
Nr 1 – 2015 – Årgang 53

Myndig dommer

Jardarposten
FOTBALL HOPP LANGRENN HÅNDBALL SYKKELIDRETTSKOLE

s: 17
Jardar-moro

Kombinertgutta
Side 4

s: 6



Klubbkontor 
Postadresse: Pb 15, 1312 Slependen
Midlertidig besøksadresse: 
«Brakka», Nedre Ås vei 39, 
1341 Slependen
Tlf. 40403551
e-post: post@jardar.no
Orgnr. 971 261 633

Daglig leder
Anja Kingdon

Leder
Kjersti Hellby
Tel: 97 08 22 71 
kjersti2209@gmail.com

Styremedlemmer 
Sigve Nordrum
Tlf: 916 30 188
sigve.nordrum@akerbiomarine.com
Stian Solberg
Tlf.: 90 19 75 12
stian.solberg@ericsson.com
Georg Kórody
Tlf.: 90 14 20 90
Heidi Brovold 
heidi.brovold@gmail.com
Tlf.: 40 88 23 97
Tone Mjøs (varamedlem)
Tone.Mjos@royken.kommune.no

Gruppeledere
Fotball: Klemet Elisenberg
Tlf.: 97 03 35 01
Håndball: Helge Harboe
helgeharboe@yahoo.no
Tlf.: 415 45 300 
Hopp: Georg Kórody
Tlf.: 90 14 20 90
Georg.Kórody@dnv.com
Langrenn: Rune Engeset
Tlf.: 99 03 88 68
jardar2002@hotmail.no
Idrettsskole: Anja Kingdon
Tlf.: 40 40 35 51
Sykkel: Ole Christian Astrup
Tlf.: 91 77 28 29  
oastru@online.no

Utvalg/Støttegrupper
Damegruppa: Lill Silseth. 
Tlf. 95 49 65 87 
lars-sil@online.no
Gamlekara: Rolf Rustad. 
Tlf.: 67 13 30 52, 
rorusta@online.no
Husstyret: Lars Silseth
Tlf.: 95 27 43 10 
lars-sil@online.no

Redaktør:
Mette Bugge 
Tlf.: 90 89 22 15
mette.bugge@aftenposten.no

Økonomiansvarlig 
Revisor: Siv Anett Stenberg
Tlf: 67 80 83 18 Mob.: 99 79 88 07
Siv.Anett.Stenberg@bdo.no

Teknisk produksjon: 
Design: Marianne Stepaschko
Tlf.: 930 30 665
www.mariannegrafi skdesign.no

Trykk: Merkur Trykk

www.jardar.no

 IL JARDAR 
Postboks 15, 
1312 Slependen

For liten og stor,
klubben der du bor

JARDAR

Leders hjørne

Forsidebilde:
På 2000 meter. Jardars Einar Luraas Oftebro (t.v) og Leif Torbjørn 
Næsvold (Røykenhopp, t.h) klatrer på lagleder Jan Chr Bjørn fra 
Skiforbundet. Gondolturen til alpetoppen under ungdoms-OL var en 
opplevelse.

Mot lysere tider
Igjen er vinteren på hell. Jeg synes det er fi nt med de 
vekslende sesongene, der Jardar i alle fall har et godt 
tilbud både vinter og sommer.
 
Det har skjedd mye i vinter også, med utøvere 
som representerer Jardar på et høyt nivå. Det 
er vi selvsagt stolte av. Jeg tenker blant andre på 
kombinertutøveren Einar Lurås Oftebro, som faktisk 
har deltatt i den europeiske formen for ungdomsOL. 
Tenk det! For en innsats som ligger bak for å bli tatt 
ut av Norges Skiforbund.

Dette er først og fremst utøverens egen innsats, 
men også foreldre og hoppgruppa, som i sin tid 
la forholdene til rette. Han har vokst ut av bakken 
nå, men faren og mange andre fedre bidrar til at 
Jardarkollen fornyer seg for dem som kommer 
etter. Alt dette kan man lese om i denne utgaven av 
Jardarposten.

Jeg vet jo at det ikke har vært en snøgod vinter for Hoppgruppa. Det betyr igjen færre 
rekrutter. De variable vintrene er utfordrende, men heldigvis har det vært godt med snø i 
Marka. Dermed har langrennsutøverne   boltret seg.

Går mot innvielse
Vi i Hovedstyret jobber med mange ting, men klubbhuset er en av de viktige sakene. Det er 
så fi nt å se bygget som reiser seg, og det går fort mot innvielse etter sommerferien.

Jeg tror det blir et bygg midt i blinken for oss, mye brukt, og jeg håper at alle vil bidra til 
at vi behandler det pent. Midt i det triste med brannen av det gamle klubbhuset, som også 
betydde så mye for oss, er vi heldige som får et helt nytt hus.

Snart skal fotballspillere boltre seg ute på kunstgresset. Unge og gamle, jenter og gutter. 
Jardar er tross alt aktivitet først og fremst, selv om noen må være ledere og styre litt.
Og jeg gleder meg over alle dem som gjør en innsats, enten det er i Jardarrennet, i 
Combihallen, eller med å gi et tilbud i sykkelgruppa.

Jeg håper å se så mange som mulig på årsmøtet 29. april. Og bidra gjerne til forslag på navn 
til priser. Det er mange som tar i et tak, og det synes jeg og de andre hovedstyret at vi skal 
fremheve.

 : Kjersti Hellby

Tenker vi på at 
noen styrer?
En vanlig onsdagskveld. 

Lyset i 2. etasje på Jardars 

brakke, hjertet i klubben 

 akkurat nå, lyser.

Drømmen er at alle foreldre og unge men
nesker skal  kunne bidra på denne måten, 
enten det er til de små, eller de store opp
gavene. I en travel hverdag er det vanskelig 
å få plass til alt, men hvis man vil, er det tid 
til noe.

Jeg innrømmer at jeg er takknemlig fordi 
det er så mange positive mennesker i vårt 
idrettslag. Når noen kanskje sier takk for seg 
ved årsmøtet til våren, håper jeg at andre 
kan si ja. I ett eller to år har vi tid til å  sitte i 
et styre, ikke minst fordi de fl este har barn i 
klubben og dermed gjør et ekstra bidrag for 
ungene og deres medspillere.

Noen må rett og slett styre oss. Blir det deg 
neste gang?.  

: Tekst og foto Mette Bugge

Rundt bordet fi nner vi Jardars hovedstyre, 
de som sørger for at idrettslaget  går rundt. 
Planer, ideer, nye tiltak, økonomi, avgjørel
ser, diskusjoner – det er mye denne gjengen 
må ta stilling til.
 
Bortsett fra  idrettslagets ansatte, der Anja 
Kingdon er daglig leder, gjøres alt dette 
som dugnadsarbeide. Uten  frivillige men
nesker, stopper faktisk norsk idrett. Vi er 
så avhengig av  at noen vil ta i et tak, slik at 
gruppene kan fungere.

For blant disse menneskene på bildet er 
det også folk som leder ulike grupper, eller 
som er styremedlemmer. Ofte har de andre 
oppgaver også, som trenere, lagledere, 
kontaktledd, sportssjefer. Et idrettslag er 
som en lite fabrikk, der alle er avhengige av 
hverandre. Hvis ikke den ene gjør jobben, 
svikter det et annet sted.
 
Kjersti I. Hellby er den andre kvinnen i 
Jardars historie som har tatt på seg leder
ansvaret i hovedstyret.  Som tidligere og 
mangeårig håndballspiller vet hun noe om 
samspill. Det gjelder at styret er som et 
team, som spiller hverandre gode.
 
Ute i gruppene skal det altså også være styrer.  
Noen må rett og slett legge til rette, sørge for 
sponsorer, at det blir renn og konkurranser, 
at barn og unge har et godt tilbud.
 

EN BLID GJENG. De bruker tid på Jardar en onsdags kveld. Foran fra venstre: Stian Solberg, Georg Kòrody, Kjersti I. Hellby, Anja King-
don Bak fra venstre: Ole Christian Astrup, Geir Haug, Klemet Elisenberg, Sigve Nordrum. Fraværende fra styret denne kvelden: Heidi 
Brovold, Helge Harboe, Rune Engeset
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Einar har deltatt i OL!
Einar Luraas Oftebro har 

virkelig fått Jardar på kartet 

i kombinert. Ikke alle blir 

tatt ut til ungdoms-OL.

Lekene foregikk i Liechten-

stein og Østerrike fra  

25.–31. januar.

For Einars del ble det dermed «all in» på 
fredagens individuelle konkurranse. Den 
siste under lekene, med ett hopp og 5 
km langrenn. Med flere dager til å gruble 
rundt denne siste, og eneste muligheten 
til et hederlig resultat, gjennomfører Einar 
konkurransen på en imponerende måte.

Han leverer sitt klart beste hopp i bakken, 
hoppet 97,5 m (K97) til 2x17,5 og 18 i 
stil. Med dette oppnådde han ett stilpoeng 
bedre enn nest beste stilhopper i omgangen. 
Einar ender på 4. plass, 8 p/32 sek bak 
vinneren av hopprennet, Willi Hengelhaupt 
fra Tyskland.

Etter 5 km langrenn, i en veldig kupert 
løype, endte han på 13. plass. Det er 
 respektabelt.

: Tekst Mette Bugge  Foto: Privat og Skiforbundet

På bakgrunn av resultater det siste året 
ble utøveren fra Jardar valg ut av Norges 
Skiforbund, i gjengen på fire kombinert
utøvere, som skulle representere Norge i 
Europeisk Ungdoms OL 
 
EYOF – en opplevelse for livet
Det å få representere Norge er en stor hap
pening for alle idrettsutøvere. Og EYOF 
(Europeean Youth Olympic Festival) er noe 
av det største en utøver i tidlig junioralder 
kan få oppleve.

Her er alle ingredienser som et vanlig OL 
har; en storslått åpning med prominente 
gjester, blant andre tidligere IOC president 
Jaques Rogge, prinsen av Liechtenstein, 
statsminister i begge arrangørland og di
verse ordførere og sportsministre.

Innmarsj med flagg og faner, utøvered, 
fakkeltenning samt variert underholdning. 
Den norske troppen talte ca. 55 utøvere 
(langrenn, hopp, kombinert, skiskyting, 
kunstløp og alpint) og nesten like mange i 
støtteapparatet. Og fremst i troppen under 
innmarsjen, rett bak flagget, gikk de fire 
kombinertutøverne, flankert av sine to 
ledere.

Et profesjonelt opplegg
Alle arenaer var helproffe, med akkrediter
ingssoner, utøverlounge, lokale hjelpere til 
alle team, super speaker og resultattjeneste 
samt veldig godt tilrettelagt for publikum.

Alle de norske utøverne bodde på felles 
hotell, hvor ingen foreldre hadde adgang. 
Det reiste som et team, forberedte seg 

som et team og konkurrerte som et team. 
Akkurat som «voksen OL». Her var virkelig 
utøverne og deres muligheter for å prestere 
satt i høysete. Troppen hadde med egen 
lege, massør/ fysioterapeut + flere koor
dinatorer. Det er stort for en 16 åring å få 
oppleve noe slikt.

Sportslig suksess, selv om det er 
et stykke opp til teten.
16åringen fra klubben vår har hatt en litt 
trøblete sesongstart. Han ble syk rett før 
NM del 1 på Beitostølen i november, og 
har ikke fått trent optimalt siden dette. 
En konkurransehelg på Lillehammer i 
desember, med 2 flotte hopprenn, og to 
ganske tunge langrenn. I romjulen fikk 
Einar svar på div. prøver, som bl.a, viste 
lave blodverdier. Ikke akkurat optimalt tre 
uker før OL. Det ble en del hopping og 
rolig langrennstrening, uten harde økter. Alt 
i samråd med lege på Olympiatoppen.

Første konkurranse i EYOF var ett hopp og 
10 km, individuelt langrenn. Einars trener 
hjemme, i samråd med legen og teamleder 
for EYOF, besluttet før avreise at Einar 
ikke skulle gå dette langrennet. 10 harde 
km på tynt treningsgrunnlag, kunne fort 
ødelegge resten av mesterskapet. Einar hop
pet konkurransehoppet men var ikke helt 
fornøyd med 16. plass her, 46 sek bak tet. 
De tre andre stilte til start i langrennet. som 
nr. 23. Vegar Tiller fra Moelv gikk ut som 
nr. 37, 2,12 bak og endte som nr. 22.

Da to av Einars lagkamerater ble syke, 
klarte ikke Norge å stille stafettlag.

Da viste lagets to ledere, Jan Chr Bjørn og 
Jonas Nermoen, seg som gode pedagoger. 
Det ble gondolbane til topps, 2015 m o h, 
med masse nysnø, sol, vanvittig utsikt og 
kakao med krem. Og ikke minst, miniski 
ned bakkene, før den siste nedfarten i gon
dolen. Lederne forsto at dette er ungdom 
med ambisjoner, men samtidig lekne gutter 
som fortsatt lar seg avlede. Litt ergerlig med 
lagkonkurransen, men aldri har vi sett gut
tene smile mer enn under offpist kjøringen 
på mini ski.

I FLOTTE OMGIVELSER. Einar under oppvarming før  
fredagens langrenn (sprint 5 km). Ganske konsentrert. 

KOMBINERT I FRONT. Den norske troppen ved innmarsjen under 
åpningssermonien. Alle med lilla jakker, i første rekke fra venstre: 
Jan Chr Bjørn (Lagleder NSF - med armen i været), Einar (med armen 
i været), Leif Torbjørn Næsvold (Røykenhopp), Lars Ivar Skårset 
(Søre Ål IL, med ryggsekk), Vegar Tiller (Moelven IL, delvis skjult av 
flaggbærer), Jonas Nermoen (Lagleder NSF, bak flaggstanga)

MÅLGANG. Fornøyd og utslitt. Godt da Einar var ferdig med sprint (5 km) hvor han gikk ut som nr 4 og endte som nr 13, av 43.

Einar Lurås Oftebro

Født: 06.08.1998

Bor: På Høvik, går i 1. klasse på Wang 
Toppidrettsgymnas i Oslo, med kombi-
nert som idrett.

Startet slik: Gikk mye på ski med 
familien som liten, begynte med lang-
rennstrening  i 2005 og hopptrening i 
2007.

Klubb: Jardar Hoppteam og Kol-
lenhopp, trener nå med Kollenhopp 
Kombinert.

Bakgrunn: Fotball, bandy, friidrett, 
langrenn og hopp.

Meritter: Nr 2 i FIS Youth Cup i hopp, 
Lahti, 2011. Nr 1 og 2 i Hovedlands-
rennet i hhv. kombicross og kombinert, 
normaldistanse, Savalen 2013. Nr 1 og 
2 i Hovedlandsrennet i hhv. Kombi-
cross og Kombinert Normaldistanse, 
Vang 2014. To seire i Solan Gundersens 
Vinterleker i Alvdal, i kombinert, 13 og 
14 år. Har flere sammenlagtseire i den 
landsdekkende Rekruttcupen i kombin-
ert, for 13–16 år Lengste skihopp er 
136 meter i Planica K125.
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Stilte med 80 løpere 
i eget renn 
Jardar har en aktiv 

langrenns gruppe, og i 

Jardarrennet maktet vi å  

få med svært mange fra 

egen «stall».

Betyr mye for gruppa vår
Jardarrennet i langrenn er en meget viktig 
inntektskilde for gruppa vår. Uten disse 
inntektene kan ikke dagens treningstilbud 
opprettholdes og utvikles for utøverne.   
Derfor er det viktig at foreldre og fore
satte setter av denne helgen til en skikkelig 
dugnadsinnsats.

Planleggingsarbeidet starter normalt i 
månedskiftet okt/nov og det avholdes ca. 
45 planleggingsmøter før den siste innsat
sen i forbindelse med gjennomføringen 
av rennet.  Den totale mannskapsstyrken 
ligger på ca. 120140 personer fordelt på 
ulike ansvarsområder, så det er ikke få timer 
som legges ned i arrangementet.  Det er en 
fantastisk innsats og masse godt humør. Og 
så er det utrolig moro og sosialt å arrangere 
skirenn. Overskuddet fra rennet ble på 
60.000  kroner, omtrent som budsjettert.
 
Fikk med Barneskirenn
Skui var et flott sted å arrangere, både 
parkering, kafeteria og arena fungerte godt 
og var på et relativt kompakt område. Vi 
benyttet EMIT med mannskap til tid.
Premieutdeling foregikk i kafeteria, som 
hadde lydanlegg og scene. Premier fra One 
Way og Bull var populære.

Vi arrangerte også Barneskirenn som del av 
Jardarrennet, her var det ca 150 barn innom 
og gikk den lille sløyfa som var lagt ut midt 
på arenaen. Det var også en suksess og 
veldig populært.

Til slutt må vi takke Jutul og Bærum kom
mune, teknisk drift, for lån av anlegg og 
hjelp til å arrangere, Skikretsen for lån av 
startnumre og alle funksjonærer som gjorde 
en strålende jobb til det beste for løpere og 
besøkende. Vi vil spesielt takke hovedspon
sor DnB og øvrige sponsorer. 

: Tekst Kåre Kallmyr  Foto: Kent Søndergaard

IL Jardar arrangerte sitt tradisjonelle Jardar
renn med Sparebank1 cup 31. januar 2015
i Skui idrettspark. Vi hadde 688 deltagere 
mellom 8 og 20 år. Rennet ble arrangert 
som individuelt distanserenn i klassisk stil. 
For klassene J/G1314 år inngikk rennet 
som ett av syv renn i Sparebank 1 Cup. Vi 
arrangerte også Jardarrennet for hopp og 
kombinert samme helgen.
 
Jutul IL og Bærum kommune stilte anlegget 

til disposisjon. Skiløypene var klare god tid i 
forveien, preparert siste gang på morgenen 
renndagen av Bærum kommune. Det var 
fine forhold med kuldegrader rundt 0, og 
mange la klister i bunn for å få feste.
 
Det var super innsats og gode prestasjoner 
fra alle de 80 Jardarutøverne.  Spesielt kan 
nevnes Tinius Ruzika (M17) , Vemund 
Næss Jensen (G16), Tobias Kvakkestad 
(G15), som vant sine klasser.

Morten Bakketun tok en fin 4. plass (G15). 
Kasper Engeset tok en super 2.plass i G13 
og Eivind Kallmyr endte på 11 .plass (G14). 
Pia Frodahl Lystad og Emma Moe delte 4. 
plassen (J12). Mille Baastad Berg fikk en 9. 
plass (J11) , og Håkon Kallmyr en 10. plass 
(G11)
 

UNNA VEI. Anniken Helland-Hansen er dyktig på to par ski.

KLAR, FERDIG. Tale Lindefjeld på vei ut  for å kjempe hardt i 
Jardarrennet.

BLIDE FYRER:  Tobias Hellum Moe og Eivind Kallmyr var selvsagt 
med. 

MOROKLUMPENE. Sidsel Fonn og Sofia Fonn Søndergaard møter 
utkledte Arleen Engeset.
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Jardar innfridde i 
stafett-NM

Tre av Jardars tidligere 

aktive langrennsløpere 

bestemte seg for å følge opp 

en bra innsats fra i fjor og 

stille lag under NM på Røros.

21åringen er likevel glad for at Jardar stilte 
stafettlag, og håper at denne trioen har lagt et 
godt grunnlag for de som kommer etter.

– Neste år er NM i Tromsø. Da drar nok 
ikke jeg, men vi har i alle fall gitt de bak oss 
en god seeding, sier Thomas.

Han håper løpere i langrennsgruppa tar 
utfordringen. Selv er han fornøyd med sin 
første pallplass i klasse menn senior, under 
den nasjonale DNB Cup i Alta, som gikk 
samtidig med den avsluttende helgen i ski
VM i Falun. 

Lagleder Olav ser fram til stafettoppfølging i 
kommende sesonger. 

– Jardar bør kunne levere på dette og kanskje 
enda høyere nivåer framover. Vi har gjort det 
skarpt med juniorer på laget før, og nivået på 
1718 åringene i Jardar langrenn nå er veldig 
høyt.

: Tekst Mette Bugge  foto Olav Tungesvik

– Det ble en kjempegod dag på NM
stafetten søndag 1. februar. Det å komme 
på 36. plass blant de 99 beste lagene fra hele 
Norge er sterkt, sier lagleder Olav Tungesvik.

Hans sønn Hans Christian (23 år), Simen 
Furnes (25) og Thomas Borge Foyn (21) 
har mange år bak seg i sporet for Jardar. De 
trener variert året rundt, men satser ikke 
lenger systematisk på langrenn. Foyn satser 
i dag heltid som skiskytter, da i Bærums 
skiklub / Team Statkraft Oslo/Akershus..
Simen Furnes, som er lærer i Bø i Telemark, 
og mangeårig Jardartrener, åpnet fl ott og 

fi kk laget i en fi n posisjon. Hans Christian 
Tungesvik, til daglig student i Trondheim, 
var i knallform, og gikk en strålende 2. 
etappe. Hans tid på 19, 49 tåler sammen
ligning med gullgutten Lars Ove Aunli, som 
hadde 19,32 på andre etappe på Strindheims 
vinnerlag. Der gikk som kjent også to 
brødre Northug.

Petter Northug avsluttet for vinnerlaget, 
Thomas Berge Foyn for Jardar.

Nå kan de yngre overta
– Hans Christian og jeg gikk i fjor også, den 
gang supplert med en junior på laget, og fant 
ut at det ga mersmak. I fjor endte vi på 55. 
plass, opplyser Thomas.

Han kunne gjerne tenkt seg å gå en indivi
duell distanse også, 15 km fri, men fi kk ikke 
lov da han ikke hadde opptjent såkalte FIS
poeng, på forhånd, Det gis ikke slike poeng i 
konkurranser med børse.

GLAD TRIO. Hans Christian Tungesvik (f.v.), Thomas Berge Foyn og Simen Furnes.

Haslum, Jutul og Jardar har 

gått sammen og skapt en 

nyvinning i langrenn.  

Tour de Bærum (TdB) 

gikk av stabelen samme 

helg som VM i Falun ble 

avsluttet.

Kattås og de yngste fra Jordbru.  Dette ga 
alle en løype som var litt lengre enn vanlig, 
en god del mere nedoverbakker og dertil 
fl ere utfordringer enn vanlig.  Noe som 
tydeligvis falt i smak. Det var mange slitne 
men glade barn i mål og det er jo et godt 
tegn.  Litt knall og fall, opplevelse av at 
fl ater også kan være harde samt at været var 
ufyselig men likevel mye idrettsglede.

– Summasumarum ble tilbakemeldingene at 
det var gøy med en sammenhengende Tour 
av varierte skirenn og med en veldig artig 
løypetrasé i fi nalen. Vi kommer nok til å 
 arrangere igjen neste år, sier Dag.

: Tekst Mette Bugge  Foto: Kent Søndergaard

– Målet er å skape varierte, artige og 
utfordrende skiopplevelser for våre unge 
håpefulle, sier Dag HellandHansen i Jardar.

– Med utgangspunkt i Skuisletta på 
“hjemme banen” til Jutul laget vi derfor en 
Tour som bestod av et kveldsrenn fredag 
kveld arrangert av Haslum, lørdag arrangerte 
Jutul en skicross, mens Jardar sto for hovedr
egien i søndagens Vestmarka Rett Ned. 700 
deltagere fredag og søndag, mens hele 1050 
var påmeldt lørdag tyder på at dette falt i 
smak allerede første året.

Spennende renn
Rett Ned var fi nalen i TdB og gikk som 
jaktstart basert på resultat i de to foregående 
rennene. De eldste startet på Grønland og 
gikk til Skuisletta, de mellomste startet på 

KLAR TIL RENN. Lukas Søndergaard fra Jardar, nummer to fra høyre, er klar på startstreken under rennet på Jordbru. Han går i klasse G8.

Tre klubber 
– ett fl ott renn
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Hørt om Sotto-trekket? 
Ikke det? Les her
Jardarkollen har fått ny 

heis. Den offisielle åpningen 

av tautrekket skjedde 

4. februar, og navnet er 

morsomt.

ham, men historien sier at både Rikkebue 
og Bjørnebua (etter Bjørn Moen) har fått 
navn på samme måte.

Det enda morsommere var 
skiltet på nynorsk!
– Det skyldes at leverandøren holder til i 
Sogndal. Det er kun én leverandør av slike 
heisprodukter. Vi humret litt da vi så det. Vi 
vet jo at vi er i Vestre Bærum, ler Oftebro, 
som forteller at en av de unge hopperne 
spurte: Hva betyr laoshangande … 

Kort historikk på tautrekket
Grunnet lav rekruttering har foreldrene 
som er engasjerte i Jardarkollen kjørt en 
brainstorming på hva som kan gjøres for 
å øke tilsiget av unge skiløpere til bakken. 
Plastprosjektet, hvor hoppgruppen og flere 
foreldre for noen år siden fikk lagt plast i 
K12 og K17, for sommerhopping, var et 
resultat av dette.

KOMBIKORTET inkl. samarbeidet 
med Jardar Langrenn, og årets “KOMBI
SPRETT” som kjøres i samarbeid med 
Haslum IL, er andre eksempler på ting som 
forsøkes.
 
Den lyse ideen om å overta heisen fra 
 Gjerpenkollen ga noen utfordringer.

– To prosesser ble litt ekstra utfordrende, 
spleising av trekktauet og prosessene mot 
Jernbanetilsynet som setter kravene og god
kjenner alle skitrekk i landet. En av ferdene 
er gammel speider og tok utfordringen med 
å spleise tauet, 8 kordelsslått langspleis over 
2 meter. En annen tok driftsledereksamen 
og en tredje samlet instrukser, forskrifter, 
internkontrollbok og risikoanalyser. Og én 
ble utnevnt som byggeleder for det hele. 
Et godt teamarbeid har resultert i at trekket 
nå er godkjent og operativt. Og hopperne 
elsker det allerede.
  

: Tekst Mette Bugge  Foto Thea Lurås Oftebro

Sottotrekket er oppkalt etter initiativtager 
og hopppappa Svein Otto Solberg. Han 
blir kalt Sotto av mange. Sønnene Christian 
(16 år) og Alexander (11 år) er veldig aktive, 
og faren deres kom på en lys idé.

Under en trening i 2012 uttalte Svein Otto 
Solberg at det virkelig trengtes en heis i 
anlegget. Han mente at den i seg selv ville 

trekke barn fra nabolaget, gjøre det mer at
traktivt å komme i Jardarkollen og samtidig 
gi mange flere hopp.

Svein Otto avsluttet sitt resonnement med: 
“Og har ikke Gjerpenkollen i Drammen 
fått ny heis, kanskje vi kan arve den gamle 
maskinen derfra?”.
 
Så skjedde saker og ting
Deretter har det rullet, med bra entusiasme 
fra 5–6 fedre, som alle har utøvere som har 
vokst ut av Jardarkollen. De tre ivrigste har 
vært Solberg, Inge Oftebro, pappa til Einar 
(17) og Jens (15) og Bjørn Moen, faren til 
Kasper (16). Erik Ihle hjalp til i innspurten.
 
– Vi fikk maskinen fra Gjerpenkollen, slet 
den ned noen hundre trappetrinn fra kulen 
i K74 i Drammen. Denne ble overhalt og 
pusset opp via gode kontakter. Tautrek
ket ble prosjektert selv, og byggemeldt 
i kommunen, før heistrasé ble gravd og 
planert av Toppås og Haug. Tømrermester 
Jo Morten Hagen fra Haslum har sponset 
materialer, og resten av arbeidet er gjort på 
dugnad. Snekring, støping, bygging av tårn 
til maskinen og vendestasjon på toppen, sier 
Oftebro.
 
Populær snorklipper
Det var Jardars egen norgesmester i kom
binert, og tre ganger vinner av Bellevue 
Pokalen, Ansgar Danielsen, som klippet 
snoren og dermed avduket skiltet med 
navnet «Sottotrekket, anno 2015».
 
Ansgar hoppet sine første hopp i Jardarkol
len for over 40 år siden. Han ble en meget 
god hopper og kombinertløper, med plass 
på det norske kombinertlandslaget. Der 
fikk han med seg flere topp 10plasseringer 
i WC og flere NMmedaljer, bl.a. gull i lag
NM for Akershus Skikrets i 1992.

En av dem som ble overrasket under 
avdukingen av skiltet på veggen var Solberg. 
Han visste ikke at trekket var oppkalt etter 

SKILT PÅ NYNORSK. Initiativtager Svein 
Otto Solberg (t.v.) og Ansgar Danielsen 
foran maskintårnet med navneskiltet.

SNORKLIPPER. En gammel kjenning. Ansgar Danielsen 
startet sin lange karrière nettopp her, og ble en av Jardars 
mest kjente utøvere gjennom historien.

STOR STAS. Etter åpningen var det mange som kunne glede seg. F.v.: 
Svein Otto Solberg, Georg Korody og Jarle Thon fra Hoppgruppa, 
deretter Ansgar Danielsen og foran (52) Trym Holm fra Hoppgruppa.

JARDARKOLLEN NÅ. Heistraseen og maskintårnet er nytt.
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Støtt IL Jardar
– registrer deg på Digipost:
www.digipost.no/digitaldugnaden
Velg IL Jardar, du må ha 

BankID eller Buypass når du 

registrerer deg!

For hver person som oppretter postkasse på 
Digipost støtter Posten oss med 25 kr.

Dette er en enkel måte å støtte Jardar, for 
i løpet av 2015 bør alle over 15 år uansett 
åpne en digital postkasse. Digipost er gratis, 
og er egentlig bare den grønne postkassen 
flyttet over i en digital verden. Tjenesten 

er laget fordi det ikke er lovlig å sende per
sonopplysninger på vanlig epost. Nå har 
det offentlige begynt å sende digitalt. For å 
motta digital post  fra det offentlige må du 
ha en sikker digital postkasse. Vanlig epost 
kan ikke benyttes!

Tusen takk for støtten!

Jardar disponerer 
BIP en dag i uken
Jardar har vært en av 

initiativtagerne for å få 

Bærum Idrettspark (BIP) 

opp å stå. 

Det gir bonus.
I hele vinter har seks fotballag fra klubben 

I vinter er dette brukt av  J2006, G2004, 
G2007/06, GJr og to senior herrelag. For 
seniorlagene har vi i tillegg startet opp 
keepertrening i BIP, forteller altmuligmann 
Geir Haug. Noen lag har dessuten trent ute 
på Jardars kunstgress i vinter, mens andre 
finner løsninger i gymsaler. 

: Tekst Mette Bugge  Foto: Geir Haug

vår hatt trening der innendørs, i den meget 
tiltalende hallen på  Rud. På bildet sees 
Jens Petter Berg i aksjon. Han er en innleid 
trener fra foreldregruppen til  G2007, med 
noen 2006spillere som ganske tidlig har 
startet med vintertrening.

– BIP har stor betydning for oss både 
sommer og vinter. Vi får fire timer i uken. 

Jardar kåret til 
kvalitetsklubb
Bare Jardar, Ready og 

Røa kom gjennom nåløyet 

som kvalitetsklubb i Oslo 

Fotballkrets.

Klubbene har gjennom flere år arbeidet 
systematisk med å få på plass god organi
sering i klubben med mye kompetanse og 
kunnskap i den daglige klubbdriften.

Klubbene har investert i ansattekrefter 
administrativt og sportslig for å få et godt 
sportslig tilbud og organisatorisk planverk. 
Klubbene har mange lag med gode trener
krefter og klubbene etterstreber å tilby alle 
muligheter til å være med å utvikle seg.

Leder Klemet Elisenberg forteller at 18 
klubber i Oslo Fotballkrets ble tatt ut til 
å være med i prosjektet Kvalitetsklubb på 
våren 2014.

– Dette har Jardar jobbet mye og lenge for å 
klare, kommer det fra styrelederen.

Han mener at fotballgruppa hare fått et 
flott styringsverktøy, og at det fremover 
er kvalitet som skal stå i sentrum. Det vil 
spillere og trenere få merke.  

: Tekst Geir Haug Foto: Tone Holm Dagsvold

Det var tre stolte representanter fra klubben 
vår som stilte på kretsens ting mandag 2. 
mars. Leder Klemet Elisenberg og to andre 
styremedlemmene Geir Haug og Tone Skori 
kunne ta imot blomster og diplom.

NFF Kvalitetsklubb er et konsept utviklet 
av Norges Fotballforbund i samarbeid med 
Gjensidigestiftelsen, for å sette fokus på 
god organisering i klubben på alle nivåer i 
fotballfamilien. NFF Kvalitetsklubb er et 
konsept som tar for seg flere elementer i 
klubbdriften og stiller krav til organisering 
og struktur. Kretsene har veilederkorps 
som assisterer klubbene i jobben, i tillegg til 
kretsens vanlige kursplan.

NFF Kvalitetsklubb er ansett å være det 
største kompetanseløftet innen norsk 
fotball.

Blant de aller første
IF Ready Fotball, Røa IL Fotball og IL 
Jardar er de første klubbene i Oslo Fotball
krets som er godkjent i forhold til kriteriene 
i NFF Kvalitetsklubb nivå 1 av kretsens 175 
medlemsklubber.

JARDARS FOTBALLFORMANN Klemet Elisenberg mottok diplom av fotball-
president Yngve Hallén.

UTMERKELSE. Klemet Elisenberg var sammen med Geir Haug og Tone Skori fra 
Fotballstyret, da Jardar fikk utmerkelsen.
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Jardars sølvgutter 
også på TV
Ett av Jardars lag har tatt 

seg til TV-skjermen. Det 

skjedde da TV2Sumo sendte 

fra finalen i Peter Wessel 

Cup i Larvik.

kamp. Det gjorde godt for våre gutter til slutt 
å dra seieren i land, det var nemlig nettopp 
Nærbø som ga Jardar en tidlig exit i fjorårets 
PWcup. Semifinalen mot Klæbu hadde 
Jardar full kontroll på gjennom hele kampen, 
og var dermed klare for å spille finale mot 
Ski i Larvik Arena.
 
TV-sendt finale fra Larvik Arena
I Larvik Arena var det høytidelig stem
ning i forkant av finalekampen. Trenere ble 
intervjuet og nasjonalsangen spilt. Ski er en 
sterk motstander for oss, i denne finalen var 
de klart overlegne og en verdig vinner av 
G14 klassen. Jardars gutter har all grunn til å 
være fornøyd med sin 2. plass, og gratuleres 
fra en stolt lagledelse og supportergjeng.

: Tekst Margunn Dysjaland foto Torhild Lagerqvist

Jardargjengen av årgang 2000 kapret 2. 
plassen i den prestisjefylte turneringen, med 
en lang forhistorie. Svært mange håndball
spillere har i årenes løp vært med der, skjønt 
etter at den i mange år var åpen for alle som 
ville være med, er det blitt en cup for gode 
lag i landet.

Cupen regnes som uoffisielt norgesmester
skap for aldersbestemte lag. I G14 klassen 
deltok 24 lag, og totalt møtte 166 lag fra alle 
landets fylker i Larvik helgen 2122 februar.

Veien til finalen
Lørdag ble Jardar puljevinner med seier over 
Elverum, Staal Jørpeland og Kristiansund. 
God plassering førte laget direkte til 1/8 
finale mot Ranheim søndag formiddag. I 
1/4 finalen ventet Nærbø og det ble en jevn 

STOLTE SPILLERE. Denne sølvgjengen kan også Jardar være stolt av. Bak fra venstre: Magnus Lagerqvist, Abasin Essa, Morten Johan 
Rønning, Jonas Dahn Hunvik, Adrian Duric, Kjetil René Jacobsen, Haakon Oddvoll Bøe, Tobias Nygård, Julius Sand Jonsgård.
Foran: Tristan Palagi, Magnus Hektoen Steensland, Rayan Nami, Eivind Strand Harboe.
Trenere Vlatko Duric og Ivan Kovacic er ikke med på bildet.

PÅ SKJERMEN. TV-overført kamp er noe 
nytt for Jardar.

Lær ungene å drible!

Kroaten Ivan Kovacic ble 

hentet inn til Jardar som 

håndballtrener sist sesong. 

Her forteller han om 

 forskjellen på læring i  

Norge og hans hjemland.

Ivan har begynt å lære seg noen norske ord, 
men praten går godt på engelsk. Det han 
håper å påvirke trenerne til er følgende:
Da jeg startet som trener for barn i Kroatia, 
var det bare teknikk i starten. Det er viktig å 
lære å kaste og ta imot ballen, og ikke minst 
drible. I Norge ser man at barn ikke kan 
drible. Hvis man øver i det fra starten av, blir 
barna mye bedre koordinert.

Ivan startet selv med håndball som tiellev
eåring, men ga seg da han begynte å studere 
idrett på universitetet.

Nå trives han i Jardar, og er et stort pluss for 
å høyne kvaliteten på trenerkorpset.
 
Neste sesong har Jardar og Ivan inngått en 
ny avtale. Da skal han være i hallen mandag, 
onsdag og fredag. Alle ville ha Ivan videre.

: Tekst og foto Mette Bugge

34åringen har vært å se i Combihallen alle 
kvelder det siste drøye halvåret. Han trener 
flere lag, men også vært behjelpelig med å 
formidle tanker og ideer til trenere fra andre 
lag.

Den dagen Jardarposten var innom hallen, 
var det Piker 99 som han instruerte, men det 
var kun seks jenter på treningen.

– Var det et sjokk å komme til Jardar sammenlignet 
med det du var vant til?
– Ja, det var stor forskjell. Jardar er en liten 

klubb, jeg kom fra en stor klubb i Zagreb. 
Du ser selv – det er ikke mange på trening 
her – på dette laget.

– Andre forskjeller?
I Kroatia starter vi med å jobbe tidlig med 
barn. Vi starter tidlig med turn, friidrett og 
det vi kaller base – det grunnleggende. Når 
barna er ti år begynner vi med håndball. Her 
starter dere så tidlig med spesialidretten. 
Da ser jeg at mange barn også slutter med 
idretten tidlig, og det er trist. Vi må passe på 
at 89 årsalder bare er lek. Unge trenere kan 
leke med små barn, for de unge løper også 
fort, ler Ivan.

– Noe du har sett som er OK her?
Ja, det er en stor forskjell som jeg liker godt. 
I starten av en håndballkarrière er det ikke 
så viktig med resultater, bare man vinner en 
kamp fra tid til annen. Jeg pleier å si at man 
lærer med av å tape enn å vinne.  Trenerne 
her ser ut til å leve etter dette.

LATTERMILDT. Jentene på Piker 99 tar et godt tak om treneren sin.  F.v. Christine Berg, Kristine Skuterud, Karoline Brovold,  
Noi  Amattayakul, Julie Overrein og Millie Thrygg.
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På samme lag -36 års 
aldersforskjell
Mikkel Bedsted er 16 år, 

Lars Sundby 52. 

Lysten på håndball
16 år gamle Mikkel Bedsted kommer også 
fra en skikkelig håndballfamilie.  I en av 
kampene har pappa Karsten og tre sønner 
spilt sammen, men eldste sønn er vanligvis 
på skole på Gjøvik.

– Jeg har vært med på alle kampene denne 
sesongen, sier Mikkel, som er både ving og 
bakspiller.

Han forteller at det er en overgang å skulle 
møte svært høye og voksne motspillere.
– De kan være både smartere og sterkere, 
men jeg synes at jeg lærer mye. Og det er 
veldig gøy, legger han til.

Broren Joakim (22) er også fast inventar på 
herrelaget.  

: Tekst og foto Mette Bugge

De trives begge meget godt på klubbens 
 herrelag i håndballens fjerdedivisjon.

– Det gir så mye energi å være på trening og 
spille kamp, sier den eldste.

Lars Sundby spilte på oldboyslaget for noen 
år siden, men så gikk det inn.

– Da klarte vi å etablere et herrelag, og jeg 
synes det er så viktig at de eldre er med, slik 
at de yngre har et lag å spille på.  Jeg tror 
jeg kan brukes til alt. Jeg er som poteten, ler 
Lars.

Han spiller både på strek, kant og bak, alt 
 etter behovet. Sønnen Christoffer (26) er 
også aktiv, og det er stas at far og sønn har 
denne felles interessen

HERREGJENGEN:  Bakerste rekke f.v. : Robert Andersen, Truls Elgaaen,  Henrik Hass, Peter Stie Hansen, Christoffer Sundby, Lars 
Sundby. Foran fra venstre: Joakim Braaten Bedsted, Mads Sæteren, Mikkel Braaten Bedsted, Aleksander Johnsen Solberg. Liggende 
foran: Cyrus Brantenberg.

LAGSPILLERE. Mikkel og Lars.

Vel blåst på håndballbanen

Stine Holst og Helene Silseth 

er to av Jardars dommere.

De blåser i håndball, men 

fotballen er like avhengig 

av at noen vil gjøre 

dommergjerningen.

ner/jenter som menn/gutter. De fleste er 
mellom 16 og 19 år.

– Klubbdommere som er aktive i dag er 10 
stk. 2 gutter og 8 jenter, her er det flere som 
er kjempeivrige, og som vi vil få stor glede 
av videre, forteller Siw.  
 
De som er etablerte dommere ordner vika
rer selv, fordi kampene ofte kolliderer med 
egne håndballkamper som gjør at NHF 
må finne ny dommer til kampen. Siw synes 
dommerne er veldig positive og hjelp
somme til å bidra til at dommeroppgaven 
blir vellykket.
 
– Rekrutteringen er positiv, og jeg har fått 
flere forespørsler fra 13 og 14åringer i 
klubben som ønsker å dømme. Dette har 
jeg sagt nei til. Vi har hatt trenere og forel
dre som er ufine med dommerne denne 
sesongen, noe som forsterker at de må være 
noe eldre for å takle dette.

: Tekst og foto Mette Bugge

– Det startet med at vi tok dommerkurs for 
nybegynnere som 1516åringer. Deretter 
har vi fulgt på med Dommerskurs 1, og 
nå  tenker vi å ta nivå 2, sier Stine, elev ved 
Nesbru videregående.

18åringen er målvakt, men tar seg tid til å 
dømme sammen med lagvenninne Helene.
De kan tjene fra 150 til 250 kroner per kamp, 
og synes det er fint å ta med seg de pengene.

De to jentene blåser bestemt.  Som kamp
ledere kan de ikke være puslete.

Helene (18), som til daglig går på Valler 
videregående,  synes hun lærer mye av å 
være dommer.

– Det verste er trenere som begynner å 
kjefte, det beste er når du avslutter en kamp 
og har følelsen av å ha gjort en god jobb, 
og får ros. Og vi blir jo tryggere og tryggere 
etter hvert.

Sier nei til de yngste
Jentene har lyst til å fortsette dømmingen. 
Det er dommersjef  Siw Berg glad for.

Hun forteller at Jardar i håndball har 14 
registrerte dommere, hvorav 2 ikke døm
mer, men er kvotedommere: Gry Nergård 
og Karsten Bedsted.

To dommere dømmer på høyere nivå, Svein 
Tore «Mini» Pedersen og Eivind Scheie. 

I dommertroppen er det like mange kvin

TØFFE JENTER. Helene Silseth (t.v.) og Stine Holst føler seg trygge som håndballdommere, men det er mye som skal takles 
underveis. Ikke minst ufine trenere. Her i en pause, der det gjelder å sjekke at målene stemmer.
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Keepere er også 
forbilder

Nå skal fotballjentene 
opp og frem

HOLDER MÅL. En fl ott keepergjeng som Jardar har i sin stall. F.h.: Andre Røed Russell, Vincent Vågeskar, Magnus Ymbjørgøyen 
Myklebust og Anniken Poetzsch Elisenberg. Mathias Poetzsch Elisenberg står til høyre for målet.

Jardar har satt fokus på 

jentene i fotballen. Nå skal 

denne gruppen vokse.

Jentesatsingen i Jardar 

består av jenter i alderen 

13 til 19 år.

Barcelona ble valgt fordi den gikk i pinsen, 
utenom eksamensperioder og skoleavslut
ninger.

Jardar er en klubb som er drevet etter god 
dugnadsånd og det vi så raskt var at for å få 
ned egenandelen for turen stilte jenten ivrig 
opp i ulike dugnader. I tillegg søkte vi etter 
sponsorer som kunne tenke seg å bidra for 
å gi jentene denne muligheten for å oppleve 
noe spesielt.

Vi fi kk ett solid bidrag fra Det Norske 
 Veritas, hvor en av våre hjelpetrenere arbei
der og søkte således. Det er utrolig positivt 
at DNV støtter opp om nærområdet og kan 
gi lag som vårt en mulighet til å gjøre noe 
ekstra. I tillegg sponset Cubus oss med fl ott 
tskjorter hvor vi trykket logoer på.

Vi bodde alle spillere og voksne på ett 
veldig fl ott hotell rett ved stranden og med 
gangavstand til fotballbanene som lå rett 
ved. Vi fi kk oppleve sightseeing i Barcelona.

Sportslig sett fi kk vi oppleve Spansk tikka 
takka fotball på nært hold med kamper mot 
noen veldig gode spanske jentelag. Spillerne 
våre fi kk mange nye venner og en opp
levelse som de ikke kommer til å glemme på 
mange år.

: Tekst Thomas Kingdon, trener og ansvarlig 

for jentesatsingen i Jardar Fotball

Jardar har satt fokus på jentene i fotballen. 
Nå skal denne gruppen vokse.
Jentesatsingen i Jardar består av jenter i 
 alderen 13 til 19 år. I 2015 har vi to 9’er lag i 
2. divisjon jenter 13 år, ett 11’er lag i 1. divi
sjon jenter 16 år og nytt av året ett 11’er lag 
i 2. divisjon jenter 19 år. Det er i underkant 
av 70 jenter som danner grunnlaget for det 
vi kaller jentesatsingen i Jardar.

Jenter i denne aldersgruppen er den mest 
sårbare i forhold til frafall. Hva gjør vi i 
Jardar for å holde på jentene lengst mulig?
Vi har satt i gang ett langtidsprosjekt for å 
bidra til å gjøre idretten så spennende og 
morsom at jentene velger å fortsette mot 
målet som ligger noen år frem og det er å 
få Jardar tilbake på fotballkartet med ett 
damelag.

Noe av det vi gjør er å legge til rette for 

at de som har lyst og mulighet til å spille 
fotball, får ett tilbud som favner alle. I lag 
idrett står også det sosiale sentralt. Vi har 
sett det som viktig å legge til rette for at 
vi kan dra på tur sammen og delta på cup 
utenfor Norden. I tillegg til dette legger vi 
opp til å gjennomføre en treningsleir for de 
eldste.

Skal ha tilbud til alle
Ett viktig kriterium for å kunne gjennom
føre enten treningsleir eller en cup på ett 
eksotisk sted er at vi legger listen lavt nok 
til at alle kan delta. Det betyr at alle som 
skal delta på ett slik arrangement må bidra 
i form av dugnader for laget for å få ned 
egenandelen til en slik tur.

Målet er å få til en tur i året for de jentene 
som spiller 11’er fotball og videre følger 
ett lite reisebrev fra Jenter 15/16 sin tur 
til Barcelona pinsen 2014 med deltagelse i 
Barcelona girls cup.
 
Ble en vellykket cup
Det var 28 spente jenter (og 5 voksne) som 
var med til Santa Susanna.

Jardar jentegruppe på ungdomssiden er en 
stor og fi n gjeng. Det er 35 jenter født 99 og 
98 som har spilt sammen siden de var små.

JENTESATSING. Bak fra venstre: Elin Kallmyr, Anna Isis Katteland, Linn Zetterberg Huser, Ingvild Thorsen (bak Signe), Signe Midtbø 
Øyulvstad, Alexandra Kingdon, Kristine Skuterud, Runa Mandt, Karen Irion, Kathrine Ween, Millie Thrygg, Nora Froholdt Johanssen, 
Eline Fryjordet Wiik, Hannah Totlandsdal Taylor, Ingeborg Elly Skori, Julia Sørby. Foran fra venstre: Marthe Skori, Mari Søvold Sandok, 
Synne Nappen, Mathilde Amdahl Helgesen, Sara Blom Rishovd, Tale Lindefjeld, Amalie Fogtmann Horpestad, Amalie Husby, Jenny 
Fristad, Pernille Wingård, Cilje Malin Foss, Benedicte Wright Cappelen.

Keeperens viktigste 

oppgave er å hindre mål og 

bidra til å skåre mål.  “Vi 

spiller keeper”, sier vi nå. 

Tiden er forbi da vi satte 

den minst trente i mål.  

Når vi spør om hva som er det morsomst så 
kommer svarene raskt  slenge seg!

For de eldste fokuserer vi mer på plassering 
i feltet, kommunikasjon med laget, feltar
beid, mottak/distribusjon og noe teknikk.
I tillegg til det sportslige er det også viktig 
å kunne samle alle keepere, prate sammen, 
utveksle erfaringer. Fortelle hverandre hva 
som er gøy, hva vi er gode på og fortelle 
hverandre hva vi kan bli bedre på.

Når våren straks er her så blir det spen
nende å følge de ivrige keeperen våre når 
de skal i gang med en ny sesongen for sine 
respektive lag.

: Tekst Thomas Kingdon  Foto: Klemet Elisenberg

Keepere er også forbilder  Manuel Neuer, 
Thibaut Courtois, Gianluigi Buffon. Jardars 
keepere vil bli som dem.

I Jardar har vi i det siste begynt å få frem 
dyktige keepere. I 2014 hadde vi to keepere 
på hvert sitt kretslag – en jente og en gutt, 
begge født 2001.

Fotballgruppen ønsket å legge til rette for at 
så mange keepere som mulig i fra 8 år til 15 
skulle få ett tilbud om ekstra keepertrening 
i vinter og da  jeg jeg ble spurt om å gjøre 
dette, svarte jeg straks ja.

Nå har jeg ansvaret for en ivrig gjeng.  Hver 
14. dag i hele vinter har 2 grupper, både 
gutter og jenter, møtt opp på Bjørnegård 
for å trene. Årsklassen under 11  år har vært 
i underkant av 10 jenter og gutter og klassen 
under 16 år det samme.  De yngste har trent 
fra  klokken 1819.30, de eldste den neste 
halvannen timen.

Må ha god basis
For de yngste har vi trent mye på basisfer
digheter som grep, mottak og distribusjon. 
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48 lag klar til 
seriestart

Fotballen ruller snart i 

seriesammenheng og 

Jardar er klar.

– Hva blir det til med turneringer?
Det blir «A til B cup» på våren og på Mix cup 
på Jardardagen i september. Dette har vi hatt 
stor suksess med de senere årene.

– Hvilke lag i fotballen er «satsingslag» hvis vi har 
noen?
– Vi har et fantastisk 2001lag og 2004lag. 

– Hva skjer på seniorsiden?
– Vi har ett herrelag i 5 div og ett i 8 div. 
Disse skal også i år spille. Vi kommer også til 
å fylle på med juniorspillere.

– Hvor høyt opp har vi et tilbud på kvinnesiden?
– I år skal vi ha juniorjenter som spiller 11er 
og det tror jeg er ganske lenge siden sist vi 
hadde.

: Tekst Mette Bugge  Foto: Geir Haug

Fotballeder Klemet Elisenberg forteller at 
gruppa holder koken. I mange har det vært 
pluss/minus 50 lag som har vært Jardars 
andel av totalen. Ikke noe unntak i år.
– Utenom de 48 lagene skal vi plusse på 
med noen 3 mot 3lag i 2008kullet, opplyser 
Klemet.

Dette er et tilbud til de aller minste, der det 
blir masse ballberøring.

– Hva er utfordringene den kommende sesongen?
– Banekapasiteten her på Bjørnegård. Vi er 
dessverre spredt utover halve Bærum slik at 
det blir mye reising for alle lag.

– Hvordan har treningene gått i vinter?
– Det har vært god aktivitet på Bjørnegård i 
de kaldeste månedene, men vi har hatt masse 
problemer  med  undervarmen, akkurat som 
de siste årene. Dette kunne vi nok ha fylt 
hele Jardarposten med når det gjelder hva 
som har gått galt og hvilke utbedringer som 
er gjort og blir gjort.

– Hvor mange trenere er engasjert, og er det vanskelig 
å få tak i dem?
– Vi har begynt ett prosjekt med mange 
ungdomstrenere. Disse blir tett fulgt opp av 
Geir Haug. Dette ser ut til at dette blir veldig 
bra for fremtiden her i Jardar.

– Skal dere ha kurs for trenere?
– Vi skal arrangere mange kurs for trenere i 
løpet av våren, som eksempel Barnefotball 
og ett Clisens kurs. Og mer kommer.

IHERDIG GJENG: Bakre rekke fra venstre (stående): Fredrikke Wold på ryggen til Anna Nyland, Adam Kaldestad, Malin Bjanes, Celina 
R. Olsen, Martine B. Lome, Mille Bjørnbakk, Ronja V. Graff. Første rekke fra venstre (sittende): Nicolai Nyland (trener), Sofi e Kaldestad, 
Karoline Selsø, Frida H. Finstad, Linn L. Brennskag, Tomine Kvanvik - Hodkin, Jeppe H. Finstad, Thomas Finstad (trener). Ikke tilstede 
da bildet ble tatt: Johanne N. Lien, Sara Grimstad Nielsen, Vilde R. Haugland, Benedicte Bjørseth-Andersen, Antonia Lif Steinarsdottir.

Er du en av dem som ikke 
betaler kontingent?
Medlemskontigenten bidrar til at Jardar kan 
ha et godt tilbud til sine medlemmer. Der
for ber daglig leder Anja Kingdon alle om å 
respektere at klubben må ta en kontingent 
for å holde hjulene i gang.

De som ikke har betalt kontingent må gjøre 
det snarest og  det samme gjelder trenings
avgifter. For sen betaling medfører mye 
ekstraarbeid.

Ta kontakt på mail post@jardar.no ved 
problemer med innlogging på nettsidene 
og/eller betaling.

Medlemskapet for 2015  er kroner 450, 
for enkeltmedlemskap og kr. 900, for 
 familiemedlemskap.

For de av dere som er aktive medlemmer 
og/eller har aktive barn/ungdom i fotball, 
hopp, håndball, langrenn og/eller sykkel
gruppa vår  vær vennlig å betal eventuell 
aktuell treningsavgift umiddelbart!

Logg inn ved å klikke på ikonet øverst til 
venstre på våre nettsider:
www.jardar.no 

Logg inn med eksisterende bruk
ernavn og passord. Har du glemt 
dette, trykk på “Glemt brukernavn/
passord?”. Gå videre til «Betaling» og 
følg så videre instrukser for online 
betaling.

STØTTESPILLERE. I hele Jardar er det medlemmer som bruker tiden på å være støttespiller. Har Bhakeerathy Thamotharampillai,  
som har fått med Babette Johansen (t.v.) og Selma Braa Hovda  som selgere i kiosken i Combihallen. FOTO: METTE BUGGE

Dugnadsgjengen
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IVRIG TROPP. VIL DU VÆRE MED? Jørgen Berg (f.v.), Knut Helgesen, Ola Thjømøe, Øystein Hansen, Håkon Nesse, Ola Nyhus, Arne Grøndal, Arne Gaustad, Jonas Haltia (med et hjul i hånda), Morten Sørensen, Øyvind Engelstad (bakerst), Dan Evert Brekke (knapt synlig) bak Kjell Nervold, Espen 
Olsen, Svein Erik Skjelbred (delvis skjult bak Espen), Finn Nybakke, Hans Andreas Glette Hansen, Tor Staff, Narve Holen, Einar Markhus, Bjørn Engelstad, Henrik Rossvoll, Olav Tungesvik og Odd Helge Hatland.

Nå skal hjulene snart trille 

som de aldri før har trillet. 

Jardars blå/hvite gjeng er i 

farta.

har lyst. Men mange synes det er stas å ta en 
utfordring, enten det er LillehammerOslo, 
Birken eller Askerrunden.

Jardar har også et  tilbud til dem som vil dra 
på treningssamling på Mallorca i uke 16.

Da kan vi by på gode treningsmuligheter og 
hyggelig sosialt samvær, sier Ole Christian, 
som også er styreleder..

Klar, ferdig 11. april
Lise Bjørnstad sitter i styret i Sykkelgruppa. 
Hun forteller at Tour Tråkk vil ha sin offi 
sielle start på sykkelsesongen med prolog fra 
Jardartomta første lørdag etter påske, det vil 
si 11. april. 

– Vi starter kl. 0900 sharp.  Tradisjonen 
tro følger prologen sin «nesten» faste rute – 
via Blommenholm, Veritasskogen, Strand, 

7. april går et slags startskudd. Da inviterer 
Sykkelgruppa til medlemsmøte for alle 
sykkel interesserte i Jardar, og det skjer på 
Nesbru videregående.

Hovedattraksjonen for kvelden vil være 
et foredrag med Henrik Alpers, redaktør i 
Landevei (www.landevei.no) og ivrig sykkel
skribent.

Da er det bare å komme, selv om man 
kanskje ikke har vært med i sykkelgruppa 
tidligere.

– Henrik vil inspirere deltakerne med sine 
 reiseskildringer fra mange fl otte opplevel
ser på sykkelsetet i Norge og Europa. Det 
blir også mimring fra 2014 sesongen og 
orientering om hva Sykkelgruppa kan tilby 
medlemmene sine, sier Ole Christian.

Han er en av de ivrige sykkelrytterne, som er 
glad for at Jardar har dette tilbudet.  Og med 
mange ryttere i alle aldre, er det ingen som 
kan si at man er «for gammel». Treninger, i 
alle fall i mosjonsklassen, legges opp etter 
nivå.  Hver lørdag fra sesongen starter ved 
påsketider, er det nemlig samling presis klok
ken 09.00.  Tradisjonelt deler gruppen seg i 
ulike undergrupper.

Populært for alle aldersgrupper
Sykling er «in» og en utrolig fi n aktivitet både 
for trimmere og de som vil delta i ritt. Det 
siste er slett ikke nødvendig, hvis man ikke 

mer – Oslo, hvor vi håper å få med jentene, 
vil Ola Nyhus bekle kapteinsrollen i år for 
rekordgjengen. 

Gruppa teller nå 1617 mann, men de håper 
å være minst 20 på startstreken på Lilleham
mer lørdag den 27. juli. Men innen da må 
det trenes og gruppa er allerede godt i gang, 
både på ski og på sykkel, med piggdekk, på 
spinning eller på rulle (i diverse kjellere). 
De har også blinket ut Enebakk rundt og 
Tyri fjorden rundt som testritt for å kjøre inn 
laget til Styrkeprøven sent i juni.

PS. En gjeng har også tatt mål av seg å være 
med i turrittet Jotunheimen rundt (440 km) 
i juli. Vestmarksrittet og Askerrunden er de
fi nert som klubbmesterskap på henholdsvis 
terrengsykkel og landevei. 

: Tekst Mette Bugge  

Lysaker, Skøyen og til Huk med retur via 
Lysaker brygge, Polhøgda og Fornebulandet.

I 2014 ble det lagt inn protest fra en av 
deltakerne, som påpekte at Prologen alltid 
hadde gått via Kalvøya.

– Deltakeren ble med under lovnad om av 
prologen for 2015 også ville bli lagt innom 
Kalvøya. Prologen foregår alltid i moderat 
«prate tempo» og har fl ere obligatoriske 
stopp innlagt, opplyser hun.  

Være med i mosjonsritt?
Tour Tråkkgeneral Ola Nyhus har nyttig 
info til dem som har lyst til å være med på 
turrittet LillehammerOslo 2015.

Tour Tråkkgruppa har stort sett konsentrert 
seg om aktiviteter på terrengsykkelen. Men 
for et par år siden ble det ymtet frampå med 

at det kanskje også hadde vært artig å prøve 
seg på landeveien og noen av oss satte seg 
som mål å sykle Styrkeprøven Lillehammer 
– Oslo. Dette ga mersmak og med kaptein 
Kjell Nervold i spissen satte gruppa seg 
som mål å krype under fem timer i 2014, 
noe de også greide med ganske god margin 
(4,50,55). Hva så med 2015? Skulle vi si oss 
fornøyde med 2014resultatet eller skulle vi 
sette oss enda mer hårete mål?

Etter avstemming og rådslagning i gruppa 
var saken klar, vi går for ny Jardarrekord i 
2015. Den gamle på 4,36 ble satt av junior
gruppa i klubben for noen år siden, men 
med en litt annen trasé enn dagens.  Så etter 
å ha vurdert og kalkulert traséen for 2015 ble 
det vedtatt at tida 4,44,44 er årets mål og at 
det i tilfelle vil bli defi nert som ny Jardar
rekord! Siden Kjell i år vil ha et opplegg for 
en litt mindre ambisiøs gruppe to i Lilleham

Klart for kick off  7. april
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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  

IL Jardar ble stiftet 4.februar 1962. Jardar skal være, 

og er et breddeidrettslag med gode verdier. Vi er en 

klubb som er i en stadig utvikling, og er et resultat av 

samfunnet rundt.  De siste årene har IL Jardar også blitt 

en enda tydeligere og viktigere samfunnsaktør.  Man har 

nå ett tett samarbeid med de lokale grunnskolene. Og 

endelig i 2010; etter mange år med mye hardt arbeid, fi kk 

endelig Jardar sin egen kunstgressbane.

Kunstgressbanen på Bjørnegård har gitt mange 

muligheter, og det er hard kamp om treningstidene.  Et 

fast tilholdssted har betydd mye. Det jobbes fortsatt 

videre med planene om å få ferdigstilt enda en 

kunstgressbane. For å oppnå dette trengs det ytterligere 

midler.  IL Jardar, fotballgruppen har nesten 700 spillere 

fordelt på ca. 45 lag. I Jardar IL vil bredden alltid være 

viktigs. IL Jardar skal være, og er en klubb, hvor alle skal 

kunne være med, men hvor også de største talentene skal 

få nok utfordringer. 

IL Jardar håper du ønsker å investere i klubben vår, og ser frem mot et godt samarbeid

IL Jardar, Fotballgruppen arrangerer mange spennende 

prosjekter; blant annet «Mix-cup» og «AtilB-cup».  I 

sommerferien arrangeres den årlige Tine fotballskole 

og IL Jardars egen Jardar Fotballcamp for de litt eldre. 

I fjor deltok henholdsvis 194 og 25 spillere på dette 

tilbudet.

Vi er en fremtidens klubb og vår satsing er på de 

yngre. IL Jardar har en veldig viktig posisjon i 

nærmiljøet og bidrar særs til en god lokalforankring. 

For å kunne fortsette vår satsing er vi avhengige 

av reklameinntekter/sponsorinntekter og at vi har 

noen faste sponsorer som stiller opp og gir oss den 

økonomiske tryggheten vi trenger for å kunne nå målene 

vi har satt oss i fremtiden. 

Alt 1 – Avtale 3 år – Kr. 21.000,- (3 år kr. 7.000,-)

Alt 2 – Avtale 5 år – Kr. 30000,- (5 år kr. 6.000,-)

Ta kontakt med Klemet Elisenberg klemet@jardarfotball.no eller 970 33 501
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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

Du er hjertelig velkommen!
Mvh.  Sissel, Penneline og Alicia.

Jardar- ungdommene ble veldig fornøyde etter en dag på A costa Saks!

Vi tilbyr alle 
Jardarmedlemmer 

10%

Industriveien 2, Sandvika. Tlf: 67543023  Mail: sissel@acosta.no 
Facebook:Acosta saks Hjemmeside:acosta.no

971261633

Vil du gi din støtte til IDRETTSLAGET JARDAR?
Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til å bestemme hvem som skal motta noe av overskuddet til
Norsk Tipping. Hver gang du spiller kan du velge å støtte det laget eller foreningen du mener fortjener det
mest. Vi oppfordrer deg til å støtte oss i IDRETTSLAGET JARDAR.

For å være grasrotgiver må du være kunde hos Norsk Tipping.

Ved spill hos Norsk Tipping vil inntil 5 prosent* av spillinnsatsen gå direkte til din grasrotmottaker, og best av
alt, hverken innsats, premie eller vinnersjanse reduseres.

Grasrotandelen gjelder for alle Norsk Tippings spill, bortsett fra Flax, Extra og Belago.

Gjennom å være grasrotgiver er du med på å oppfylle små og store drømmer for din grasrotmottaker.

Du kan bli grasrotgiver på en av følgende måter:
• Hos kommisjonæren
• Mobilspill
• Norsk Tipping sine nettsider
• SMS, send Grasrotandelen 971261633 til 2020

For mer informasjon se www.norsk-tipping.no
*For Multix og Instaspill gjelder annen beregning.

Vil du støtte oss med din grasrotandel?

IDRETTSLAGET JARDAR

Org.nr: 971261633

Vil du støtte oss med din grasrotandel?

IDRETTSLAGET JARDAR

Org.nr: 971261633

Vil du støtte oss med din grasrotandel?

IDRETTSLAGET JARDAR

Org.nr: 971261633

Vil du støtte oss med din grasrotandel?

IDRETTSLAGET JARDAR

Org.nr: 971261633

Vil du støtte oss med din grasrotandel?

IDRETTSLAGET JARDAR

Org.nr: 971261633

Vil du støtte oss med din grasrotandel?

IDRETTSLAGET JARDAR

Org.nr: 971261633

Vil du støtte oss med din grasrotandel?

IDRETTSLAGET JARDAR

Org.nr: 971261633

Vil du støtte oss med din grasrotandel?

IDRETTSLAGET JARDAR

Org.nr: 971261633

Vil du støtte oss med din grasrotandel?

IDRETTSLAGET JARDAR

Org.nr: 971261633

Vil du støtte oss med din grasrotandel?

IDRETTSLAGET JARDAR

Org.nr: 971261633

Vil du støtte oss med din grasrotandel?

IDRETTSLAGET JARDAR

Org.nr: 971261633

Vil du støtte oss med din grasrotandel?

IDRETTSLAGET JARDAR

Org.nr: 971261633
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Side 1 av 1

DEN ENESTE ”KONTAKTEN” DU TRENGER

VI UTFØRER ALT INNEN
STERK OG SVAKSTRØM

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

Før eller etter trening...

Gjør det enklere å velge gode 
måltidsløsninger

Vondt i nakke 
eller rygg?

www.naprapat-slependen.no

Slependveien 54 B, 1341 SLEPENDEN
Telefon: 67 41 31 06
post@naprapat-slependen.no

Vi kan behandle:
•  Hodepine/migrene

•  Stiv nakke

•  Svimmelhet

•  Skulderplager

•  Prikking og/eller verking i arm

•  Smerte/stivhet i korsrygg

•  Hekseskudd (akutt lumbago)

•  Ischias

•  Hopperkne

•  Løperkne

•  Akillesproblemer

•  Benhinnebetennelse

•  Nedsatt bevegelighet

•  Andre idrettsskader

Vi holder til på Slependen Helsehus, 
bak Malerstua. Gratis parkering!

Behandling av muskel- og leddplager
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Godt syn ved sport = kontaktlinser

Kontakt oss!

Vi setter kvalitet og service i sentrum

BRILLER
Leser du med lange armer?

Er det uklart på lang avstand?

VI KONTROLLERER SYNET
TIMEAVTALE

67 54 70 20

KONTAKT-
LINSER

Nytilpassing og kontroll 
av alle typer linser

TIMEAVTALE

67 54 67 83

LIENS OPTISKE
GÅGATEN
Sandvika

LIENS OPTISKE
GÅGATEN
Sandvika

Åpent: mandag-fredag 9–17, lørd. 10–13

Med brillen fra Lien – ser du prikken over ién!

Slependveien 56b
1341 Slependen
Tlf: 67 55 11 70

Båtfolkets varehus
finner du på Slependen

Maritim er Norges største kjede for båtutstyr, 
her finner du et kjempeutvalg av utstyr til båt og båtliv!
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KIROPRAKTIKK  +  AKUPUNKTUR  +  FYSIOTERAPI  +  MASSASJE  

La ikke idrettsskader
ødelegge idrettsgleden!
Vi har solid erfaring med å forebygge 
og behandle idrettsskader.

Vårt tverrfaglige team kan bidra med: 
• Kiropraktikk  • Fysioterapi
• Akupunktur  • Massasje
• Treningssenter • Kurs/foredrag

Mange av våre behandlere har selv 
vært toppidrettsutøvere, så hos oss 
møter du likesinnede.

Bestill time på tlf 67 80 50 70 eller www.klinikkpluss.no
Du fi nner oss i Løkketangen 12a
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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.

For en tid tilbake hadde vi besøk av Tom Stiansen  
i forbindelse med at vi benytter oss av konseptet  
Kraft til idretten, for å skaffe støtte til Jardar!

BYTT!  SPAR!  STØTT!

Bytt til Idrettsstrøm, Spar penger  
og Støtt klubben i ditt hjerte!
(må stå i navnet til personen som strømabonnementet er registrert på)

Fornavn: …………………………......................................................... Etternavn: ………………………………….............................................

Adresse: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Postnummer: …………………….................................................... Poststed: ……………………………………............................................

Fødselsdato: ……………………............................. dd.mm.åå

Mobil: …………………………….............................................................. E-post: ………………………………………..............................................

Underskrift: …………………………………………………………………........................................................................................................................

BYTT!  SPAR!  STØTT! Sportslig hilsen Jardar Fotball

rek
ylreklam

e.no

Idrettsstrøm gir deg en god strømavtale,  
samtidig som du bidrar med støtte til Jardar!

For hver kWh du forbruker går 1 øre til Jardar  
(0,5 øre/kWh for bedrift).

       I 2013 sparte jeg kr 2.245,-  på å bytte  
til Idrettsstrøm sammenlignet med  
tidligere strømleverandør. Bryn Horpestad

Idrettsstrøm har: 
● Ingen bindingstid 
● Ingen skjulte kostnader 
● Etterskuddsvis fakturering 
● Månedsbeløp kr 36,25 inkl. mva.

Det er enkelt å bestille på 
www.kti.no, eller du kan 
fylle ut svarslippen nedenfor 
og levere til oss i klubbhuset.

Gjør som oss i styret, og bytt til Idrettsstrøm du også!!

STØTT 
JARDAR!
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Blad i postabb. B-blad
Returadresse:
IL Jardar,
postboks 15, 1312 Slependen
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Kasper satser fullt ut

Inngress

BILDETEKST

GA ALT. Kasper Moen Flatla, født i 1999, er en av Jardars kombinertløpere som nå viser seg frem. Han var tatt ut av Norges 
Skiforbund til å være med i nordisk juniorlandskamp i Sollefteå i Sverige helgen 6.-8. februar, sammen med  deltakere fra Finland, 
Estland, Norge og Sverige. I den individuelle konkurransen hopp og 8 km langrenn, endte han på 10.plass. I teamsprint, der det var 
to på hvert lag, kom han og makker Viktor Steen Eriksen fra Bekkelaget Sportsklubb på 5. plass. Gratulerer!
 


