på www.jardar.no

Sykkelgruppa hadde kickoff  på Nesbru 
videregående skole i forbindelse med 
årsmøtet.

Der var det foredrag om ernæring og tren-
ing ved ernæringsfysiolog og syklist Morten 
Mørland. Det er bestandig noe å lære.  

: Tekst Mette Bugge   Foto Per Ivar Jaksland

De omtrent 50 aktive i sykkelgruppa gleder 
seg til de faste turene hver lørdag.

– Vi starter første lørdag etter påske med 
det vi kaller prologen. Da sykler vi til 
Fornebu og deretter ut til Bygdø. Det er en 
fi n og ikke veldig lang tur, sier Ola Nyhus.
Han har vært leder av sykkelgruppa i to år, 
men gikk av på årsmøtet 9. april. Da kom 
Ole Christian Astrup inn som leder, og det 
var valgkomiteen som hadde funnet ham.
56 år gamle Ole Christian, bosatt på 
Hiltonkroken, har vært med i Jardar siden 
midten på 90-tallet, først og fremst som 

engasjert pappa. Da sykkelgruppa ble startet 
for fi re-fem år siden, kom han med i styret. 
Nå blir han sjef.

– Jeg går mer på ski enn sykler, men det må 
jeg rette på nå, ler han.

BLE HEDRET. Siv Krystad og Øivind 
Nullmeyer ble hedret på banketten.
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I snart 20 år har Tone 

 engasjert seg i idrettslaget.  

Hun skal ikke “legge opp” 

har hun bestemt seg for.

Tone Mjøs er en 
ildsjel blant oss
Hva driver egentlig de som står på for Jardar år etter år?

og datterens håndballag, sistnevnte 
sammen med Sissel Sundby. Datteren 
Helene gikk i mors fotspor som trener 
for håndballskolen,

Da de unge guttene skulle over på 
ordinær håndball, fulgte Tone, Helene 
og Sandra Skaje med som trenere. Gut-
tene var ni år, i dag er de elleve og Tone 
har dem sammen med Sandra. Datter 
Helene er på utvekslingsstudier i York 
i England i ett år og vender hjem  til 
sommeren.

– Jeg tar vare på gutta inntil hun kom-
mer tilbake, sier mamma.

Må trå til
Vi har ikke glemt at Tone også trener 
damelaget og har gjort det de siste tre 
årene, sammen med Sisel Sundby.

Det var da hun og familien flyttet til 
Slependen, og ikke så lenge etter at datter 
nummer to kom til verden, at Tone ville 
spille håndball igjen. Hun hadde gjort det 
både i moderklubben Fjellhamar og senere 
i Solbergelva.

Tone fant oldgirls-laget og var ivrig på 
vingen der inntil korsbåndet røk og hun 
senere endte i mål. Så sent som denne 
sesongen har 51-åringen stått noen kamper 
for damelaget i 5. divisjon, for ikke å sn-
akke om NM-sølvet sammen med old girls 
i Trondheim, klasse over 50 år.

ALLTID SMIL OG LATTER når Tone Mjøs er trener, som her på damelaget. Hennes andre hjem er Combihallen.  

Men det er først og fremst som trener at 
hun gjør en durabelig innsats

Hun kom tidlig med i håndballstyret i 
ulike roller, blant annet som sportslig 
leder. Tone var aldri trener for eldstedatter 
Hanne (24) før datteren  kom på damela-
get, der hun spiller nå. Mamma ble trener 
i klubben da Hannes søster Helene (18 år) 
begynte på håndballskolen i Jardar som 
8-åring. 

– Jeg fant ut at det var så utrolig gøy å 
være sammen med ungene.

Raskt ble hun engasjert til Håndballskolen 
selv, sammen med Rolf  Rustad. De to 
ledet barna  i noen år før Tone overtok 
som sjef  for Idrettsskolen.

Snart startet dobbeltkjøret. Håndball skolen 

– Det trengtes foryngelse på damelaget, at 
de som kom opp hadde et lag å spille på. 
Jeg hadde lyst til å være med på det.

I en årrekke har Tone vært leder av 
 valgkomiteen og funnet egnede folk til 
ulike oppgaver. Hun har hoppet av der 
nå, bare for å gå rett på som leder av 
Jardardagen. Den arrangeres søndag 11. 
mai. Hun er dessuten vararepresentant til 
hovedstyret.

– Hva motiverer deg til å bruke så mye av 
fritiden din for klubben Jardar?

- Det gir meg veldig mye, og det er avkob-
lende når man har en hektisk jobb, mener 
Tone. Hun er kommunalsjef  i Røyken 
kommune.

– Det er morsomt å være trener og jeg 

kommer til å være det selv om egne unger 
ikke skulle være der lenger.

Det som skaper glede i hverdagen er å 
komme på Kiwi og møte så mange kjente 
folk. Hvis jeg  har dårlig tid, kan jeg nesten 
ikke handle der, ler hun.

Gir mye
Tone nevner hyggelige foreldre, inspire-
rende unger og ande voksne i klubben. 
Det å ha et godt miljø rundt seg gir så stor 
verdi. Det som er morsomt nå er å se hvor 
mange ungdommer vi klarer å beholde. 
Det er så morsomt å se dem vokse til.

Tone og Sissel får både et 18-årslag og et 
damelag neste sesong. Det er lenge siden 
Jardar hadde det på kvinnesiden. 18-års-
laget drar for øvrig med trenerne sine til 
Partille Cup i begynnelse av juli. Der ven-

ter mange gode opplevelser. – Det som er 
viktig er å ha flere rundt laget, slik at man 
kan være borte en helg med god samvit-
tighet, sier Tone.

Vi må legge til at hun som leder av 
valgkomiteen for noen år siden fikk inn 
mannen Narve i hovedstyret. Han har 
jobbet med klubben strategi, og vært svært 
viktig både når det gjelder grasrotandelen 
(tipping) og etablering av trenere til skole-
fritidsordningen.

– Ja, det blir mye Jardar, men også mye 
glede. 

: Tekst og foto Mette Bugge  
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Guttehåndballen 
blomstrer
– Må være mulig å kunne 

satse.

Mjøs synes det er topp at det er blitt fl ere 
gode guttelag i klubben.

– Jeg har inntrykk av at vi har fl ere gutter nå 
som spiller håndball enn tidligere. 

Mjøs ønsker at det skal være muligheter 
både for de som vil satse mye, og for dem 
som synes det er gøy også med få treninger 
i uken.

– Denne balansen er vanskelig, men viktig 
at vi alle forsøker og at lagene i to og to 
årsklasser samarbeider både om trenings-
opplegg og låner hverandre spillere der det 
er mulig. 

: Tekst og foto Mette Bugge 

– Jardar har de senere årene gitt lagene 
 mulighet for å satse mer også på håndball. 
Det sier trener Tone Mjøs, som har ansvaret 
for 11-åringene på guttesiden.

– Jeg synes det er viktig at vi har et tilbud til 
alle, men det er også viktig at vi støtter opp 
om de av guttene som har lyst til å bli gode 
i håndball.

Hun og co-trener Sandra Skaje har 13 gutter 
på lagslisten og har i år stilt med lag både i 
Nivå 1 og Nivå 2. 

– Det har gitt oss mange kamper og vært 
bra for utviklingen av laget. Som trenere 
legger vi aller mest vekt på at alle skal føle 
mestring og at de selv ser at de utvikler seg. 

Etter kamper prøver vi å gi hver enkelt av 
guttene tilbakemelding på områder der de 
har utviklet seg positivt. Vi er et lag som 
ikke har ”en stjerne”, men hvor alle føler at 
de har bidratt når vi gjør gode kamper. 

Vi har hatt fi ne utvikling i laget og jeg håper 
de fl este av guttene fortsetter da det er et 
veldig bra lag med masse potensial. Første 
helgen i mai skal vi på Olavscup i Sarpsborg 
med overnatting og det gleder vi oss masse 
til.

TRENERNE TONE MJØS OG SANDRA SKAJE omgitt av fl inke gutter. Fra venstre nede: Håvard Sundsli, Oliver Okstad Ekeberg, 
Jørgen Færgestad, Sondre Fogtmann Horpestad, Trym Holm, Morten Færgestad. Bak fra venstre; Ludvik Huitfeldt, Sindre Vangen, 
Sindre Nordby, Gaute Alvarstein og Lars Tveiten

Guttehåndballen i Jardar – G2002 Guttehåndballen i Jardar – G2001

På dette laget vil 
mange være
Se på denne fl otte gjengen 

som hadde en treningsøkt 

i Combihallens gymsal da 

Jardarposten var innom.

noen andre cuper fremover, men har veldig 
lyst til å få til noe en sesong eller to i frem-
tiden, kanskje utlandet.

– Det jeg synes er viktig for en klubb som 
Jardar er at vi spesielt på guttesiden kan 
jobbe sammen mellom årsklassene. Vi er 
ikke en stor klubb og spillerne lærer masse 
av å trene/spille for lag som er eldre. Vi er 
så heldige at vi kan se opp til laget til trener 
Vlatko (G2000), spille kamper og lære mye 
av dem. 

: Tekst og foto Mette Bugge 

Det er Gutter01 i håndball, og Joakim 
Bedsted er trener for dem sammen med 
broren Mikkel.

Joakim har vært trener i Jardar i seks år. 
Han startet med G98, men har ikke noe 
hovedansvar der lenger. 21-åringen hjelper 
til ved behov.

Gjengen på bildet begynte Joakim med da 
de startet på håndballskolen som 8-åringer 
for 4 år siden.   Han hadde dem alene før 
Mikkel kom på laget som god hjelper.
Storebror Kasper (23) var først ut som 
trener, og så har Joakim og Mikkel (16 år) 
fulgt på.

Nå lar vi Joakim fortelle selv om Gutter01:
– De første årene slet vi med få spillere 
og måtte låne yngre spillere for å fylle opp 
laget. Denne sesongen har vi fått mange 
nye tilskudd.  4 nye spillere har startet og 
har styrket laget veldig. Vi er nå 14 på laget, 
og føler det er mange for et guttelag i Jardar 
å være.
 
Mye å lære
– Vi meldte oss på A-serien i år, for å prøve, 
lære og utfordre oss selv. Vi tapte, men lærte 
mye før jul. Jeg har lenge sett en stigende 
kurve og håper at den skal fortsette og stige 
noen sesonger til.

-– Vi trener 3 ganger i uken, mandag, ons-
dag og fredag. Mandager har vi styrketren-
ing, og onsdag og fredag er vi i hallen nede.  
– Jeg legger mye vekt på lagspillet, at alle 
skal forstå hvordan håndball fungerer, 

og at alle prøver seg. At vi har en bred 
stab og kan score mål fra alle posisjoner. 
Selvfølgelig er det mye fokus på det sosiale 
og det går ikke en trening uten latter og 
smil.
 
Ut på tur
Joakim forteller videre at guttene har mye å 
glede seg til fremover. Det er viktig å være 
med på turneringer:
– Vi skal være med på MesseCup i Tøns-
berg i pinsen. Foreløpig har vi ikke planlagt 

EN FLOTT GJENG. Første rad fra venstre: Mads Mikalsen, Simen Hoff. Andre rad fra 
venstre: Joakim Bedsted, Eirik Midttun Bæra, Philip Eidal, Simen Hellum, Fredrik Nærup, 
Andreas Rahd og Gjermund Jensen Brovold. I ribbeveggen, fra venstre: August Krane 
Nord. Nikolai Berntsen Kybo, Kristoffer Bratterud Fernholt, Kristoffer Bolstad Småbach.
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Gjengen som vil  
inn i Bringserien
Jardar har aldri hatt et 

 guttelag i håndball som har 

vært med i Bringserien, som 

består av Norges 16 beste 

lag.

– I sesongen har vi slått alle lag på Øst-
landet, utenom Ski som ikke lar seg slå av 
noen.

Et par av guttene på 1999-laget, som 
Åsmund Rustad er trener for, er også med 
på noen treningen med laget som er ett år 
eldre.

– Jeg føler at laget vårt har tatt store steg 
siden desember, da spillerne ble litt varme 
i trøya og kjent med hverandre. Nå skal vi 
legge den store planen når vi også noen fra 
Holeværingen er med, fastslår Hellby. 

: Tekst og foto Mette Bugge 

– Det er målet for neste sesong, sier trener 
Lars Hellby.

Han startet som trener da guttelaget årgang 
1998 var 9 år. Nå er de 15 og har spilt ett år 
sammen med Asker.

: Tekst Mette Bugge  foto Ole Morten Rønning 

– Vi trener to ganger i Asker og to i Combi-
hallen, sier Hellby.

Han og de to andre trenerne Igor Koprivica 
og Vivian Henningsen, de to sistnevnte fra 
Asker, har ansvaret for gjengen som består 
av 13 spillere. Men mye tyder på at en 
utvidelse er på gang, for samtaler med et lag 
fra klubben Holeværingen har vært positive. 
Det betyr enda flere ivrige gutter.

Den første sesongen som sammenslått lag 
endte i A-sluttspillet. Siste helg i mars var 
guttene i Petter Wessel-cupen i Larvik.

SAMMENSVEISET GJENG. Bak: Jørgen Norvik Bakken, Simen Havn Strysse, Magnus Widerøe, Marius von Hafenbrâdl som sitter på 
ryggen, Ludwig Sandahl i gult, Jostein Negård Kløgetvedt, Kristian Barr Larsen, Andreas Hellby. Foran: Tobias Rustad (1999), Nicolai 
Henningsen, Håvard Eikeland Saastad, Jacob Mario Hjermann

Guttehåndballen i Jardar – G2000 Guttehåndballen i Jardar – G1998

Det mest hard
satsende laget

VINNERGJENGEN I OSLO CUP. Fra venstre: Julius Sand Jonsgård, Magnus Lagerqvist, Morten Johan Rønning, Adrian Duric, Rayan Nami, 
Tristan Palagi, Haakon Oddvoll Bøe, Jonas Dahn Hunvik, Kjetil Rene Jacobsen, Eivind Strand Harboe, Tobias Nygård. Foran: Abasin Essa og 
Magnus Hektoen Steensland. Magne Nergård Lynum, Øystein Dingen Endresen og Eduardo Soto deltok også, men var ikke med på bildet.

Gutter 2000 vet hva de vil. 

De vil til topps! Og her, på 

bildet, har guttene vunnet 

Oslo Cup.

begivenhetsrik helg både på banen og på 
tribunen.– Ekstra stas var det å få med en 
flott pokal hjem, og guttene ser frem til at 
den skal få en fin plass i nytt klubbhus.

Nye utfordringer
I slutten av april venter Peter Wessel cup  i 
Larvik, der bæringene skal matches mot 
22 sterke lag fra flere regioner. I mai er det 
Messecup  i Tønsberg og Jardar deltar med i 
alt 9 lag i aldersklassene 12-16 år.

– Sommerferien innledes som tidligere år 
med en uke treningsleir i Kroatia. Vi trener 
i Poréc med «Handball Academy Adriatic» 
der Vlatko er sentral i leir-arrangementet.
– Sammen med oss reiser Jardar J99 og 
spillere fra Kjelsås, Frogner og Fet. Vi 
gleder oss til en uke med godt tilrettelagt 
trening, egen turnering sammen med kroa-
tiske lag, og med fine muligheter for sol og 
bad mellom slagene, sier Margunn.. 

: Tekst Mette Bugge  Foto Ole Morten Rønning 

De ivrige spillerne trenes av Vlatko Duric. 
De trener fire ganger i uken, og er i sterk 
utvikling.

– Vi nådde målet vårt i A-sluttspille i den 
nest siste seriekampen. Målet var å bli 
blant topp tre, og det klarte vi, sier lagleder 
 Margunn Dysjeland. Hun deler den jobben 
med Anne Lovise Strand.

Jardar har dermed et av regionens tre beste 
lag, og som Dysjeland sier: – Det er lenge 
siden tap for Jardar.

– G2000 har 17 spillere på lista. Fleste-

parten av guttene deltar i «G2000 satsings-
programmet» som innebærer 4 treninger i 
uka. I tillegg tilbys trening lørdag formiddag 
og mange dukker opp på den også. Vi har 
denne sesongen spilt med to lag i serien, 
noe som gir alle guttene mulighet til mye 
spilletid i kamp, opplyser Margunn.

Hun synes det er topp at laget får støtte 
av klubben for satsingen. – Nå tror jeg det 
også er jentelag som tenker på det samme.
I Oslo Cup var det kaptein Haakon Oddvoll 
Bøe som kunne motta pokalen og premien.
-Oslo Cup er orges største gutteturnering 
og ble spilt i Oppsal Arena 7-8 desember. I 
G13 klassen deltok 25 lag fra regionene Sør, 
Øst og Innlandet.

– Guttene våre var ubeseiret i hele 7 kamper 
før de vant 17-10 over Bækkelaget i finalen.
Laget reiste som alltid med en stor 
supporter gjeng og det ble en hyggelig og 
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Mormor og Hjelmeset 
kommer – gjør du?
Jardarmedlem Marit 

 Grefberg hadde hoved

rollen i filmen «Mormor og 

de 8 ungene, som har gått 

på kino. Nå kommer hun på 

Jardardagen 11. mai.

Der skal hun ha skattejakt med Jardars 
 unger og småsøsken, og det er bare én 
godbit i et rikholdig program.

Jardardagen er nemlig tilbake igjen og denne 
søndagen blir det full fart på området mel-
lom Combihallen og skolen, inne i hallen og 
på fotballbanen. Mangeårig langrennsstjerne 
Odd-Bjørn Hjelmeset har også sagt ja til å 
bidra denne dagen. Han har mange roller og 
var blant annet TV2s ekspertkommentator 
under OL i Sotsji. Til Jardar kommer han 
med frukt, da han er ansatt i BAMA.  Og 
Hjelmeset er ikke den som sier nei hvis han 
kan være med på noe moro.

Litt for alle
Det blir det full fart med masse opplegg, 
der små og store kan delta. Jardartroll, 
håndball, fotball, rulleski, hoppbakke, 
 skyting, konkurranser, sykling og grilling.

Målet med Jardardagen, som har tradisjoner 
tilbake til 60-tallet, er å vise hva idrettsla-
get står for, men også samle ,medlemmer, 
 venner, naboer og dem som har lyst til å 
stikke innom.

Det vil også bli anledning til å få vite 
hvordan det nye klubbhuset blir seende ut.

: Tekst Mette Bugge  Foto Rolf Øhman 

Prosjektgruppen består av:

Prosjektleder: Tone Mjøs tone.mjos@rkn.no
Sykkelgruppen:                Kjell Nevold      kreidar@online.no
Fotball:        Ann Zetterberg    ann.zetterberg@baerum.kommune.no
Langrenn: Nicolai Dirdal   nicolai.dirdal@gmail.com.
Hopp:                        Eirik Gjerpe        gjerpe@online.no
Håndball:                Mette Bugge        mette.bugge@aftenposten.no

MESTER OG HYGGELIG KJENDIS Odd-Bjørn Hjelmeset blir å finne på Jardardagen.

MARIT GREFBERG strålte som Mormor på film. Hun er medlem av Jardars damegruppe.
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Fotballtrenerne 
lærte om hurtighet

GJENGEN SAMLET. Bak .v.:  Kenneth Narvestad, Jon Engeseth, Christoffer Blekeli, Hjalmar Krogseth Moe, Roger Stubberud, 
Bjørn Christian Lundsvoll, Carsten Effertz (kursleder) og Erik Steen. 
Sittende foran f.v.: Jonas Ellingsen Sæle, Petter Berntsen, Rolf Olsen, Tone Skori og Geir Haug.

12 av Jardars trenere 

hadde meldt seg på kurs 

i Hurtighets trening for 

 fotballspillere.

Noen av de øvelsene som trenerne måtte 
gjennom foregikk i en liggende stige.

– Vi har kjøpt 10-15 slike stiger som tren-
erne kan bruke, sier Haug.

Han synes at kurset var bra, og at det var 
mye å snappe opp når det gjelder teknikk, 
hvordan man skal fokusere for å komme 
opp på tærne og strekke ut kneet.

Tone Skori, som sitter i fotballstyret, var 
 eneste kvinne i gjengen. Hun har hatt 
ansvaret for jenter 2001 frem til denne 
sesongen.Før sesongstart har det også vært 
barne trenerkurs.

: Tekst og foto Mette Bugge 

Kurset var i samarbeid med Secrets To 
Sport (www.sts.net). Instruktør var tyske 
Carsten Effertz fra Tanner Speed (http://
www.tannerspeed-lauftraining.de/ ), men 
han snakket engelsk, så alle klarte å følge 
med.

– Kurset var kun for Jardars trenere, men 
Carsten var på en tre ukers turné i Norge, 
forteller trenerkoordinator Geir Haug. Han 

er selv trener for Jardars juniorlag på gutte-
siden.

Jardar har 44 fotballag og mellom 55 og 60 
trenere. Det er viktig å få påfyll, så Haug 
blir glad når trenere vil gå kurs for å få ny 
kunnskap.

Mye å lære
– Selskapet  Tanner Speed selskap har 
spesia lisert seg på hurtighetstrening i Tysk-
land og Sveits, der de driver med toppklub-
ber og ikke minst det sveitsiske landslaget.

Selskapet har gjort studier på hurtighets-
trening, og jeg syntes det var mye å snappe 
opp, sier Haug.

4 Jardar-jenter på fotballcamp
Fire fotballjenter fra Jardar, 

årgang 2003, var på en 

2,5 timers fotballcamp på 

Nesøya kunstgress bane 

fredag 28 februar.

Dette er det Emilie Hveberg Angeltveit, 
Martine Ørneberg, Emma Hellum Moe, 
Anniken Elisen berg fra jenter 03 og mange 
andre opplevde.

Slik var invitasjonen.
Elise Thorsnes – Norges landslagsspiss og Sta-
bæks toppscorer leder jentene denne kvelden.

Campen passer for alle ivrige og glade fotball-
jenter. Elise vil fokusere på teknikk, pasnings-
spill og avslutninger. Kanskje det vil dukke opp 
noen overraskelser på campen…

: Tekst og foto Klemet Elisenberg

Som trener synes jeg dette var ett veldig 
bra tilbud for jentene. De var masse gode 
øvelser og gode trenere fra Stabæk elite 
jenter med Elise Thorsnes i spissen. Jentene 
synes dette var utrolig moro og de lærte 
masse nytt. Som trener lærte jeg også en del 
nye øvelser.

Det var en seanse først med fi re forskjel-
lige stasjoner med teknikk. Etter dette var 
det en pause hvor jentene fi kk litt frukt og 
drikke. Trenerne fi kk skrevet litt autografer 
til ivrige spillere. Etter pausen var det kamp 
årskull mot hverandre. Ett veldig bra opp-
legg fra Nesøya. Jeg kan anbefale dette til 
alle jenter som vil lære litt mer fotball.

Dette er jentenes tanker om campen:
Vi og mange andre fotball interesserte 
jenter har vært på fotballmoro på Nesøya. 
Fotballstjernene Karoline, Elise, Mari og 
tydeligere Vålerenga spiller Hilde var tre-
nere. Først ble vi inndelt i grupper. 

Øvelsene var krevende og morsomme. 
Vi trente ikke bare men fi kk også en liten 
pause. Der fi kk vi varm drikke og frukt og 
autografer. Vi anbefaler alle og dra dit hvis 
det arrangeres igjen. Da er det helt sikkert 
at dere ser oss der.

Av Jardars mange fotballag var denne gjen-
gen med på Telenor Arena cup for gutter 
06 Jong. Guttene spilte årets første cup inne 
i storstuen Telenor arena. Denne cupen er 
utrolig bra og effektiv vi spilte 4 kamper på 
kort tid. Det var ikke mer enn 30 minutter 
venting mellom hver kamp. 

Hele cupen var godt organisert og gutta 
synes det var kjempe gøy å spille inne å 
arenaen. Vi så at det kan lønne seg å trene 
på vinterstid, men det var tap og vinn med 
samme sinn. Gutta synes det er moro med 
fotball og de spiler bra fotball. 

Vi var 7 gutter fra Jong skole. Takk til 
Snarøya for en bra cup for gutta.  

: Tekst og foto Klemet Elisenberg

JARDAR HAR MANGE LAG. Disse er fra venstre bak Mathias Elisenberg, Brage Haug, 
 Jesper Angeltveit, Jonas Egge, Linus  Hellum Moe, Melvin Fredriksen foran Kristoffer 
Westgård

Cup er stas

TOPP KVARTETT.  Anniken Elisenberg (f.v.), Martine Ørneberg, Emma Hellum Moe, 
Emilie Angeltveit
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Skal møte lag 
fra hele verden
Gjett om fotballspillerne på 

Jenter 1998 og Jenter 1999 

gleder seg. I pinsen drar de 

til en cup i Spania.

– Det er første gang et Jardarlag er der. Vi 
møter lag fra hele verden, sier Thomas.

Han forteller at lagene har trent ute to 
ganger ukentlig gjennom hele vinteren, og 
er i gang med seriekamper like etter påske.

– Dette har vært en gulrot for gjengen,  
og et forsøk på å holde dem i fotballen 
lenger.

: Tekst og foto Mette Bugge 

Det handler om «Barcelona Girls Cup», 
og selve turneringen finner sted i Santa 
Susanna, en time nord for storbyen.

– Vi måtte finne en cup som passet, for 

flere av spillerne går i 10.klasse og skal ha 
eksamener i mai, sier Thomas Kingdon.

Han er ansvarlig for hele turen, ved siden 
av at han er trener for de eldste yngste. De 
eldste tar Håvard Huser seg av.

28 jenter og 6 voksne drar fredag 7. juni 
og er hjemme igjen den 10. De skal bo på 
firestjerners hotell med full pensjon. Fordi 
mange har jobbet dugnad i vinter, kommer 
turen på 3000 kroner.

JARDAR 1:
Bak fra venstre: Ann Zetterberg (Lagleder), Tale Kristine Lindfjell, Anna Isis Katteland, Elin Kallmyr, Alexandra Kingdon, Signe Midtbø 
Øyulvstad, Linn Zetterberg Huser, Eline Fryjordet Wiik, Thomas Kingdon (Trener) Foran fra venstre: Mathilde Amdahl Helgesen,  
Runa Åsgard Mandt, Synne Nappen, Marthe Skori-Holm, Sara Blom Rishovd, Mari Søvold Sandok, Amalie Fogtmann Horpestad

JARDAR 2:
Bak fra venstre:  Anna Risnes (Lagleder), Karen Irion, Pernille Wingård, Jenny Marie Fristad, Benedicte Wright Cappelen, Ingvild  
Thorsen, Cilje Malin Foss, Julia Linnea Malmborg Sørby, Håvard Huser Foran fra venstre: Hannah Totlandsdal Taylor, Millie Eirin 
Thrygg, Kristine Sofie Skuterud, Amalie Husby, Ingeborg Skori-Holm, Nora Froholdt Johanssen, Kathrine Ween

Vinteren er snart borte. Styret erfor lengst  
i gang med å planlegge for 2014. Alle lag 
som skal være med i serien er påmeldt .
 
Det vi nå jobber med er utstyr og trenings-
tider til vår/høst.
Vår største utfordring har vært under-
varmen som nå har virket veldig bra hittil  
i 2014 noe vi er utrolig glad for. Vi har 
fått skryt av klubber som har leid banen 
av oss. Etter mange år med dårlig bane er 
Bjørnegård en av de beste banene i Oslo/
Akershus.

Vi jobber med å beholde alle jentene våre. 
Vi har spurt om hva som skal til for at de 
blir lengre og fått noen gode svar på dette.

Vi har i år meldt oss inn i Norsk bredde-
fotball.

Norsk Breddefotballforening (NBF) ble 
etablert i desember 2010 og har som mål 
å skape større engasjement og fokus på all 
aktivitet i norsk breddefotball, innenfor 
barn-, ungdoms- og seniorfotball.

NBF skal være et aktivt forum for klubber 
og ledere i breddefotballen for nettverks-
etablering, kompetanse- og erfarings-
utvekslinger mellom breddeklubber.

NBF skal være en aktiv pådriver for sports-
lig og økonomisk utvikling i klubbene.
NBF skal være en aktiv pådriver for å 

fremme breddefotballen og breddeklubbers 
interesser overfor sentralforbund, offentlige 
myndigheter, media og andre instanser som 
er relevante.

Vi ønsker i år fremdeles nye medlemmer til 
fotballstyret .

Fotballstyret er en utrolig flott gjeng og 
jobbe med. Takk til Tone Skori, Ann 
 Zetterberg, Bryn Horpestad, Geir Haug, 
Henning Lefsaker og Petter Berntsen. Ikke 
minst en takk til Anja som er en stor hjelp 
for oss. 

 : Tekst Klemet Elisenberg

43 lag til sesongen 2014 
15 av dem er jentelag 
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805 deltagere stilte i  

Jardarrennet 1. februar. 

Trolig ble det satt verdens

rekord. Det var nemlig  

en av løperne som gikk  

42 runder.

Verdensrekord 
på Jardarrennet

stisk skiglede. Det ble gått opp til 42 runder 
av en av deltagerne – det må være verdens-
rekord på Jardarrennet. I klassene 8-12 år var 
det nydelig teknikk, vennskapelig kniving (de 
startet to og to) og høyt energinivå. I KM var 
det meget hard kjemping og flott skiløping. 
Sprint med cup er spesielt underholdende 
og skjerpende, med prolog, semifinaler og 
finaler.
 
Jardar fikk mange plassering i topp 10: 
 Nikoline Asdøl (nå Bærums Verk, tidligere 
Jardar, nå trener for Jardars 13-14 årsgruppe) 
vant gull i K19/20, Stina Meinicke fikk 
bronse i K17 – her ble Malin Trønnes og 
Synne Flatebakken henholdsvis nummer 4 
og 5, Eirik Asdøl (nå Bærums Verk, tidligere 
Jardar) vant gull i menn senior, Magnus 
 Wølneberg og Eirik Torjussen ble nummer  
5 og 6 i M17 og  Kristine Amundsen fikk 
sølv i J16. Her ble Oda Sikkeland 10, i  J15 
ble Oda Hatlestad Hovland nummer  5, i 
G16 vant Tinius Ruzicka gull foran Håkon 
Asdøl som fikk sølv og i G15 ble Vemund 

I år var det distanserenn i fristil for alderen 
8–12 år og kretsmesterskap for Akershus 
Skikrets i sprint for alle fra 13 år t.o.m. senior 
som sto på programmet.  Det var også 
barne renn for de aller yngste.

Av de 805 totalt var  340 deltagere i KM 
og 465 av dem som stilte i alderen 8-12.  
 Arrangørklubben Jardar stilte selv med over 
130 deltagere og det er vi utrolig stolt av.
 
Jardarrennet er kjent for fantastisk sporty og 
positiv innsats fra deltagerne, årets renn var 
intet  unntak. Funksjonærene var utholdende 
og i godt humør – tusen takk til foreldre og 
familie for en kjempeinnsats. En hardt-
arbeidende komité viste stort engasjement og 
alle tok ansvar. Rennleder Kåre Kallmyr var 
fornøyd med godt gjennomført renn etter en 
periode med planlegging og forberedelser.
 
Masse energi
Det var mange gode sportslige prestasjoner. 
I barneskirennet var det mye moro og fanta-

Næss Jensen nummer  5. I J11 ble Emma 
Moe nummer 3,  Kasper Engeset  4 i G12.
 
Mens vi venter på at nytt skianlegg skal stå 
klart i Vestmarka har vi de siste to årene klart 
å arrangere rennet i Bærum, i år på Eineåsen 

(Bærum Verk). Jardar har sitt hjemme-
område på Vestmarksetra og i samarbeid 
med Bærums Skiklub og Bærum kommune 
har vi utviklet nye lysløyper og skileik-
område der oppe til stor glede for oss og 
våre naboklubber. Vi er midt i en planfase 

nå med å utvikle en skiarena inkludert 
skiskyting og snøproduksjon. Om to-tre år 
vil vi forhåpent ligvis ønske velkommen til 
Jardarrennet i Vestmarka. Et slikt anlegg er 
det stort behov for.

: Tekst Rune Engeset  Foto Kent Søndergård

SYV GLADE LANGRENNSLØPERE fra jenter 16 år. Fra venstre Tale Lindefjeld, Hanna Victoria Ørka, Elise Ullern, Madeleine Storm 
 Bamvik, Anniken Skeisvoll Grimsmo, Ilja Engeset og Oda Sikkeland (foran).

Nr 18 Lukas Fonn Søndegaard i høyt 
tempo i gutter 8 år.

JULIE MARIE KINNEBERG, hovedtrener for 7-8 årsgruppen, 
serverer varm saft ved målgang.

NR 508 Fredrik Berthelsen Vistung mot mål i  
gutter 13 år.

NR 650 Emma Meyer Larsson i tigersprang fra start i  
jenter 13 år

NR 1 Ola Lund i gutter 8 år på start med starter  
Olav Tungesvik
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Jardar dobbelt så 
mange på tre år
Jardars langrennsgruppe er 

ekspansive. I løpet av tre år 

er antallet medlemmer økt 

fra omtrent 90 til 180.

Aktiviteten er stor. Bare på klubbrennet ons-
dag 19. mars deltok over 150 barn og ung-
dommer i Vestmarksetra. Det er nå snart 200  
aktive i langrennsgruppa, en dobling siden 
2011. Dette er utrolig gøy. Vi har et svært 
godt miljø i gruppa, mye takket være utrolig 
engasjerende og sporty ungdoms trenere. De 
har mye av æren for tilstrømningen sammen 
med driftige foreldre. 

Vi har store grupper med aktive også i eldre 
årsklasser – i år var vi nest største klubb i 
Hovedlandsrennet (15-16 åringer). Detter 
en god miks av svært inspirerende trenere, 
solid sportslig program og et sosialt gøyalt 
miljø. Gruppa har stått for utbygging av 
løypenettet og skileiken og i kombinasjon 
med unike snøforhold høyt i marka gir dette 
et godt rekrutteringsgrunnlag.
 
Tilbake til denne onsdagskvelden. Det var 
en magisk stemning. Fakler ledet oss frem 

til skileiken rett ovenfor Vestmarksetra. Her 
var det start, mål, premieutdeling, kaker, 
barneskirenn og en vrimmel av foreldre og 
barn som heiet hverandre frem. Kommunen 
hadde nypreppet løypene på ettermiddagen 
etter et melisdryss med nysnø på  morgenen 
– det var perfekte langrennsforhold på 
tross av vår i lavlandet. Rennleder Kent 
 Søndergaard sørget for at arrangementet 
gikk prikkfritt.
 
Barn gledet seg over dueller med jevn-
aldrende, noen gav alt og litt til. Det bugnet 
med kaker til å balansere energiforbruket, og 
foreldrene hadde anledning til å bli kjent med 
nye foreldre – mens de så utover skogen og 
fjorden i det fjerne. Noen av ungdommene 
hadde ekstra høy gøyfaktor – tre jenter gikk 
på ett par ski, noen gikk på miniski og flere 
hadde kledd seg ut i morsomme kostymer. 

: Tekst Rune Engeset  Foto Kent Søndergård

STARTFELT. Jenter 9 år.

UTKLEDD. Gutter 14 på start med  
Christian Shiva Zeiner-Henriksen utkledd.

Stas å være med i 
juniorNM

TALENT 1. Kristin Helland-Hansen, foran i blått, er tenåring med store muligheter i løypa, her fra NM-stafetten.

Fire jenter og fire gutter 

dro langt for å være med i 

juniorNM 14.16. mars. Mo 

i Rana var stedet for dette 

mesterskapet.

– Jeg var nesten mer fornøyd med det enn 
5. plassen i NM sprint på Gjøvik en måned 
tidligere. Jeg er normalt sett bedre i sprint, 
men derfor var jeg veldig godt fornøyd 
med resultatet på den lengre distansen, 
sier 16-åringen som har flyttet til Geilo for 
å satse på langrenn. Han går på Norges 
 Toppidrettsgymnas (NTG).

– Men jeg fortetter i Jardar, sier han.
Øysteins bror Magnus (22) var tidligere lang-
rennsløpere i Jardar, men har nå lagt opp.
De litt yngre deltok i Hovedlandsrennet 
som foregikk 1. og 2. mars. Håkon Asdøl 
var på gullaget i Akershus stafettlag og tok 
10. plass i klassisk distanse. Oda Hatlestad 
Hovland ble nest best med 5. plass på 
sprinten. 

: Tekst Mette Bugge  foto Kent Søndergård 

– Det var første gang jeg var med, det var 
gøy og veldig sosialt, sier Kristin Helland-
Hansen fra Hiltonåsen.

Hun ble Jardars beste på kvinnesiden med 
11.plass i skøyting.

De yngste i junior-NM er 16 år, de eldste 
20. Kristin (17) satser på å få være med mer, 
for hun har ikke tenkt å gi seg.

– Familien bodde tre år i Skottland og da 
drev jeg med alpint. Jeg begynte å trene lan-
grenn i Jardar som 12-åring, forteller hun.
Hun har vært med i Team langrenn Asker 
og Bærum også, men forteller at det har falt 
litt fra hverandre.

– Noen av klubbene har ikke villet være 
med. Kristin trener med ungdom på sin 
egen alder, for hun kjenner mange i miljøet. 
I Jardar er det Fredrik Jong og Ingerlise 
Wingaard Jensen som er trenere for denne 
gruppen.
 
Flyttet for å satse
På guttesiden leverte Øystein Hatlestad 
Hovland en strålende innsats. I Mo i Rana 
ble han nummer 10 på 10 km klassisk.
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Maria Beisvåg slo 
flere OLdeltagere

Se opp for Maria Beisvåg. 

Hun sikter høyt. Landslaget 

kan bli neste steg.

neste. Når du merker at du lykkes, gir det en 
veldig inspirasjon.

Allerede for to år siden fikk hun prøve seg 
på det neste høyeste nivået internasjonalt, 
Kontinentalcupen (COC).  Der ble hun 
beste norske på 18.plass.

I vinter vant hun først Hovedlandsrennet, 
og deretter ble det pallen i senior-NM. Nå 
blir det barmark fremover for jenta fra 
Tanum.
 
Fremtiden
– Jeg lurer på om jeg skal begynne på 
Nadderud videregående, sier Jardars suk-
sessrike utøver. Hun kan bli et hett navn i 
Ungdoms-OL i 2016, som arrangeres på 
Lillehammer. Kanskje får hun også en plass 
på landslaget.

– Det hadde også vært gjevt å komme med 
til et ordentlig OL, sier Maria, som er villig 
til å satse videre.

PS. Live Frisak, født 27. juni 1989, var 
 Jardars første storhopper på kvinnesiden. 
Hun har denne merittlisten: 1. plass  
Junior-NM 2006, 3. plass i NM på plast 
(Mari kollen) 2006, 1. plass i NM Storbakke 
vinter (Lysgårdsbakken) 2007, 1. plass i NM 
Storbakke sommer (Lysgårdsbakken) 2007, 
17. plass junior-VM 2008

: Tekst Mette Bugge  Foto Jon Kåre Beisvåg

Skihopperen fra Jardar klarte det mester-
stykket i mars å ta tredjeplassen i sitt aller 
første senior-NM.  Bare OL-deltagerne 
Maren Lundby (gull) og Line Jahr (sølv) 
beseiret henne. Bak kom flere tyske OL-
deltagere i dette åpne, norske mesterskapet 
i Lerberget i Trysil, og Gyda Berger, som 
også deltok i Sotsji. Anna Odine Strøm, 
som har fått verdenscupoppgaver i vinter, 
ble også beseiret av 10. klassingen fra 
Bjørnegård skole.

– Det var første gang jeg slo Anna Odine, 
sier Maria, som la om litt på treningen i 
vinter. Det ga stor uttelling.
 
Familien med
Broren Anders (23 år) er trener for henne 
i Kollenhopp. Det har vært mye reising 
for å delta på konkurranser, men så ble det 
bestemt at Maria skulle ta det litt roligere og 
heller satse på basistrening. Det førte umid-
delbart til nivåheving.

– Jeg har øvd mye på teknikk og spenst, sier 
hun.

Blir tent
Maria startet karrieren i småbakkene i 

Jardarkollen, men har for lengst vokst ut av 
dem. Som 12-åring ble hun hentet inn til 
Kollenhopp. 

– Det var veldig gøy og jeg blir tent når det 
går så bra, sier den ferske 16-åringen. 

– Skihopping er en idrett der det går veldig 
opp og ned. Du kan gjøre det veldig bra 
én sesong, for deretter å få en nedtur den 

I SVEVET. Elegant og luftig. Ingen kan klage på stilen til Maria Beisvåg.

SPENSTEN er det ikke noe i veien med. Maria Beisvåg hopper høyt.

SUVEREN. Maria Beisvåg har oppnådd 
mye allerede og mer skal det bli.
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Kan få lokalt skianlegg 
til 16 millioner
Åpent møte om planforslaget på 
Bjørnegård skole 28. april
IL Jardar har i samarbeid med Bærums 
Skiklub i lang tid arbeidet med å få etablert 
et ski- og skiskytingsanlegg på Franskleiv.

Et viktig skritt videre mot en realisering av 
klubbenes planer skjedde nylig da planut-
valget i Bærum kommune den 13. mars i år 
vedtok at klubbenes forslag til områdereg-
uleringsplan for anlegget skal legges ut på 
høring. Høringsperioden er fra 2. april til 
14. mai 2014, og det skal avholdes et åpent 
informasjonsmøte i kantinen på Bjørnegård 
ungdomsskole 28. april kl. 19.

Et anlegg for dagens 
 aktivitetsnivå – til glede for alle 
skiløpere
Mange har glede av den oppgradering som 
allerede er gjennomført i området, men 
klubbenes planforslag omfatter ytterligere 
tiltak som skal sikre et anlegg som tilfredss-
tiller dagens krav og aktivitetsnivå. Dette 
vil komme alle brukere av skiløypene til 
gode. Særlig skiskytterne i vestre Bærum har 
savnet et anlegg som ivaretar deres behov 
da anlegget på Jordbru både har sprengt 
kapasitet og standplass som ligger i feil av-
stand og høyde for en skiskytingsbane. Det 
legges opp til at anlegget først og fremst 
være skal være et lokalt treningsanlegg, men 
med adgang til noen få større arrangement.

20 blinker for skiskyting, 2,7 km 
løype med kunstsnø og løypebru 
over Vestmarkveien
I planforslaget legges det til rette for 
etablering av skiskytterbane (20 skiver), 
snøproduksjon for 2,7 km av lysløypa 
(inkludert vannbasseng for snøproduksjon) 
og noen bygg (pumpehus for snøproduks-
jon, speakerbu/rennkontor/lager og garasje 
for løypemaskin). Snøproduksjonen vil sikre 

gode snøforhold både tidligere og senere 
i skisesongen, også dette til glede for alle 
brukere. Videre vil deler av eksisterende 
løyper bli oppgradert og det vil bli etablert 
ny løype inn mot skiskytterbanen og ny 
bro over Vestmarkveien som skal gi sikker 
kryssing for alle skiløpere. Løsningen med 
ny bro gjør det mulig å flytte utgangspunk-
tet for treningene til øvre parkeringsplass, 
og dermed redusere risikoen for konflikter 
og ulykker mellom biler som ankommer 
parkeringsplassen og barn som skal på 
skitrening. Oppgradering av parkeringsplass 
innenfor planområdet er også en del av 
planen.

STANDPLASS: Planområdet fra vest, fra Grønlandsveien og ned mot øvre parkering. 
Parkerte biler midt i bildet er øvre parkering. Skiløype fra øvre parkering til Grønlands-
veien går i skogen i venstre del av bildet. Standplass for skiskyting er planlagt langs 
skogkanten i høyre bildekant. Strafferunder og skistadion på den huggede flata under 
kraftledningen.
 

Foreløpig kostnadsoverslag  
16 mill kroner. Tidligst bygge
start i 2015.
De kostnadsmessige rammer (inkludert 
mva) er av klubbene anslått til 7,2 millioner 
kroner for snøproduksjonsanlegg, 3,7 mil-
lioner for skiskytterstadion og 5 millioner 
kroner for turløyper og skibro (inkludert 
planering og utbedring av lysløypa mellom 
Vestmarksetra og Kattås). Det er satt av 
midler til gjennomføring i Bærum kom-
munes forslag til handlingsplan for fysisk 
aktivitet, idrett og friluftsliv 2015 – 2018. 
Anlegget skal hovedsakelig finansieres med 
kommunale midler og spillemidler. 

SKOG MÅ HUGGES for å få plass til skiskytteranlegg med 20 blinker i skogen mellom 
Mår-ledningen og Vestmarkveien.  Dam for snøproduksjon vil ligge nærme øvre 
 parkeringsplass.

Etter høring av planen, og andre gangs 
behandling i Bærum kommune, skal planen 
oversendes Miljø- og klimadepartementet 
for stadfestelse ettersom planområdet ligger 
innenfor Marka. Dette ventes å skje i løpet 
av 2015. Hvis alt går etter planen kan anleg-
get bygges i 2015 eller 2016.

: Tekst Tore Lerheim  
Foto Vegard Meland/Multiconsult  

Ilustrasjonplan  landskapsarkitekter 

22 23 Jardarposten nr 1 – 2014 Jardarposten nr 1 – 2014



IL JARDAR har inngått et samarbeid med YX Slependen

Ved å bruke ditt YX Bonuskort hos YX Slependen oppnår du 30 øre bonus som utbetales en gang i året. 
I tillegg gir du  IL JARDAR 10 øre per liter i støtte hver gang du fyller drivstoff hos YX Slependen. 

Det eneste du må gjøre er å stikke innom YX Slependen og hente ditt nye YX Bonuskort der. Registrer det så på våre 
hjemmesider, med avtalenummer 12464! Gå til www.unox.no og “registrer ditt YX Bonuskort”, husk så å sette inn 
avtalenr. 12464 nederst på siden.

Stikk innom YX Slependen og hent ditt YX Bonuskort der!

 

For spørsmål, kontakt Kurt på YX Slependen eller IL Jardar v/Anja.

Det skal lønne seg å vaske bilen på Slependen.  Kurt ,som er sjefen, skal  lage en avtale hvor Jardar får 10 % av vaskeinntektene 

for Jardarmedlemmer.  Idrettslaget vil motta en «kickback» når Jardarmedlemmer vasker bilen sin hos YX Slependen.

For spørsmål kontakt Kurt på YX Slependen eller IL Jardar v/Anja.

Jardars stemme 
avgjørende på tinget
Tingdelegat Bryn  

Horpestad og observatør

 Klemet Elisenberg 

 representerte Jardar på 

tinget til Norges Fotball

forbund. Her er Bryns 

 tanker i etterkant.

NFF (Norges Fotballforbund) avholdt 
 ordinært forbundsting (NFF`s høyeste 
 myndighet) på Thon Hotell Arena på 
Lillestrøm fredag 7. mars til søndag 9. mars 
2014, og tradisjonen tro deltok IL Jardar 
både med ting-delegat og observatø.r  Av 
ca 1950 klubber møtte ca av 200 og det 
er da disse 200 klubbene som bestem-
mer hvordan fotballen skal drives i årene 
fremover
 
Dette året opplevde vi at vår ene stemme 
var direkte avgjørende; etter en lang debatt 
vedtok forbundstinget å IKKE senke 
grensen for seniorspill fra 15 til 14 år. Det 
var Hordaland fotballkrets som foreslo en-
dring i kampreglementet, og ønsket  å senke 
aldersgrensen i seniorfotballen til  14 år. 
Forslaget manglet én stemme for å få 2/3 
fl ertall. Vi i IL Jardar stemte med vår ene 
stemme mot dette forslaget som falt med 
absolutt aller minste margin. Hadde vi stemt 
for hadde nedre aldersgrense blitt senket til 
14 år. Dette viser at selv en breddefotball-
klubb som IL Jardar blir hørt!
 
Selv om IL Jardar bare har en stemme har 
vi de siste valgt årene deltatt med to repre-
sentanter; en ting-delegat og en observatør. 
Vi sitter ikke sammen, men samarbeider via 
SMS slik at vi sammen diskuterer oss frem 
til hva IL Jardar skal stemme. Dette føles 
som en styrke da det ikke alltid er like lett å 
vite hva man skal mene.

•  NFF skal, sammen med NIF (Norges 
Idrettsforbund) stå i front for å sikre 
idretten en god framtidig fi nansierings-
ordning

 –  Bl.a. jobbe for å sikre at minimum 
0,5% av statsbudsjettet blir øremerket 
idretten

Valg:
Hele forbundsstyret ble enstemmig valgt. 
Inn kom to nye styremedlemmer slik at 
forbundsstyret de to neste årene ser slik ut:
•  Yngve Hallén, president, Sogndal IL
•  Mette Christiansen, visepresident bredde, 

Valdres FK
•  Bjarne Berntsen, visepresident topp, 

Viking FK
•  Kjartan Berland, styremedlem, 

Lillestrøm SK
•  Eli Arnstad, styremedlem, IL Fram
•  Hans Olav Karde, styremedlem, 

Tromsø IL
•  Mina Gerhardsen, styremedlem, 

Vålerenga IF
•  Turid Storhaug, styremedlem, 

Klepp ILren

 
Etter å ha deltatt på to forbundsting på rad 
har jeg skiftet mening fra å mene at det er 
viktig at vi roterer på hvem som represen-
terer til å mene at kontinuiteten i represen-
tasjonen er viktig. Man blir kjent med noen 
fl ere representanter for hver gang, og fl ere 
ganger i stemmegivningen var det nyttig å 
referere tilbake til diskusjoner fra forrige 
forbundsting (2012) før beslutninger ble tatt
 
Noen viktige endringer:
•  Forbundstinget skal avholdes hvert år 

mot tidligere hvert annet år
 –  Med virkning fra 2015

•  Gutt/Jente 13-årsklasse kan ha inntil 9 
spillere på banen

  –  Forbundsstyret ønsket også at dette 
skulle gjelde for Gutt/Jente 14-år-
sklassen, men dette ble nedstemt av 
forbundstinget

•  Gutt/Jente 6-årsklasse kan ha inntil 3 
spillere på banen

•  Finale lagene i herrecupfi nalen får tildelt 
fl ere fi nalebilletter

MANGE DELEGATER fra hele Norge var til stede på tinget, fotballens øverste myndighet. Gi oss din gamle mobil!
Jardar er et av 300 idretts

lag i Norge som har fått 

mobilinnsamling i år også, 

denne gangen med kortere 

innsamlingsperiode.

Frem til 15. juni skal Jardar prøve å få tak i fl est 
mulig gamle mobiltelefoner, de du har liggende i 
skuffen, som du aldri vil komme til å bruke mer. 
De gir penger i kassen for Jardar.

Alle gruppene skal være delaktig i innsamlingen. 
Håndball vil blant annet ha vesker i Combihallen, 
fotballen på AtilB cup til våren. Mobiltelefonene 
kan selvfølgelig leveres på klubbkontoret.

Det er Norges Idrettsforbund som har fått 
denne avtalen med Telenor. Hver mobil som 
Jardar får tak i, betyr 35 kroner i inntekt. Det er 
penger som kommer godt med, så nøl ikke med 
å titte i skuffer og skap og bli kvitt en telefon du 
likevel ikke kommer til å bruke i fremtiden.

Foto: Randi H
. Erstad Skovly

Brukt mobil nye muligheter
I Norge har vi over 7 millioner gamle mobiltelefoner i roteskuffen. Telenor, Norges idrettsforbund og lokale 
idrettslag sørger gjennom nasjonal miljødugnad for gjenbruk og forsvarlig resirkulering slik at du kan gjøre 
et løft for miljøet.  Alt overskudd av brukt mobil nye muligheter går til ditt lokale idrettslag.

Les mer på: idrett.no

Bli med på Norges største innsamling av brukte mobiler! 

Annonse_A3_BruktMobil_2013_MAL.indd   2 02.10.13   09:35
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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!

   

Vi holder til på
Bærum Golfklubb

Hellerudveien 26, 1350 Lommedalen

Lommedalen Catering

  

Vi holder til på
Bærum Golfklubb

Hellerudveien 51 - 1350 Lommedalen

Bestillingstelefon:
67 56 12 46

Besøk oss på ny adresse:
Industriveien 2. 1337 Sandvika
Tlf. 67 54 30 23
E-mail: sissel@acosta.no • www.acosta.no

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.

Velkommen

Åpningstider
Mandag, tirsdag,  

torsdag og fredag:
kl. 09–17

Onsdag: kl. 09-20
Lørdag: kl. 09–15

Ønsker du en 
annonse her 

Ta kontakt med:
IL Jardar

Anja Kingdon 
tel 404 03 551   
post@jardar.no  
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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.

34 35 Jardarposten nr 1 – 2014 Jardarposten nr 1 – 2014



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

Jardars mailadresse: post@jardar.no
Klubbkontorets åpningstider: mandagfredag kl. 0915, onsdagskvelder kun ved behov

Først er «klubbhuset» ei brakke
Jardar har fått et foreløpig 

klubbkontor eller klubbhus, 

hvis vi skal kalle det det, 

i ventetiden

Fra og med mandag 7. april holder daglig 
leder Anja Kingdon til i brakkene over 
Veslefrikk barnehage ved kunstgressbanen. 

Hun forteller:
Her vil vi sitte frem til klubbhuset er på 
plass. Åpningstider vil være de samme, 
mandag til fredag kl. 09:00-15:00. På klubb-
kontoret sitter Klemet Elisenberg som er en 
del av beslutningsgruppa og jobber med op-
pbyggingen av nytt klubbhus. Det vil være 
mulig å låne lokalene til årsmøter, forel-
dremøter, lagledermøter, trenermøter etc. i 
regi av klubben. “Brakka” huser fint et møte 
for rundt 20 personer, inneholder toalett 
og minikjøkken. Projektor er tilgjengelig, 
den må også bookes.  Se våre nettsider for 
tilgjengelighet.

Vi takker Bjørnegård skole som har huset 
oss i tiden etter brannen av klubbhuset.

: Foto Anja Kingdon

ÅRSMØTE 30. april
 
Det innkalles til årsmøte i IL Jardar  onsdag 30. april kl. 18:00 på Bjørnegård skole.
Saker må meldes skriftlig til styret innen 16. april.
Saksliste og saksdokumenter legges ut på www.jardar.no senest en uke før møtet.
 
Vel møtt!
 
Styret                                                

OPP TRAPPA. Klemet Eliseberg foran brakka som huser Barnehage med Jardar på  
toppen. Den står like ved fotballbanen.


