
Nr 3 – 2015 – Årgang 53

Stolt kaptein

Jardarposten
FOTBALL HOPP LANGRENN HÅNDBALL SYKKELIDRETTSKOLE

s: 20
Stolt arkitekt

Den historiske dagen
Side 4

s: 3



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

Daglig leder
Anja Kingdon

Leder
Kjersti Hellby
Tlf.: 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
Tone Bjørseth-Andersen
Tlf.: 95 05 56 25 – 
toneba@mac.com
Birger Nilsen
Tlf.: 94 00 82 65
bcn@online.no
Nicolai Dirdal
Tlf.: 92 85 80 16 
nicolai.dirdal@gmail.com
Tone Mjøs (varamedlem)
Tone.Mjos@royken.kommune.no

Gruppeledere
Fotball: Klemet Elisenberg
Tlf.: 97 03 35 01
jardarfotball@gmail.com 
Håndball: Helge Harboe
helgeharboe@yahoo.no
Tlf.: 415 45 300 
Hopp: Georg Kórody
Tlf.: 90 14 20 90
georg.korody@dnvgl.com
Langrenn: Rune Engeset
Tlf.: 99 03 88 68
jardar2002@hotmail.no
Sykkel: Lise Bjørnstad
Tlf.: 41 90 00 62  
lisejardarsykkel@gmail.com
Idrettsskole: Anja Kingdon
Tlf.: 40 40 35 51

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:
Klippe, klippe. Ordfører Lisbeth Hammer Krog fi kk med 
Harry M. Martinsen da båndet ble klippet over. Martin Stensaker 
er i kjempehumør.

I hus på rekordtid
Vel overstått! Det er så godt å vite at Jardardagen 
og innvielsen av klubbhuset lørdag 19. september 
ble en dag for Jardars historiebøker. Alt klaffet.

Først kom drømmeværet, og det betydde stor 
aktivitet. Barn, unge, ungdom og voksne satt sitt 
preg på den sportslige biten. Mange bidro for å få 
løp og turneringer i havn. Det var grilling, steking 
av vafl er og et uteliv som yret. Alle var dessuten 
imponert over klubbhuset.

Høydepunktet var klipping av snoren. Offi sielt var 
dermed klubbhuset innviet. Riktignok har det vært 
noen fester og møter der allerede, og alle har vært 
fornøyde. Nå kom ordføreren Lisbeth Hammer 
Krog og kastet glans over høytideligheten, og det 
var stort.

Også lederen i Bærums idrettsråd (BIR), Dag Egil Strømme, hadde tatt seg tid til å bli 
med på det som for oss i Jardar er veldig stort: Et nytt klubbhus. Vi kaller det Norges 
fi neste.

Fikk sjokkbeskjed
Tankene mine gikk til maidagen for drøye to år siden, da jeg midt på natten fi kk 
melding om at klubbhuset brant. Jeg var på tinget til Norges Håndballforbund 
i Sandefjord, og valgte å dra hjem på morgenkvisten. Synet av et nedbrent hus 
var sterkt, men der og da var medlemmene enige: Vi skulle reise et nytt, fl ott 
samlingspunkt.

Mange å takke
Nå står det der. Jeg var rørt da jeg talte i mikrofonen under åpningen, og på den 
påfølgende festen. Jeg er overbevist om at vi er kommet styrket ut. Takk til alle dem 
som sørget for at vi fi kk et klubbhus på 80-tallet, og spesielt Harry M. Martinsen, som 
var pådriver den gangen, og også var med på denne store dagen. Mange bidro for å få 
det første klubbhuset, og det samme skjedde da vi nå kunne innvie nummer to.
Uten de som gikk foran, hadde vi ikke hatt et så fi nt klubbhus i dag.

Jeg vet at det kommer til å bli mye brukt, både av medlemmer, naboer, skolene i 
området, bekjente og alle dem som vil ha et fi nt møte- og festlokale. Dette er et hus vi 
vil ha glede av i mange generasjoner.

Takk til alle som har bidratt, og kommer til å gjøre det i fremtiden.

 : Kjersti Hellby

Åpningen•Feiringen•Festen

Arkitekten har grunn til å 
være stolt av klubbhuset
Arkitekt Georg Strohmeier 
ante ikke, da han var på 
pappatrening i fotball på 
kunstgressbanen, at det 
var han som skulle tegne 
klubbhuset.

var Georg fullt opptatt. Han jobbet tett 
med Jardars Elisabeth Meyer, som også er 
arkitekt, Martin Stensaker og Lars Silseth.

Han ville ikke ha et hus i tre, men et 
frittstående bygg med en spesiell funksjon, 
som så dynamisk og lettere ut. Derfor er 
det plater utenpå, og fargen harmonerer 
med det man fi nner på Bjørnegård skole.

– Jeg innrømmer at jeg er stolt når jeg ser 
klubbhuset i dag. Det er en av mine største 
prosjekter. Det er dessuten sjelden at man 
får så stor innfl ytelse over hele prosessen, 
sier han.

Georgs kongstanke var dessuten at 
barnehagen skulle ha sin egen, private del. 
På forsiden innbys det til aktiviteter, som 
skating. Hele området brukes.

På innvielsesdagen var Georg naturlig 
nok til stede, og kunne glede seg over alle 
godordene.

Det ble en stor dag for ham også.

: Tekst og foto Mette Bugge

50-åringen fra Landsbyarkitektene fi kk tips 
av fotball-leder Klemet Elisenberg, som er 
i samme gruppe «Jong Dads», om at det 
skulle utlyses en konkurranse.

– Jeg kan takke ham for at jeg ble opp-
merksom på det, men jeg visste jo at 
klubbhuset hadde brent ned, sier Georg.

Med en sønn på 12 år som også spiller 
fotball i Jardar, var han engasjert.

– Få arkitektfi rmaer har erfaring med 
klubbhus, men vi hadde erfaring med 
barnehager, legger han til. 

Kommer fra nærmiljøet 
Det spesielle er at arkitekten bor på 
 Tappen på Jong, og dermed hadde kort vei 

til tomten som skulle benyttes, og han så 
mulighetene.

– Jeg har vært mye på Jardar for å hente 
sønnen min, og hadde en følelse av at jeg  
kunne bidra.

– Hva tenkte du om oppdraget?
– Den første tanken som slo meg var da 
jeg kom på banen en kveld i fl omlyset. Jeg 
tenkte at det burde være en lysende, svev-
ende etasje over målet, en slags  tribune, 
og slik ble det på de første skissene. Jeg 
ønsket også at klubbhuset skulle være 
nærmere banen. Ulempen med det gamle 
var at det var for langt bak, og da mister 
man kontakten.

Georg forteller at han ville skape en 
identitet ved å knytte bygg og bane mer 
sammen. Og det ble en terrasse langs hele 
bygget – akkurat den tribunen han tenkte 
på.

Sterk faggruppe i klubben
Arkitekten roser prosjektgruppen for 
å være veldig godt forberedt. Landsby-
arkitektene vant konkurransen, og snart 

FORNØYD. Arkitekt Georg Strohmeier, opprinnelig tysk, men bosatt i Norge siden 2001, er mannen bak det fl otte klubbhuset.
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ORDFØRER Lisbeth Hammer Krog hilste også på æresmedlem Rolf Rustad. Harry M. Martinsen ved siden av.

KLIPPE, KLIPPE og Harry M. Martinsen var med.

HARRY M. Martinsen og Anja Kingdon fikk tid til å sette seg ned i den nye, blå sofaen i klubbhuset.

«Det største jeg har vært 
med på i Jardars historie»
Æresmedlem Harry M. 
Martinsen (90) trodde ikke 
det han opplevde. Åpningen 
av klubbhuset overgikk alt 
det han kunne drømme om.

kunne vi ikke fått et bedre klubbhus enn 
det vi har fått nå.

Han kunne ta i øyesyn et bygg til 23 mil-
lioner kroner, på 667 kvadratmeter. Og 
med barnehagen Veslefrikk som leietager 
i 1. etasje.

Martinsen storkoste seg den lørdagen. 
Han fikk som mange ganger før en god 
prat med daglig leder Anja Kingdon, 
møtte et annet æresmedlem Rolf  Rustad 
og flere veteraner. Martinsen fikk se mye 
aktivitet, og at idrettslaget blomstrer.

– Jeg er veldig fornøyd. Dette har vært en 
stor dag på alle måter, sa han.

Martinsen var i sin tid formann i tre 
 perioder, i tilsammen 17 år. Han er 
selvsagt stolt av det tidligere generasjoner 
har fått til, og som dagens leder Kjersti 
Hellby sa det henvendt til den eldre garde 
som kom på festen om kvelden: Uten dere 
hadde vi ikke hatt det huset vi står i nå.
Så sant, så sant. 

: Tekst og foto Mette Bugge

Klubbens første æresmedlem, mannen 
som var med og stiftet IL Jardar, kom 
som en pent, pyntet gjest til åpningen. 
Han ville gjerne være med og se på alt 
som skjedde på Jardardagen, og ikke 
minst klipping av snoren som Bærums 
ordfører Lisbeth Hammer Krog sto for.

Men da den 53 år gamle ordføreren 
kom til Jardardagen, fanget hun fort 
opp at  lagets sprekeste 90-åring, nemlig 
 Martinsen, sto blant tilskuerne. Og da 
hentet hun ham frem til den høytidelige 
åpningen. – Han måtte jo være med, sa 
hun.

Sammen klippet de det blå båndet som 

markerte den offisielle åpningen lørdag 
19. september 2015.

Rundt dem sto mange tilskuere, og 
 representanter fra Bærum Idrettsråd 
(BIR), Oslo Fotballkrets, forsikrings-
selskapet Gjensidige og ikke minst 
arkitekt Georg. – Det største jeg har vært 
med på i Jardars historie, sa Martinsen 
etterpå. Og han har vært med på mye.

Det første huset kom i 1983
Allerede da klubben ble startet 4. februar 
1962, og han ble valgt til den første 
formannen, som det het den gangen, 
har han brydd seg om lokalklubben. Da 
klubbhuset ble oppført i og offisielt åpnet 
9. november 1983, var han sammen med 
Nils Johansen den mest sentrale som 
holdt i det meste. Flere støttespillere var 
det selvsagt, men de to jobbet mye for at 
Jardar skulle få et samlingssted.

Da klubbhuset brant ned for drøye to 
år siden, ble det et vondt sår, men som 
Martinsen sier: – Når det skulle gå så galt, 
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Jardardagen er en 
flott markering

Været kunne ikke ha vært 
finere. Alle gruppene viste 
seg frem på en utmerket 
måte. Jardardagen er  
topp.

I år var det en ny vri.
–Vi samlet all aktivitet foran klubbhuset, 
siden det skulle åpnes. Vi slapp dessuten 
å være inne, siden været var strålende, sier 
Tone.

Men først et lite tilbakeblikk:
Det forteller at dagen opprinnelig het 
Barnas Dag, og den ble første gang 
 arrangert i 1966, frem til 1981 fra 

I mai 2014 gjenoppsto Jardardagen 
 etter ni års hvile. Da var den tilbake slik 
mange husker den, med stor aktivitet 
inne og ute. Tone Mjøs tok på seg å være 
prosjekt leder, og fikk med seg folk fra de 
ulike gruppene.

Det var aktivitet inne i Combihallen, foran 
Bjørnegård skole, og på kunstgressmatten.

JARDARDAGEN JARDARDAGEN

Staver sletta. Datidens barnestjerner og 
kjendiser sto på scenen.

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

Da Christian Kase og Ruth Breistrand 
Lampe sto i spissen for arrangementet i 
1996, da det var 30 årsjubileum, ble det 

tatt et valg: – Vi vil konsentrere oss om 
det idretts lige. Vi ønsker å vise at Jardar 
har mye å by på, sa Lampe til Jardarpos-
ten den gangen. 

Før Mjøs tok tak i Jardardagen i fjor, ble 
den arrangert siste gang i 2005. Heller 
ikke i jubileumsåret 2012, da Jardar feiret 
50 år, var de noen som ville ta ansvar. 

Viktig for fellesskapet
Etter den vellykkede dagen 19. septem-
ber 2015, er det veldig mange som er 
giret. Sykkelleder Lise Bjørnstad var selv 
til stede, og stolt da gruppens mosjonis-
ter kjørte ut i samlet flokk. Sykkelgrup-
pen er den sist ankomne i fellesskapet, 
men svært populær blant dem som vil 
trene hver lørdag. Tour Tråkk hadde en 
etappe denne lørdagen, og kom tilbake ▶

UTDELING. Det å få premier betyr alltid mye. Denne gjengen ble ropt opp og fikk sine medaljer.

ENGASJEMENT. Det var det så absolutt på sidelinjen, da der var kamper.POPULÆRT. Håndball på kunstgressbanen var nytt og veldig gøy. FLOTT TUR. Datter Guro Ødemark og mamma Asrun Aalvik 
deltok begge på sykkelarrangementet.

INSPEKSJON. Tone Mjøs i gul vest har tatt seg en tur innom sykkelgjengen for å se om alt går greit. Det gjør det.  
F.v. Kjell Nervold, Lise Bjørnstad og Jens Eskerud.
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JARDARDAGEN JARDARDAGEN

etter to timer, tidsnok til åpningen av 
klubbhuset.

– Vi opplevde at mage er nysgjerrige på 
oss, og vi noterte flere navn av dem som 
ønsker å være med, sier Lise.

Hun forteller at gruppen har 60 aktive, og 

først og fremst henvender seg til voksne 
trimmere. Aldersgruppen er fra midt på 
20-årene til godt opp midten av 60-årene. 
Mange kvinner er med, og på Jardar dagen 
stilte som eksempel både mor Asrun 
Aalvik og datter Guro Ødemark.

– Filosofien er at vi skal holde på med 

lørdagstreninger helt til snøen kommer, og 
så går vi på ski om vinteren, forteller Lise.

Hun minner om at det er en årlig fest, da 
i klubbhuset, 7. november.

Populært med ball
Fotball og håndball samarbeidet veldig 

godt denne lørdag. Mens speaker Petter 
Berntsen hadde kontroll ved mikrofonen, 
hadde Bryn Horpestad og hans med-
hjelpere kontroll på kampene. For første 
gang ble det også spilt håndball på kunst-
gresset, og som Bryn sier: Det var mange 
av fotballspillerne som aldri hadde spilt 
håndball, og de syntes det var gøy.

Det var totalt 174 påmeldt, inkludert 
etteranmeldte, som deltok. 91 påmeldt 
+ 20 etteranmeldte i den yngste klassen 
fordelt på 6 guttelag og 3 jentelag. 58 
påmeldt + 5 etteranmeldte i den eldste 
klassen fordelt på 6 lag

 Arrangøren kuttet ned til 20 minutters 

spilletid, og avviklet finalene for de yngste 
samtidig for å være mest mulig tids-
effektive.

I jenteklassen gikk beste lag rett til fina-
len, mens lag 2 og 3 må spilte semifinale. 
Litt merkelig, men da fikk alle minst tre 
kamper hver.
 

BRA OPPMØTE. Leder Lise Bjørnstad holdt skansen da denne gjengen dro ut på en kortere utgave av TourTråkk på Jardardagen.

FINT OPPLEGG.  Maten kom selvsagt fra Kiwi. Nicolay Dirdal fra 
langrennsgruppa hadde fått med seg kona Eva til å selge pølser.

I SEKRETARIATET. Her gjelder det å ha oversikt. Petter Berntsen 
var speaker under fotball- og håndballkampene. Ved sin side 
hadde han datter Caroline Berntsen og Tone Skori.

Ulla Øyslebø, Solveig Johansen, Siri Omland og Siri Andersen. JARDARTROLLET.  Kent Søndergaard har hatt hovedansvaret for Jardartrollet i hele år. Her ser det ut som om han tenker på at alt 
 stemmer, før starten på den siste utgaven.

SULTNE KJØPERE. Og bak grillen Tomas Berg. Eva Dirdal sto der mesteparten 
av dagen.

VAFFELSALG.  Og mye mer sto denne gjengen for.  
F.v.: Malene Asjer Lefsaker, Emma Moe og Filippa Kingdon.
De spiller alle fotball på Jardar 2002.

▶

▶
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FULL FART. Jardartrollet for de litt større. Nærmest Katrine Ivarsen Dirdal.GØY MED SKI. Det synes Eileen Bjanes (f.v.), Kajsa Meyer Larsson 
og Silje Emilie Rognstad.

POPULÆRT. Medaljer er alltid noe unger setter pris på.

JARDARDAGEN

– I den eldste klassen mikset vi jenter og 
gutter da det var for få jenter påmeldt, 
sier Bryn.

Det var lagt opp til at annen hver runde 
var fotball og håndball. Det ga et utilsik-
tet opplegg der det av laget i de tre-lags 
store gruppene som ikke spilte 2. runde 

ikke fikk spille håndball før senere i 
turneringen
 
Det ble brukt:
•  17 fotball-lagleder + 6 håndball-

lagledere
• 5 fotballdommere
•  3 par håndballdommere

•  3 baner merket for både håndball og 
fotball

I langrennsgruppen var det prøving av 
rulleski, som blir mer og mer vanlig. En 
gruppen sto også for Jardartrollet, som 
hadde sin avslutning den dagen. Det er et 
tilbud til løper i alle aldre, og de minste 
hadde med mor og far på sin runde.

Kent Søndergaard har holdt i Jardartrollet 
hele sesongen, og fikk den siste etappen i 
havn på en utmerket måte.

– Det kom også til noen nye på den siste 
etappen. Totalt har det vært med 180 
 løpere denne sesongen, og det er noe 
færre en normalt, sier Kent.

Vanligvis har det vært rundt 60 på hvert 
løp, og aldersgruppen spenner fra å bli 
båret rundt av mamma eller pappa, til 
løpere i 50-60 års alderen.

– Vi har hatt syv runder inklusive den 
siste. Da måtte vi lage nye løyper, men fra 
2016 er vi tilbake i Tanumskogen igjen, 
opplyser Kent.

Hoppgruppen hadde ingen stor stand, 
men viste frem hoppski, og fortalte om 
aktiviteten. Leder Georg Korody hadde 
oppdrag i Midtstubakken store deler av 
dagen, men rakk festen om kvelden.

: Tekst og foto Mette Bugge

FOTBALL. Og da gjelder det å nå ballen. TROLLUNGER. Full innsats over hele linja. MED PAPPA. Godt å ha ei hånd og holde i,  
synes Maja Agner Matheson.

▶
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Fullt hus og  
stormende jubel
Da er klubbhuset innviet 
som seg hør og bør. Festen 
på kvelden samlet fullt hus.

Ble imponert på omvisning
Tidligere på dagen fikk ordføreren og alle 
de andre gjestene en omvisning i huset. 
Martin Stensaker, leder av Byggekomiteen, 
sto for det. Ordføreren likte det hun så, 
også fra Barnehagen som har egne avde-
linger på «baksiden» - og fin uteplass.

Martin Stensaker, Elisabeth Meyer, Lars 
Silseth, Anja Kingdon og Klemet Elisen-
berg ble ropt opp og hedret med blom-
ster på festen. Så fortjent, så fortjent. 
De har alle bidratt for å få på plass et 
fornuftig hus. Tronrud Bygg har stått for 
oppføringen.

– Vi inviterte tre arkitektkontorer, men 
falt umiddelbart for utkastet til Landsby-
arkitektene, opplyste Kjersti Hellby.

Nesten hundre mennesker møtte opp 
for å feire det som hadde skjedd. Alle 
grupper var representert, medlemmer, 
foreldre, veteraner, trenere og ledere.

Daglig leder Anja Kingdon holdt i 
trådene, selv om hun hinket rundt på 
krykker med gipset fot. Mange gode 
støttespillere hadde bidratt med dekking 
av langbord, og pynting. Tapas sto på 
menyen, og etter at leder Kjersti Hellby 
hadde holdt sin tale, og gitt blomster 
til mange som har bidratt stort i opp-
føringen av klubbhuset, var det smil, 

latter og dans til veldig langt ut i de små 
timene.

Riktignok kunne Kjersti opplyse at det 
hadde vært fester der tidligere, for å teste 
ut. Klubbhusets festsal fungerer helt 
supert, kunne hun fortelle. Og med et 
splitter nytt kjøkken, er det mye lettere å 
arrangere alle slags fester.

– Vi har veldig godt belegg allerede, sier 
Anja, som vet at utlån vil ble et viktig 
bidrag til klubbens økonomi.

Som god hjelp på kjøkkenet stilte denne 
gangen unge utøvere, som ryddet og satte 
frem mat, kaffe og kaker. Nydelig bakverk 
fortalte på maskinpanlokk at Jardar har 
stor og mangfoldig aktivitet.

SKÅL: Fullsatt på festen. F.v. Elin og Cato Sørensen – Mette og Ragnar Hestvik

SUPERTRIO: Tone Mjøs (f.v.), Sissel Sundby og Nina Holst.BLOMSTERGUTTER. Lars Silseth (f.v.). Klemet Elisenberg og  
Martin Stensaker.

GOD MAT. Det synes også Harald Færgestad, som hadde  
laget en fin sang til innvielsen. I GODT SELSKAP: Gry Nergård og Narve Mjøs.

▶
VETERANER:  Grete og Rolf Rustad (t.h) hadde det topp på festen. 
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Arkitekt Georg Strohmeier bor på Jong, 
og det er ekstra stas. Han er i nærmiljøet, 
og visste med en gang – da oppdraget 
kom – hva han ville.

Luftig og med godt utsyn
Det skrytes spesielt av løsningen med 
åpne vinduer ut mot kunstgressbanen, 
der det også er mulig å gå ut på terrassen 
og følge med. 

Det er valgt nydelige materialer, og 
lydkvaliteten er på topp. Det betyr også at 
festsalen kan leies ut til møter, og det blir 
storskjerm der.

– Da skal vi arrangere kvelder for 
medlemmene når det er store ting på 
gang, som VM i håndball, EM i fotball og 
verdenscup i hopp og langrenn, sier  
Anja Kingdon.

Og sikkert mye mer, dersom medlem-
mene ønsker det.

Det er for øvrig heis for funksjonshem-
mede i bygget, og blinde og svaksynte 
skal kunne føle seg frem på gulvet der 
opphøyde prikker varsler om at trappen 

IMPONERENDE: Gode kaker med logo må til.

KJENTFOLK: Marit Grefberg og Harry M. Martinsen på fest. KAKEBORD: Og alle får. Marit Skjevdal og Hilde Matheson.

FESTPYNTET. Flott kvartett: Marit Skjevdal, Tone Hvidsten, Ann Zetterberg og Eldar Brænden.

GOD STEMNING. Det hørtes i lokalet.

KJØKKENHJELP: Viktige støttespillere denne kvelden. Andrea Nærup (f.v.), Sara Blom Rishovd, Ingeborg Skori-Holm, Christina Blekeli,  
Ida Sæteren og Sivancheni Thamotharampillai.

kommer. Gode garderober og nytt kontor 
med møterom like utenfor, gir alle som 
jobber og skal være i bygget helt nye 
muligheter. 

: Tekst og foto Mette Bugge
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Har fornyet seg i tøyet
Blått og hvitt. Jardars farger 
er flotte. Og de som er med i 
gruppene, har mulighet til å 
kjøpe tøy.

– Der er det en egen Jardarside, opplyser 
Thomas.

Lurer du på hva Jako står for, spør han 
og peker på merket på bekledningen. Han 
har svar med det samme. 

– Det er sponsoren i tysk Bundesliga.
Selvsagt er gruppenes tøy litt forskjellig. 
Slik må det være. Behovet er også ulikt.

: Tekst og foto Mette Bugge

Alle gruppene har fine dresser. På bildet 
ser vi fra venstre Katrine Ivarsen Dirdal 
fra langrenn, Andrea Nærup fra håndball, 
Filippa Kingdon fra fotball og sykkel-
gruppens representant Lise Bjørnstad.

Gutten med hoppski representerer 
naturlig nok hopp. Aleksander Røste 
Solberg er også pent kledd.

Thomas Kingdon sto på stand på 
Jardardagen. Han ville vise frem den nye 
kolleksjonen. Han solgte både strømper, 
bukser, T-skjorter og jakker. Mange kom 
for å ta bekledningen i øyesyn, men det 
viktigste: Det går an å bestille det inne på 
sportx.no hele året.

FLOTTE MODELLER. De viser nytt tøy. F.v. Katrine Ivarsen Dirdal, Andrea Nærup, Filippa 
Kingdon og Lise Bjørnstad.

MANNLIG MODELL. Skihopperen Aleksander Røste 
Solberg har også på seg fine klær.

Fotballen «stjal» et lavterskeltilbud
Unger født mellom 2007 og 
2010 har kunnet komme på 
lørdagstrening helt siden 
påsken, og det gratis.

ikke koster noe, og håper at enda flere 
kan benytte sjansen til våren.

Lørdagstreningene pågikk helt til høst-
ferien kom. Kanskje kommer noen av 
 ungene til å fortsette med fotball eller 
 annen aktivitet i klubben når de blir 
eldre? Noen er sikkert allerede med.

: Tekst Mette Bugge   foto Geir Haug 

Omtrent 60 unger og deres foreldre har 
benyttet seg av dette tilbudet, som Jardars 
ungdomstrenere har stått bak. De som 
har trenerkurs, totalt 20, har stilt seg til 
disposisjon for å lære bort aktivitet.

– Ungdomstrenerne  har vært veldig 
flinke til å ta seg av barna, sier Geir Haug 
i styret, som har fulgt opp trenerne.

– Dette tilbudet er nytt av året. Vi fikk 
etterspørsel etter et lavterskeltilbud, og 
hver lørdag fra klokken 10 til 11.15 har 
det vært mye lek og moro på banen. 
 Ungdomstrenerne får på denne måten 
også mye erfaring, og de får betalt for job-
ben. De er dessuten mye flinkere til å leke 
med de minste enn oss voksne, ler Geir.

Kjelsås hadde ideen
Han forteller at han har «stjålet» ideen 
fra idrettslaget Kjelsås i Oslo, som har et 
lignende tilbud.

– Men det gikk noen år før vi klarte å 
få det opp å stå i Jardar. Mye tyder på at 
tilbudet fortsetter til neste år, sier Geir.
Han synes det er viktig å ha tilbud som 

MORO på kunstgressbanen på lørdager. Mathea Matheson 5 år.

Vær tidlig ute hvis du vil 
leie klubbhuset, der det  
allerede er stor pågang. 

Festsalen egner seg ypperlig til konfirma-
sjon, dåp, fødselsdager, barnebursdager, 
møter, kurs og sammenkomster av alle 
slag, både på dagtid og kveldstid.  

Private og firmaer kan booke. Lokalene 
er lyse og innbydende med flott utsikt og 
huser rundt 100 mennesker. 

Salen kan også deles av for mindre areal. 
Kjøkkenet er velutstyrt med alt fra glass, 
kopper og bestikk til middagsservise. 

Det er heis og peis.

Priser:  Medlemmer Ikke medlemmer
Hverdager   1.800 2.100
Fredag/Lørdag  4.500 5.700
 
Kontakt klubbkontoret for reservasjon: Tlf: 40 40 35 51. E-post: post@jardar.no

Klubbhuset er blitt ettertraktet å leie
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Teambuilding gir resultater
Jardars håndballag i  Gutter 
12 år har gjort det bra i 
både serien og de cupene 
de har vært med i det siste 
året. 

bestod av Marius Ulvin Erlandsen, Jesper 
Hagen og Gaute Holm (pappa). De andre 
lagene mente at vinnerne nok hadde 
regnet feil på hesteskopoengene, men 
protestene ble ikke tatt til følge av juryen. 
Både gutter og foreldre viste at det i hvert 
fall ikke skorter på seiersviljen. Lørdag 
kveld ble det grilling av hamburgere etter-
fulgt av timesvis med boksen går under 
en Valdreshimmel full av stjerner. 
 
På søndag var det klart for fjelltur opp 
til Grønnsennknippa på 1368 moh. I 
strålende solskinn satte deler av gruppa 
opp et høyt tempo helt fra starten av, og 
de første nådde toppen på rett over en 
time. Nok en gang var det Gaute Holm 
(47) som hadde mest å gi på slutten og 
nådde toppen først. Mange av de andre 
tok seg tid til å nyte både utsikten og en 
hyggelig prat på vei oppover. Utsikten 
både mot Skogshorn, Bitihorn og store 
deler av Jotunheimen var fantastisk. 
 
2003 laget er allerede en godt sammen-
sveiset gjeng, som har det gøy sammen 
både på og utenfor håndballbanen. Gutta 
nærmer seg nå alderen der de kan bli 
nødt til å velge hvilken idrett de vil drive 
med, og da gir denne type opplevelser 
forhåpentligvis en ekstra dimensjon til 
idretten. Lagidrett gir muligheten til å 
lykkes sammen med andre, og det aller 
morsomste er å lykkes sammen med sine 
beste venner. Utover høsten får vi se om 
teambuilding også gir resultater i form av 
fl ere poeng i serien. 

: Tekst og foto Jan Ove Hagen

Det er mye talent i laget og innsatsen på 
trening er god. I tillegg legger 2003-gut-
tene inn teambuilding-aktiviteter for å bli 
enda mer samspilte.
 
I vår gikk Jardars G12 lag helt til A-fi na-
len i Messecup og siste helgen i august 
spilte de Haslum cup. I gruppespillet ble 
det fi re strake seiere mot ROS, Frogner, 
Langhus og Haslum og en samlet målfor-
skjell på imponerende 35-16. Det ga en 
velfortjent plass i A-sluttspillets semifi -
nale. Der møtte de 12-åringene fra den 
gamle storklubben Urædd fra Porsgrunn. 
Etter en svak start på kampen og 0-3 
etter 5 minutter, våknet Jardargutta og 
spiste seg sakte men sikkert inn på Tele-
markingene. Med 5 minutter igjen ledet 
Jardar med ett mål, men mot slutten av 
kampen ble det desverre mye stang ut, og 
Urædd vant til slutt 9-8. En liten nedtur 
for guttene fra Tanum, Jong og Billing-
stad, men i denne kampen var marginene 
ikke på lagets side. Tredjeplass av fjorten 
lag er imidlertid veldig bra og lover godt 
foran seriekampene i høst. Målet for 
høsten er å bli blant de to beste lagene og 
gå til A-sluttspill etter jul.
 
Sveiser gjengen sammen
Helgen etter Haslum-cup hadde laget lagt 

opp til teambuilding i Valdres for å bli 
enda bedre kjent og forsterke lagmo-
ralen ytterligere. 10 gutter og 7 voksne 
dro fredag etter skolen opp til trenerens 
hytte i Vestre Slidre, hvor alle gutta ble 
innlosjert på hemsen etter en solid dose 
med taco. På lørdag bestod program-
met av Zipline-kjøring og Energikamp 
på Brennabu leirskole. Alle gutta kastet 
seg fryktløst utfor svevebanen med ulike 
akrobatiske sprell innlagt under ferden. 
Energikampen ble en tøff  konkurranse 
mellom 5 lag bestående av både gutter 
og foreldre. Det ble kjempet om poeng i 
kjempesprettert, hesteskokast, stø hånd, 
luftball og kjempelabyrint. Vinnerlaget 

 
KONSENTRERT. Jesper Hagen sikter godt med 
kjempespretterten.

MORSOMT. Magnus Flo Lenz svever 
gjennom lufta i zip-line.

POPULÆRT. En fornøyd gjeng med håndballgutter og håndballforeldre på felles fotografering.

ZIPLINE. Fra venstre: Magnus Flo Lenz, Sondre Johanssen, Jesper 
Hagen, Marius Ulvin Erlandsen, Snorre Brovold, Haavard Skorge, Njål 
Mønsdal Lie, Matias Bratli Skjerven, Ludvig Huitfeldt og Jacob Holm. 

FJELLTUR. Det er populært.  Fra venstre: Njål Mønsdal Lie, Jesper Hagen, Jacob Holm, Ludvig Huitfeldt, Marius Ulvin Erlandsen, 
Matias Bratli Skkjerven, Magnus Flo Lenz,  Sondre Johanssen, Snorre Brovold og Haavard Skorge. 
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Fotballskolen er  
populær hvert år
Fotballgruppa holder koken. 
2015 ble ikke noe unntak 
Tine Fotballskole og  Jardars 
fotballcamp samlet 220 
deltagere, og med stram 
regi.

Han studerer til daglig Sport Manage-
ment i Molde.

Satser på fornyelse
Magnus forteller at det er viktig for fot-
ballgruppa at Fotballskolen kan forbedre 
seg fra år til år.

– Foreldrene krever dessuten at ungene 
skal ha sportslig utbytte. Da kan ikke 
Fotballskolen bare være en oppbevarings-
plass, sier han.

Jardar ønsker også at tilbudet skal ha 
kvalitet, mestring og læring. Derfor har 
alle trenerne barnefotballkurs, som er en 
del av C-lisensen.

Klemet Elisenberg, som er leder av 
 Fotballgruppa, opplyser følgende:

– Nytt av året var enda mer fotball og 
mindre lek. Det tror jeg de fleste barna 
synes var bra. Det ble også foretatt 
utnevnelser. Dagens kaptein gikk ut på 
at de som oppførte seg bra, ga maks på 
 øvelsene, hjalp medspillere og trenere, 
samt ellers var oppegående og positive, 
fikk bære kapteinsbind gjennom en hel 
dag.

Stolt kaptein
Jardarposten møtte en slik kaptein (se 
bildet). 

Martin Møller-Hansen oppførte seg 
eksemplarisk på alle måter og hadde de 
egenskapene som man var ute etter:

– Dagens kaptein ble utnevnt hver 
morgen. Vi så etter dem som hjalp til og 
brydde seg om andre, forteller Magnus.

Gjengen på bildet hører med til dem som 
var å se på kunstgressbanen på den siste 
av de to ukene Jardar hadde tilbud om i 
sommerferien.

Ungene så ut til å trives veldig godt. 
 Håvard Skuterud, som var en av de 
mange trenerne, kunne fortelle at dette 

var en morsom sommerjobb. 19-åringen 
er vanligvis trener for Jardar 2000, og 
spiller fotball selv.

Tale Lindefjeld  (17)  hadde jobben som 
hjelpetrener, og med erfaring fra Jardars 
tilbud på SFO, visste hun også godt 
hvordan man kan aktivisere ungene. 

Den dagen Jardarposten var innom i 
august, traff  vi også Magnus Ellevold 
Strand, som på andre året leder Fotball-
skolen. 22-åringen tok over etter Henning 
Lefsaker. 

– Det er veldig relevant for meg å ta en 
slik lederjobb i forhold til utdannelsen 
min, sier Magnus.

GODE HOLDNINGER. . Gjett om Martin Møller-Hansen var stolt over å bli utnevnt til 
kaptein.

STØTTESPILLERE: Eline Fryjordet Wiik (foran) og 
Marthe Skori-Holm hadde sommerjobb på banen.

▶
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FLOTT GJENG: Moro på tur, og fotografering må til. Foran fv: Erik Aas Andersen, Lise Bjørnstad, Finn Nybakke, Bjørn Rønning og  
Siri Kongsgaarden. Bak fv.: Kjell Nervold, Asrun Aalvik, Eivind Sveen, Sigrunn Kosi Nervold, Dan-Evert Brekke, Marianne Brekke,  
Eva Rønning, Svein Erik Skjelbred, Marianne Sanderud og Ola Nyhus.

Jardar-ugler i mosen
Jardars ivrige sykkel
mosjonister kjører ikke  
bare rundt i nærmiljøet.

Går vi enda litt lenger tilbake i året, så 
var det en stor kontingent ryttere som 
deltok på Asker-runden i mai, som også 
var Jardars klubbmesterskap i landev-
eiskjøring. I høst var det tre som deltok i 
Vestmarkrittet, som ble klubbmesterskap 
i terrengkjøring. Ikke akkurat mange 
deltagere, men kanskje en begynnelse? 
Noen var i alle fall med som vakter, slik 
at Asker kunne arrangere dette rittet.

Punktum med bankett
Sykkelgruppa avslutter alltid sesongen 
med en bankett. 7. november er datoen, 
og i år blir arena klubbhuset. Og hæla i 
taket og ikke i pedalene.

Godt over 60 aktive har vært innom 
gruppa i år.  Leder Lise og daglig leder 
Anja Kingdon i Jardar satser på at alle 
blir medlem av klubben, og betaler sin 
kontingent. Det er viktig for å kunne yte 
god service.

: Tekst Mette Bugge foto Knut Helgesen

TourTråkk er det faste treningstilbu-
det hver lørdag, men ut over det er det 
mange som er med i ritt, og andre tilbud 
gruppa kommer opp med.

Som da 18 sykkelryttere dro på en flott 
sykkelhelg i Grimsbu i Folldal i septem-
ber, der vær og føreforhold var så fine at 
«alle var enige om at det hadde vært en 
glimrende tur», som leder Lise Bjørnstad 
sier. Hun deltok også på denne mønst-
ringen.

På gruppebildet var det 15 som var med, 
og da var det fint at ivrige Knut Helgesen 
hadde med kameraet.

Jardarposten oppfordrer alltid grupper 

og lag til å sende inn bilder med navn, 
og litt stoff. Og som vi presiserer, høy-
oppløselige bilder som vedlegg, ikke 
limt inn i teksten. Og vi gjentar: For- og 
etternavn. Jardarposten er jo et historisk 
dokument, som om 30 år og enda lenger 
skal fortelle hva idrettslagets medlem-
mer var opptatt av på begynnelsen av 
2000-tallet…

Det er for øvrig laget en Jardarbok om de 
første 50 årene.

Og for å gi litt skryt: Sykkelgruppa fikset 
bilder og navn på en utmerket måte fra 
denne turen.

Mer å by på
I høst var det dessuten 22 personer 
fra IL Jardar som deltok på Birkebein-
errittet lørdag 29. august, mens én kjørte 
 Fredagsbirken. I mange år har klubben 
hatt ryttere som har dette som trenings-
mål.

Han legger til: 
– Motivet bak var ikke å lete etter den 
beste spilleren, med den som er en god 
lagkamerat Og vi vektla gode holdninger. 
Vi merket at det betydde noe å «vinne» 
det kapteinsbindet.

Klemet syntes det er stas at gruppa kunne 
benytte det nye klubbhuset som base.

– Barna som var der første uken fikk 
være først til og benytte seg av de flotte 
fasilitetene vi har fått i det nye huset. Vi 
kunne med glede se at dette gikk veldig 
bra.  

Spørrerunde
For første gang i fotballskolens historie 
ble det arrangert «Lunsj-quiz».

– Barna virket veldig gira på hver gang 
de kom inn til lunsj. Forhåpentligvis var 
lunsj-quizen med på å øke fotballinteres-
sen, mener Klemet, som gjerne vil takke 
alle trenerne og kjøkkenhjelpen som 
bidro.  

Av de to som hadde slike jobber var Eline 
Fryjordet Wiik (16) og Marthe Skori-
Holm (14).

– Trenerne var flinke til å motivere og 
lære bort det de kunne.

: Tekst og foto Mette Bugge

PS. Fotballcampen ble arrangert for dem 
som var litt større. Her er det teknikk og 
ferdigheter som ble satt i høysete. Dette 
var også ett kjempebra oppegg for dem 
som ønsket å lære enda mer fotball.

HERLIG KVINTETT.  Trenerne Håvard Skuterud og Tale Lindefjeld har David Walstad, Melvin Fredriksen og Milla Rishovd mellom seg.

▶
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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
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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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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!

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).

            Jeg sparte 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 48,75 inkl. mva.

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

Bestill ved å sende sms «KTI Jardar»

til 02006
eller bestill på www.kti.no

S TØT T 
JA R DA R !

Bytt til Idrettsstrøm, Spar penger og Støtt klubben i ditt hjerte!
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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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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!

 

 

 Lykke er å glede 
andre! 

 
Trenger du det lille ekstra til 
bryllup, konfirmasjon, barnedåp 
eller bare en hyggelig hilsen i 

hverdagen? 
Vi hjelper deg! 

 
I vår underetasje; Klesskapet i 
kjelleren har vi klær med norsk 

design. 

Kristine Vikse Tante Maggy Anouska 

34 35 Jardarposten nr 3 – 2015 Jardarposten nr 3 – 2015



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

Jardars mailadresse: post@jardar.no
Klubbkontorets åpningstider: mandagfredag kl. 0915, onsdagskvelder 1720

Gir hopp en siste sjanse
Jardars Christian Korody er blitt 22 år, og 
har drevet med skihopping siden han var 
seks år.

Han kom på norgescuppallen siste sesong, på tredjeplass, men 
føler at han aldri har fått ut sitt potensial.

– Denne sesongen satser jeg på endelig å få en plass på 
Norges lag i Kontinentalcupen (COC). Klare jeg ikke det, 
 legger jeg opp, sier han.

Christian er født og oppvokst i Jardar, med en pappa som i 
mange år har vært leder av Hoppgruppa: Georg Korody.

Da Christian var yngre, var det veldig mange andre i de 
samme årsklassene. Nå er det snart ikke yngre hoppere igjen 
i klubben, men pappa Georg håper at det skal være mulig å 
rekruttere noen i vinter.

– Jeg håper at vi kan samarbeide med langrennsgruppen, og 
kanskje få noen som vil satse på kombinert, sier han.

Sønnen prøvde også kombinert i noen år, ikke minst da han 
gikk på Norsk Toppidrettsgymnas (NTG) på Lillehammer. 
Men så ble det spesialhopping til slutt.

Alle går til Kollenhopp
Selv om Jardar er lokalklubben, er han også med i Kollenhopp 
der det er seks andre fra klubben vår. Jardar har flest fra lokal-
klubber i Oslo og Akershus, som er med der.

Christian er eldst av dem, Adrian Thon Gundersrud blir 14 i 
april, og er den sist ankomne i Kollenhopp fra vår klubb.

Et tøft valg
Christian har vært utøver i veldig mange år, og de siste på 
heltid. Han får ikke tid til å studere ingeniør, fysikk og matte, 
som han er så interessert i.

VETERAN. Christian Korody (t.h.) har satset mye på skihopping. 
Han er spent på hva som skjer denne sesongen. Her blant pall-
kamerater fra to andre klubber, etter en norgescuprenn sist vinter. 
FOTO: PRIVAT.

– Kombinasjonen av studier og idrett på dette nivået er umulig. 
Det er derfor jeg må satse på det ene eller det andre, men gir ski-
hopping en siste sjanse.

Han har 4. plass i norgescupen som best. I fjor hoppet han veldig 
bra på trening, men har slitt med å få det ut i konkurranse.

I en periode vokste han veldig mye, noe som gjorde det vanskelig å 
få til teknikken. Christian er 187 cm høy, over gjennomsnitt av det 
normale. Men det er andre høye hoppere som har klart å markere 
seg, som Andreas Stjernen.

Derfor gir ikke Christian opp. 

: Tekst Mette Bugge


