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For liten og stor,
klubben der du bor

JARDAR

Leders hjørne

Forsidebilde:
Jeanette Sibbern spilte på 40-årslaget under 
NM veteran i Stavanger i høst.

Jardar på vei oppover
I løpet av høsten har vi sett at vi har fått økt 
medlemsmasen. Lenge har tallet ligget på 1200 
medlemmer, nå er vi drøye 1400. 

Det er gledelig at mange kommer til lokalklubben, 
at barn, unge og voksne fi nner noen tilbud som 
passer for dem.

Like viktig er det at de som kommer på treninger 
betaler for sitt medlemskap til idrettslaget. Det er 
helt uavhengig av hvor aktiv man er. Hver enkelt 
gruppe har i tillegg treningsavgift.

Men den det som jeg må understreke er at hvert 
enkelt medlem er fl inke ti å betale for seg. Vi kan 
ikke drive gratis, da det koster å holde baner i 
orden, leie seg inn i haller og skoler, tilsette trenere, 
kjøpe inn utstyr og sørge for det nødvendige.

Hvis man betaler i tide, slipper daglig leder å bruke mye tid på purringer.
Sliter dere med betalingsløsning, så ikke vær redd for å kontakte daglig leder Anja.
Nå har det gått noen måneder siden vi åpnet klubbhuset, og vi trives veldig godt i nytt 
hus. Det brukes aktivt og leies mye ut i helgene.

Nå er vi inne i vintersesongen, og mange grupper har sin «storhetstid». Ikke minst 
i langrenn og hopp blir det full rulle på nyåret, og da venter renn og konkurranser i 
Jardarregi.

Selv om det er mye å gjøre i forbindelse med slike arrangementer, vet jeg at felles løft 
har mye å si for miljøet. Og så morsomt det er når deltagere trives og det kommer 
rosende ord for innsatsen.

Det kommer hvis man gjør en grundig jobb, og Jardar  har lang erfaring i begge de to 
typiske vinteridrettene.

Håndball er også en vinteridrett, selv om den foregår inne. Det er hyggelig i hallen på 
søndager, da det kryr av kamper. Ta en tur innom og kjøp vaffel og kaffe.

Heller ikke fotballen og syklingen tar fri om vinteren. Kunstgressbanen brukes 
fl ittig, og fl ere lag  trener  innendørs. Syklingen har som regel hatt avtale med et 
treningssenter, for felles spinning.

Det viktigste er at vi alle er aktive, og ikke går i dvale. En skitur i Vestmarka kan 
anbefales. Vi er heldige som har Marka så nær der vi bor.

 : Kjersti Hellby

Verdens koseligste nisser
Røde nisser løp rundt på 
banen i Combihallen. «Alle»  
elsker den tradisjonelle  
 nissefesten. I alle fall hånd-
ballspillere.

Det var 120 barn som var til stede, og i 
tillegg var det veldig mange voksne i år, 
fordi vi hadde med 67 og 8åringer for 
første  gang. Vi har ikke hatt så små før, 
men nå har vi rekruttert så  mange nye, , 
sier sportslig leder Inez Nærup.

For første gang var det også en julenisse 
som kom på besøk, og det var ingen 
hvem som helst. Æresmedlem Rolf  
Rustad tok på seg den jobben, og det ble 
delt ut godteposer til alle.

– Det var kjempesuksess.

De minste spilte kamper på to baner 
samtidig, mens de større brukte hele 
baen. Alle over 12 år måtte kaste ball med 
polvotter på.  Det syntes de var gøy.

Nærup roser foreldrene til 12åringene, 
med Tone Hørgård i spissen, som hadde 
gjort en kjempejobb på forhånd.  De 
hadde ansvaret for arrangementet.

Nissefesten betyr mye for  miljøet vårt. 
De største jentene fra Jenter 15 år og 
damelaget var lagledere. Og så bidro 
klubbens egne dommere  som leder av 
kampene.

: Tekst Mette Bugge foto Kenneth Søndergaard
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I den ypperste eliten
Mangeårig Jardarmedlem 
Hans Christian Tungesvik 
valgte å dra helt til Hawaii 
for å være med på verdens 
gjeveste triathlon: Ironman. 
Her er hans rapport.

IRONMAN, men jeg føler at jeg blir 
forbikjørt av 3000 syklister. Jeg prøver 
å fokusere på at speedometeret sier at 
jeg faktisk kjører ganske bra, og at det er 
mange timer igjen å gjøre det på. Halvveis 
kommer vi til løypas eneste betydelige 
bakke, 5km slakt opp mot vending på 
Hawi.

Hjemover  begynte jeg å kjenne at var
men og noen timer i aktivitet begynte å 
suge kreftene ut av kroppen. Jeg prøvde 
å konsentrere meg om å kjøre jevnt, og å 
ikke slurve med næring og drikke. Flere 
flasker vann ble kastet over kroppen 
på hver eneste drikkestasjon. Klokken 
nærmet seg 12, og det begynte å bli eks
tremt varmt på motorveien, med svarte 
lavasletter helt inntil løypa. De siste seks 
milene ble virkelig en kamp.

Etter  nesten fem og en halv time på 
sykkelen (5:27)  og  33,6 km/t i snitt, var 
det klart for løpingen.

Det å stå på startlista til IRONMAN 
World Championship på Kona, Hawaii 
var for meg en enorm seier i seg selv. Da 
sesongen startet var jeg klar for å delta 
i min første fulldistanse i Kalmar for å 
høste erfaring, med tanke om et seriøst 
forsøk på å kvalifisere for Hawaii i 2016. 
Det var derfor vannvittig med billett til 
VM allerede i år. Dermed var jeg klar på 
at jeg skulle til Hawaii for å nyte opplev
elsen, gi gass og rett og slett ha det gøy!

På race day hadde jeg med mitt eminente 
supportteam Henriette.  Svømming var 
første del, i behagelige  28 grader. 06:55 

smalt det fra kanonen og knappe 2000 
(!) mannlige deltagere  la på svøm. Selv 
med et 100 m bredt startfelt er det ikke 
til å unngå å få et par slag og spark, og de 
første 10 min var en kamp for posis
jonene.   1:08:55 senere var jeg oppe av 
vannet.

Viktig med mye væske
Ut på syklingen prøvde jeg å åpne for
nuftig, men det var lettere sagt enn gjort i 
den lille publikumsfylte runden på ca. 10 
km ut fra start. Beina kjentes likevel gode, 
og jeg var offensiv da vi kjørte opp Palani 
Road før vi la ut på den lange turen på 
legendariske Queen K Highway. Denne 
tilsynelatende endeløse motorveien som 
går gjennom steppelandskap og lavaslet
ter, og som utgjør 170 km av sykkeldelen, 
er kjent for tøffe vindforhold og ekstrem 
varme.

Jeg kjenner jeg sliter litt med å være helt 
på hugget mentalt på syklinga. Nivået i 
VM er naturlig nok høyere enn i et vanlig 

Min beste disiplin
Jeg prøvde å finne flyten på 4:40/km, 
men merket at det ikke gikk av seg selv å 
løpe i denne ekstreme varmen. Jeg klarte 
heldigvis å kjøle meg godt ned med masse 
vann og isbiter i drakta på alle drikke
stasjoner, og følte etter hvert jeg fikk kon
troll over situasjonen langs Ali’i Drive. De 
første 15 km går flatt i en  sløyfe sørover 
langs Ali’i Drive, med masse mennesker, 
god stemning. Her gikk det relativt greit 
å holde motiva sjonen oppe. Jeg gjorde 
unna denne første delen på ca. 4:50/km 
i snitt. Henriette ga meg sekundering un
derveis på at jeg lå som nummer 26 i min 
aldersklasse, og at min drøm om topp 20 
var innenfor rekkevidde.

I siste del av løpet,  i 40 grader på det 
meste,  og  INGEN tilskuere annet enn 
de frivillige på drikkestasjonene, merket 
jeg at jeg måtte sette ned farten for å ikke 
gå på en real smell.

På vei hjemover klarte jeg å holde tem
poet relativt stabilt på rundt 5:40/km, og 
jeg følte at det endelig var overkommelig 
å nå målstreken. Jeg ble tatt igjen av flere 
i min aldersklasse mot slutten, uten at jeg 
var i nærheten av å gjøre et forsøk på å 
følge. Jeg hadde virkelig nok med meg 
selv.  Løpstiden ble  på 3:45 og totaltid på 
10:27 var underordnet akkurat nå: JEG 
VAR FERDIG!
 
Mange gikk på totalsmell
Fasit ble altså de nevnte tidene, 24. plass 
av 52 i M18 24 og 619. plass av 2367 
totalt. Underveis i løpet hadde jeg aldri 
følelsen av at jeg fikk ut det jeg var god 
for, det føltes rett og slett som om jeg 
ikke hadde helt dagen. Sett i ettertid tror 
jeg det gjelder 90% av alle som deltar her 
på Hawaii. Å konkurrere under disse for
holdene med ekstrem varme og fuktighet 
er visst noe man aldri kan være godt 
nok forberedt på og det er umulig å spå 
hvilken vei det vil gå. Mange av de som 
har vært her nede i ukesvis i forveien gikk 
på en totalsmell på grunn av forholdene.
 
Hele uken ble  en fantastisk opplevelse 
fra A til Å. IRONMAN World
Champion ship er et vanvittig sirkus 
med utrolig mye forskjellige happenings, 
gjennomproft på alle mulige måter og en 
opplevelse ulikt noe annet idrettsarrange
ment jeg har vært på.

: Tekst og foto Hans Christian Tungesvik ETTER 10 KM med god stemning langs Ali’i Drive er motivasjonen fortsatt god.

OPP AV VANNET i den etter 1:09 i den nydelige NTNUI- drakta.

TRIATHLON
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– Dessverre så begynte 
jeg ikke med idrett før etter 
at jeg fylte 50 år. 
LES Elisabeths beretning fra 
Norseman. Imponerende.

sykkelavstanden på Norseman. Et delmål 
på veien.

Oktober 2014 vant jeg loddet som 
deltager i Norseman i 2015. Nesten ett år 
i forveien til å tenke, trene og forberede 
seg. Men plutselig var dagen der.

Med support gjeng bestående av man
nen min, datteren og sønnen vår samt 
venninne fra USA var vi alle tilstede i 
Eidfjord. For en stemning. Elektrisk. 44 
forskjellig nasjonaliteter, 260 deltager 
samt support. Strålende vær i ubeskrive
lige omgivelser er en god Norgesreklame.

1.august kl 02.30 leverte jeg sykkelen inn 
i skiftesonen og gjorde alt klart. Kl. 04.00 
gikk jeg ombord i ferga som kjørte oss 
ut i Hardangerfjorden. Ombord i båten 
så jeg etter om det var noen jeg kunne 
snakke med, men det var bare noen få 
deltagere der. En ung jente fra Nederland 
kom bort til meg og lurte på hvor alle 
konkurrentene var. Jeg spurte en vakt 
og det viste seg at de fl este deltagerne 
slappet av på øvre dekk. Vi tok turen opp 
dit og fi kk oppleve en fantastisk stemn-
ing. Nervøs, men likevel hjelpsomhet og 
lykkeønsker overalt.

Tiden nærmet seg for klargjøring til start. 
Ned igjen til nedre dekk og der var crewet 
klar for å spyle oss med kaldt vann. 
Dermed blir overgangen til 10,5 grader i 
fjorden mindre ubehagelig. Spylevannet 
legger seg som et isolerende lag mellom 

Elisabeth Buer Rødø angrer på at hun 
ikke var tidligere ute. Først da hun hadde 
passert 50 år, oppdaget hun idretten.
Nå er 56åringen blitt en ivrig trenings
sjel, og ikke bare det, hun har deltatt i 
triathlon. Den siste var Norseman, som 
er for eliten.

– Alderen kan jeg ikke gjøre noe med, 
men jeg har likevel stor glede av løpe
turene i Vestmarka, de utallige sykkel-
turene og svømmetreningene. Alt i vårt 
fantastiske nærmiljø, sier hun.

Operasjonssykepleieren bosatt på 
Gyssestadkollen på Slependen, gift med 
HansJacob og med tre barn som alle har 
vært aktive i Jardar, har det vært nok å 
hengen fi ngrene i. Arbeidet på Rikshospi-
talet, hjerte / lunge og transplantasjons
enheten, er krevende. Nettopp da er det 
godt å ha noe som gir avkobling.

Hun forteller selv:
– Triathlon (svømming, sykling, løping) 
er en sterk voksende idrett som under
tegnede har blitt helt hekta på. Håper det 
kan inspirere andre i klubben til å forsøke 
en triathlondeltagelse uansett alder.

Jeg startet med triathlon for fi re-fem år 
siden og har stor glede av å drive allsidig 
trening. Jeg er medlem av the 9 o’clock 
Sharp sykkelgruppe i Jardar og har lært 
mye på tirsdagstreningene med Kjell 
Nervold og co. Vi fullførte Lillehammer 
Oslo. Dermed hadde jeg syklet lengre enn 

huden og våtdrakten. Linni Tiller ( Jardar) 
som har fl ere års erfaring som deltager i 
Norseman, hadde tipset meg om at det 
er lurt å hoppe i sjøen tidlig. Da har man 
tid nok til å svømme til starten. Jeg fulgte 
hennes råd og rakk starten med god 
margin. Nå var jeg i gang.

 Kaldt var det, men ikke ubehagelig. 
Hadde følge med et par forskjellige 
deltagere. Det var mørkt, men jeg så 
lysene fra Eidfjord og kunne merke at 
jeg etter hvert nærmet meg. Vel fremme 
ved brygge ble jeg tatt godt hånd om av 
crewet og så også mannen min. Deilig å 
være ferdig med svømmingen. Av med 
våtdrakt på med sykkel utstyr. Litt mat 
og drikke. Så er det 18 mil. Opp Vørings-
fossen og Måbudalen. Et raskt stopp 
på Dyranut. Ferdig med 3 mil oppover. 
Lykke. Koste meg over Hardangervidda 
til Geilo. Så opp igjen til Kikut. Der 
fi kk jeg kylling som smakte fortreffelig. 

Videre over Dagali og ned igjen før neste 
oppover til Uvdal. Der fi kk jeg heiarop 
fra gode venner som overraskende hadde 
tatt turen. Utrolig oppmuntrende. Jeg 
nærmet meg i bånn av Imingfjellet. Der 
traff  jeg en annen syklist som gjorde at 
jeg fi kk selskap opp siste bratte bakken på 
78 km. Siste lovlige support på sykkelen. 
Da var det 3 mil bortover og utover før 
jeg nådde Austbygdi i Tinn. Bort med 
sykkelen. Den kan du selge eller gi bort sa 
jeg til mannen min.

På med løpesko og igjen mat og drikke. 
Super lykkelig over å være ferdig med 
syklingen. Løpingen gikk i fi nt driv inn 
ved Tinnsjøen. Litt stiv i bena etter 
syklingen, men det kom seg etter hvert. 
Nærmet meg Rjukan og der var det enda 
fl ere av venner som hadde møtt opp. 
Utrolig oppmuntrende. Så begynte bak
kene opp fra Rjukan. Jeg gikk. Tom for 
energi, men med god støtte fra support 

nådde jeg 32,5 km. Da var neste mål 
Gaustadblikk. Deretter enda 6 km før 
42,5 km var ferdig. Jeg ble spurt av race 
direktøren om jeg hadde tenkt å gi meg 
underveis, men det var ikke i mine tanker. 
I mål kom jeg og fi kk hvit t skjorte. En 
utrolig opplevelse.

Da jeg gjorde min første Triathlon for 
45 år siden trodde jeg egentlig ikke at jeg 
skulle klare det. Det var en sprinttriath
lon med 750 m svømming, 2 mil sykling 
og 5 km løping. 1august 2015 fullførte 
jeg Norseman med 1,9 km svømming 
( normalt 3,8 km, men kortet ned p.g.a 
ekstremt kaldt vann), 18 mil på sykkelen 
og 42,5 km løping. Hver eneste triath
lonkonkurranse jeg har deltatt i, har vært 
en uforglemmelig opplevelse. Man må 
ikke delta i det mest ekstreme for å ha 
stor glede. Tilfredstillelsen av å nå mål er 
utrolig uansett hvilke nivå målet er på.

: Tekst og foto Elisabeth Buer Rødø

FØRSTE ETAPPE UNNAGJORT. Ferdig med svømmeetappen. Løper inn til første skiftesone.

Alder ingen hindring

GODE STØTTESPILLERE. Rolf, Irene fra Eidfjord som har gitt meg verdifulle tips pr mail 
samt min mann  Hans-Jacob.

FREMOVER. Det gjelder å nyte løpeturen, 
hvis man kan.

TRIATHLON
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–Jeg var i utgangspunktet 
en løper med dårlig achilles
Linni Tiller likte å løpe, 
men på grunn av at 
achilles-senene ikke tålte 
all belastningen, ble det 
triatlon. Nå har hun også 
vært med i VM på Hawaii.

Stolt ektemann
Ektemannen synes at han har en sprek 
kone.  Selv liker han også å trene, men 
kjører sitt eget løp. Familien bor på 
Gyssestadkollen, og Linni er usikker på 
om hun kan ha deltatt i triathlon for siste 
gang. Hun nådde jo drømmen om VM.

: Tekst Mette Bugge Foto Bjørn Tiller 

55åringen er med i Sykkelgruppa og skal 
fortsette med det Da døtrene som nå er 
19 og 16 år var med i langrennsgruppa, 
og ektemann Bjørn var leder, bidro hun 
med dugnad.

– Jeg var så vidt innom olympisk distanse, 
som er en fjerdedel av Ironman, i 1993til 
95. Men så fi kk jeg barna. I 2007 begynte 
jeg på igjen, og da på full distanse

Linni Tiller, opprinnelig fra Trondheim, 
bosatt på Gyssestadkollen, har deltatt i 
Norseman tre ganger.

– Målet fra 2012 var VM, og jeg kvalifi -
serte meg på Lanzarote.

Hun dro til mesterskapet som foregikk 
10. oktober, med mann og døtrene og 
kom i mål på 12 timer og 49 minutter. 
Her er hennes beskrivelse fra VM:

Stemningen var helt “elektrisk” og det var 
utrolig morsomt å få konkurrert med de 
beste. Hele byen dreide seg om VM i over 
en uke.  Arrangementet var proft gjen
nomført med mange tusen funksjonærer 
som ikke visste hva godt de kunne gjøre 
for oss. De fi kk oss til å føle at vi var 
“toppatleter” selv om vi kanskje ikke 
fortjente det.

Slit i varmen
Det var helt ubegripelig varmt. 35 grader 
i skyggen, og omtrent 4550 grader ved 
asfalten. Men løpet gikk rimelig greit 
og svømmingen som forventet. Det var 
deilig å svømme i helt klart vann som 
holder 2627 grader. Sykkeletappen var 

varm og med mye vind. Jeg fi kk også 
en skikkelig regnskyll i løpet av dagen, 
men jeg syklet bra. Selv om jeg brukte 
lengre tid enn vanlig på løpeetappen, er 
jeg fornøyd.  Jeg brukte mye tid på hver 
drikkestasjon, til å putte is i genseren og i 
hatten. Det var helt nødvendig.

I alt deltok 850 kvinner. 750 av dem kom 
til mål. 

UNNA VEI. Linni Tiller har noen timer bak seg på sykkelsetet. Her fra VM. 

TRIATHLON

Vit hvor hjertestarteren er!

 
Det er ekstremt viktig at man starter HLR straks man 
har konstatert at personen er bevisstløs og ikke puster 
normalt, og varsler 113. Hjertestarteren vil hele tiden 
fortelle deg hva du skal gjøre, den vil ikke gi sjokk til en 
person som ikke trenger det hvor hjertet slår normalt. 
 

HLR voksne – 30 brystkompresjoner og 2 innblåsinger 
som repeteres til hjelp kommer
HLR barn – start med 5 innblåsinger, deretter 30 bryst-
kompresjoner og 2 innblåsinger som repeteres til hjelp 
kommer.

Jardar har hjertestarter, og det blir tilbud om kurs i løpet av vinteren. Hjertestarteren er å fi nne i dommer-
garderoben i det nye klubbhuset. Alle fotballag har nøkkel dit, og i tillegg står det en innerst i Combihallen.  
Og hva skal man så gjøre hvis noe skjer?

Juletrefest 
søndag 10. januar
Jardar tar opp igjen tradisjonen med juletrefest. I et nytt klubbhus 
må vi selvsagt ha det. Derfor er det bare å holde av datoen 
10. januar. Programmet og tidspunkter kommer senere, og legges 
på Jardars nett. Påmelding til klubbkontoret.

Utleie av klubbhuset
Festsalen i klubbhuset egner seg ypperlig til ulike 
arrangementer som konfi rmasjon, dåp, fødselsdager, 
barnebursdager, møter, kurs og sammenkomster av 
alle slag, både på dagtid og kveldstid.

Privat og fi rmaer kan booke. Lokalene er lyse og 
innbydende med fl ott utsikt og huser rundt 100 
mennesker. Salen kan deles av for mindre areal og 
du har tilgang til topp moderne musikk- og projek-
tor-anlegg. Kjøkkenet er velutstyrt med alt fra glass, 
kopper og bestikk og middagsservise. Heis og Peis.

Priser:  Medlemmer  Ikke-medlemmer        
Hverdager 1.800   2.100
Fredag/Lørdag  4.500 5.700
Barnebursdag   500   600

For leie over en hel helg/fl ere ukedager ta 
kontakt for tilbud!

Kontakt klubbkontoret for reservasjon  
tlf 40403551 e-post: post@jardar.no
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Ære å få være maskott

Herrelandslaget i håndball 
spilte turnering i  Nadderud 
Arena,  og hvem andre 
løp inn på parketten med 
stjernene enn Jardars 
 Gutter 10 år.

De fikk være maskotter, som det så 
fint heter. Det betyr at alle får løpe inn 
ved siden av hver sin spiller, og det var 
et fint skue å se de store og små holde 
hverandre i hendene. Anledningen var 
firenasjonersturneringen Golden League 
sent i høst.

Kanskje en av dem selv får løpe inn og 
holde en maskott i hånden en dag?

Var stor stas
– Gutta hadde gledet seg helt siden 
august til å være maskotter og det ble en 
skikkelig suksess. Vi var så heldige å få 
være maskotter mellom Norge Frankrike 
hvor Jardar fulgte Norges spillere inn 
på banen, og deretter var det kampen 
Danmark Island hvor gutta var maskot
ter for Danmark, opplyser lagleder Linda 
Berg Hagen.

Hun forteller at flere av dem senere har 
trukket frem innmarsjen med Norge som 
et høydepunkt og at spillerne var veldig 
greie å snakke med. 

– Det var veldig stas med autografer på  
tskjorter, baller og armer. Det høynet 
helt klart håndballinteressen. Da «Ja vi 

elsker ble spilt for 1600 tilskuere og gutta 
satt på banen, var det så spesielt at lag
lederne ble rørt, legger hun til.

– Og flere gleder seg nok til håndball EM 
for herrer i januar hvor de samme lagene 
deltar.

Er veldig ivrige
Gutter 10 er nå 20 spillere og laget har 
gjort det veldig bra i serien. 

– Vi vinner nesten alle våre kamper og 
i enkelte kamper med overlegne sifre. 
De er veldig ivrige på trening og veldig 
talentfulle og jeg ser ikke bort fra at 
dette blir en årgang som kan ta over etter 
gutter 2000. Vår gjeng har to treninger i 
uken med trenerne Runa Mandt og Nina 
Hagberg og den andre treningen er det 
Ivan som står for. Dette er gutta veldig 
fornøyd med.

Lagledere for laget Greta Holm og Linda 
Berg Hagen.

: Tekst Mette Bugge Foto Greta Holm

HEIAGJENGEN. Fra venstre Anders  
Gravdahl, Sebastian Skau-Jacobsen, 
Sander Bjørnstad talsnes, Viktor Holm 
Slettmyr, David walstad Haugstvedt, 
Jacob Hagen, Mats fernholt, Christian 
Viken-Slåtten, Tobias Bolstad, nede 
Sander Sandmæl.

FLOTT SKUE. Jardar i blått på selveste landslagsarenaen, her med Danmark.  Fint for klubben at spillerne stiller opp på denne måte i 
Nadderud Arena.

Forsvant og ble

VIKTIG KVARTETT. De dømmer for Jardar. F.v. Julius Sand Jonsgård, Abasin Essa, 
Magne Nergård Lynum og Tristan Palagi.

Jardars G 16lag i håndball ble oppløst i 
høst. Selv om spillerne forsvant til ulike 
klubber, dømmer de fleste for Jardar. 

Det gjelder blant andre gutta på bildet: 
Julius Sand Jonsgård, Abasin Essa, Magne 
Nergård Lynum og Tristan Palagi.

De tilhørte laget til Vlatko, som har gjort 
det veldig bra de siste årene.  

Av ulike grunner fortsatte de ikke. De var 
få, og slet med skader, så det ble ikke for
svarlig å ha lag. De fleste spiller fortsatt 
håndball, da i klubber som Asker, Haslum 
og Vestre Bærum. Kanskje kommer de 
tilbake med spillerdrakt også en dag? 

: Tekst Mette Bugge Foto Gry Nergård 

Æresmedlem Kjell H. Kittelsen 
er død. Han sovnet stille inn  
12. november, i en alder av 82 år.
 
Kittelsen ble utnevnt til æres
medlem på årsmøtet  i 1998.

Han ble medlem av klubben så 
tidlig som i 1972, og var trener i 
fotball, lagleder, formann i fotball
gruppa fra 1978 til 82, medlem og 
senere formann i hovedstyret. Det 
var i årene 198184.

Fotballen sto hans hjerte nærmest. 
I et par perioder var han fotballfor
mann, og hadde også verv i kretsen 
og Norges Fotballforbund.

Kittelsen var en av drivkreftene 
for å få jentefotball i klubben vår. 
 Jardar fikk sitt første pikelag i 
fotball i 1976, med lokale jenter. 
Kittelsen var trener en periode og 

Takk for alt!

dro i gang innendørstrening i Combihal
len på morgenen. Det var ikke vanlig på 
den tiden.

Som administrativ leder bidro han til alt 
rundt laget.  Han skaffet treningstider, 
spillere, trenere, sponsorer, utstyr og 
dugnader.

Han arrangerte til og med Englands
turer for fotballspillere av begge 
kjønn,  der idrett og språkopplæring 
gikk hånd i hånd.

Datteren Anne og sønnen Frode var 
med i Jardar.
 
Kittelsen  var en nøkkelmann i 
gullperioden på 80tallet, den gangen 
Jardars damelag tok to gull, fire sølv 
og fire bronse i Norway Cup.  Jardar 
hadde mange landslagsspillere i de 
årene.  Om ikke dette er nok, var han 
også en periode redaktør for Jardar
posten. I mange år var han dessuten 
med i Gamlekara.

Kittelsen vil bli husket som en dyktig 
og initiativrik leder.

Fred over hans minne.
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NM veteran er ball, 
fest og samhold
Jardar har stilt lag i NM 
veteran siden mesterskapet 
ble etablert på slutten av 
80-tallet.

– Hva trigger deg i å stå i mål og bli «bom-
bardert» av skudd?
– Det er det eneste jeg kan. Jeg har alltid 
gjort det, sier målvakten som aldri har 
vært så godt trent som nå.

– Det skyldes at jeg begynte med triathlon 
for to år siden. Og det skal jeg gjøre mer.

Endte på femteplass
20 spillere dro til Vestlandet, de fleste al
lerede torsdag, dagen før det braket løs.

Spesielt den eldste årgangen hadde visse 
forhåpninger. Laget var forsterket av 
Ingunn Strøm med 96 Alandskamper i 
sin tid. Nykommerne Liv SindingLarsen, 
Aase Sunde, Kjersti Eriksen og Adele 
Engen var alle klar for å bidra, selv om de 
i utgangspunktet ikke var medlemmer av 
Jardar. Men slik er reglene i veteranNM, 

På det mestre har klubben hatt tre 
kvinne lag i aksjon. Det skjedde i Bergen 
i 2014. Da kom også høydepunktet med 
NMgull i 50årsklassen.

Årets mesterskap ble avviklet i Stavanger  
den siste helgen i oktober, som er tradi
sjonen. Jardar dro med et kvinnelag i 
40 og ett i 50årsklassen. Året før hadde 
klubben tre lag i aksjon, også i 35års
klassen.

– Jeg har vært med i NM siden 1997, 
de to første årene i Stabæk, de siste i 

Haslum. Nå ble jeg med i Jardar fordi 
Haslum ikke greide å stille lag i 50års
klassen, sier Liv SindingLarsen.

Hun er 62 år og en strålende keeper, og 
hun meldte seg inn i klubben vår for å 
kunne spille seriekamper også.

– NM er gøy. Inkludert alt det sosiale i 
mesterskapet. Vi er en gjeng som har det 
moro sammen, og det at vi møtes og er 
sammen på kvelden, betyr mye. Da har 
vi samling før vi skal på «Bli kjent kveld» 
fredag og bankett lørdag.

Aldri trent så godt
Liv sto i målet den gangen det var en 
håndfull lag og Skjeberg herjet i den 
eldste klassen i NM. Siden den gangen 
har nivået blitt mye tøffere og det er flere 
som melder seg på, også i 50årsklassen.

ÅRGANG 50+. HVEM SKULLE TRO DET? Foran f.v.: Adele Engen, Aase Sunde, Ingunn Strøm, Anne Kathrine Bakken, Mette Bugge. 
Bak f.v.: Inez Nærup, Mette Härdi, Liv Sinding-Larsen, Randi Dyrdal, Elin Saastad, Kirsti Eriksen.

SKÅL! Dagens kamper er over. Kos i gangen. F.v.: Randi Dyrdal, 
Aase Sunde, Elin Saastad Eikeland og Kjersti Risberg Haugland.

GOD SMAK. Pizza hører med. Hyggestund. F.v.: Elin, Marit og Inez.

GARDEROBEPRAT. Det er viktig etter kampene.I FARTA. Tone Stilén. I SKUDDET. Ragnhild Stavlund.

▶
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og mange tidligere lagvenner finner sam
men nettopp foran dette mesterskapet. I 
NM er det 2000 spillere.

Randi Dyrdal var med for tredje år på 
rad, og Anne Kathrine Bakken for andre 
gang. Og ellers var de faste med fra 
Jardar, med Elin Saastad i spissen.

Mette Härdi, mangeårig «oppkvinne» for 
veterangjengen, skryter også av det gode 
miljøet. Selv fikk hun en skade før avreise 
og kunne ikke bidra så mye som hun 
ønsket.

– Det var kjedelig at vi røyk ut med minst 
mulig margin. Det sto om målforskjellen. 
Vi tapte ingen kamper i innledningen, men 
scoret to mål mindre enn Os som dermed 
gikk direkte til semifinalen. Da hadde vi 
vært sikret bronse. Nå måtte vi gjennom et 
oppsamlingsheat, og tapte for Start.

Fikk mange skader
Jardars eldste lag ble skadeplaget under
veis. Verst gikk det ut over Elin Saastad. 
Hennes korsbånd gikk rett vest, og hun 
måtte over på krykker, senere operasjon 
da hun kom hjem. Ingunn fikk et brist i 
et ribbein.

Dermed endte Jardar på 5. av 12 lag.

– NM generelt er et høydepunkt for 
noen, og vi hadde det veldig hyggelig. 
Men jeg begynner å bli fornøyd, sier 
Mette Härdi (54), som ble vervet for 
drøye åtte år siden da Jardar hadde et  
Alag og et Blag i serien.

I dag er det kun ett lag, med aldersgrense 
nedad 33 år.

Mette fortsetter uansett på treningen og 
seriekamper i sesongen.

Betyr mye for lagfølelsen
40+åringene klarte seg veldig bra. Laget 
gikk videre som nummer to i sin pulje, 
og selv om det ble tap i neste runde, følte 
jentene de hadde fått noe sportslig ut 
av deltagelsen. 40årsklassen har et høyt 
nivå, der tidligere landslagsspiller Trine 
Haltvik og hennes Byåsen ble norges
mestre igjen.

– Det er tredje gangen jeg er med, sier 
Jardar Kjersti Haugland Risberg (42).

– Det er gøy og sosialt og vi får den 
lagfølelsen. Det å reise på tur med lag

venninner er veldig fint. Det er herlige 
damer.

Kjersti mener det er spennende å møte 
mange nye lag. – Ja, ikke minst å se hvor 
nivået ligger. Det at man kan titte på 
mange andre lag i hallene er også spen
nende, men noe av det beste er å kunne 
møtes uformelt etter kamp, før vi skal ut. 

To kvelder på rad hadde vi samling 
utenfor heisen i en av etasjene på hotellet, 
der vi spiste pizza og koste oss. Vi satt 
der i svette drakter og treningstøy, men 
det gjorde ikke noe. Senere kledde vi oss 
pent, sier Kjersti, som kom til Jardar for 
fire år siden.

– Jeg hadde et opphold fra håndballen 
på 18 år. Familien flyttet til området, og 
jeg hørte om Jardar via Tone Hørgård. 
Jeg turte ikke å gå ned å prøve meg i 
begynnelse, men det gikk jo fint, sier bak
spilleren, som er en av nøkkelspoilerne på 
veteranlaget i serien.

Brummundalsjenta spilte for Veldre i 
yngre dager.. 

: Tekst og foto Mette Bugge

PÅ BANKETTEN. Liv (f.v.), Randi og Aase satt ved enden av bordet.

TID FOR FEST. Vakre kvinner. F.v.: Inez, Tone, Elin og Mette.

RAGNHILD OG HELENE er snart klar for å gå ut.

GOD MAT OG DRIKKE. Det syntes IngjerD (f.v.), KjerstI, Marthe og elIn.

▶

ÅRGANG 40+. EN SPREK GJENG. Foran Ingjerd Angermo. Fra venstre: Tone Stilén, Trine Lise Fernholt, Kjersti Risberg Haugland, Marit 
Johansen Søderstrøm, Jeanette Sibbern, Marthe Hagberg og bak henne Tove Karlsen, Helene Claussen og Ragnhild Stavlund.
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79  ryttere har vært innom 
én eller flere ganger
TourTråkk er avsluttet for i 
år. Da må man ha en fest.

disse i et 71 siders kompendium. Knut 
har også laget flere videofilmer fra årets 
turer, og han ble derfor hedret med 
gruppas ”Kompendie og regisørpris” på 
banketten. For sin innsats som referent 
ble ”TourTråkks Litteraturpris for 2015” 
tildelt Ola Nyhus.

Det var Knut Helgesen som hadde opp
rettet denne prisen, og under utdelingen 
het det:

TourTråkks Excecutive Committee of  
Awards berømmer prisvinneren for 
at han med sin kreative og skapende 
tskrivekunst har evnet å glede og berøre 
TourTråkkere gjennom mange år.

Hans billedliggjøring av våre opplevelser 
på sykkel oppfyller alle litterære krav. 

God stemning. Sykkelen var lagt til side. 
De 30 fremmøtte koste seg med god mat 
og hyggelig samvær. 

Tekst: Ola Nyhus Foto: Knut Helgesen

Sykkelgruppas lørdagsaktivitet på terreng
sykkel gjennom en lang sesong, må ha en 
verdig avslutning. 

30 ivrige sykkelryttere stilte i klubbhuset, 
samlet til en fortjent bankett etter mange 
lørdager på kryss og tvers i Akershus og 
Buskerud.

79 aktive har vært innom disse etappene 
med start på Bjørnegård, av dem 17 
damer. Snittet har vært 15 deltagere pr. 
etappe.

Mange fikk priser
Den aller ivrigste fikk fortjent honnør. 
Det var DanEvert Brekke, som toppet 
statistikken med 80% frammøte. Han 
ble tildelt den gjeve prisen Nine o´clock 
Sharp Shield” for 2015. Årets debutant
priser gikk til Merete Hagfors og Sondre 
Nervold, mens ”Tyneprisen” i år gikk til 
Erik Aas Andersen. 

”Landeveisprisen” for 2015 ble tildelt 
Kristina Vestveit Nervold.

Nå også med litteraturpris
Det skrives referat fra alle etapper, og ved 
sesongslutt har Knut Helgesen samlet 

GOD STEMNING. Klubbhuset passer ypperlig til fest. Her har Kjell Nervold (t.v.) og Ola Nyhus reist seg. Noe er på gang….  

I MESTERKLASSEN. Ola Nyhus ble klubbmester både på landevei- og terrengsykkel og mottar her velfortjent premie av Kjell Nervold.

FLINK PIKE. Kristina Vestveit Nervold ble klubbmester  
Landevei og mottok også Landeveisprisen. 

GODT FOR GLASSET. Knut Helgesen mottok “Kompendieprisen” 
av Ola Nyhus.

DAN-EVERT BREKKE ble en verdig vinner 
av The Nine o'clock Sharp Tour Shield. I 
tillegg til å være kvalifisert på de fleste 
punktene i pris-statuttene hadde han 
deltatt på 24 TourTråkk (80 % oppmøte) og 
syklet 1263 km på disse lørdagene. 
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Målet er å dra til Berlin igjen,
men også å vinne serien
Jardar Gutter 2001 reiste til 
Berlin denne sesongen.  Det 
ga ny inspirasjon til å fort-
sette det gode arbeidet.

– Siste sesong hadde vi to lag i serien. Ett 
lag spilte i 7 er serien og vårt 1.lag  spilte 
i 2 divisjon. Vi gjorde det greit i begge 
serier frem til sommeren, men 1.laget 
hadde to kollapser som var avgjørende 
for at vi ikke klarte å vinne serien. 

Høstsesongen gikk mye bedre, og vi 
endte på en flott 2 plass. 7- er laget kom 
også på 2 plass, så totalt sett var dette en 
bra sesong. For 2016 sesongen er målet å 
vinne 2 divisjon, sier hovedtreneren.

PS. Laget deltok på Hamar Elitecup for 
andre år på rads.  Jardar kom til Cslutt
spillet og tapte der mot Ullern. Ett steg 
opp fra i fjor i turneringen som kalles 
uoffisielt NM for 13-åringer.

: Tekst og foto Petter Berntsen

– Det ble en lærerik tur med kamper og 
trening på supre tyske anlegg. Vi fikk 
også vært i sentrum og sett på litt historie. 
Gutta fikk også en trening med tidligere 
proffspiller Stefan Baumgartner, sier 
trener etter Berntsen. Han er ikke i tvil:
– Vi satser på ny tur hit i 2016.

– Hvorfor Berlin?
– Fordi en tidligere Jardartrener, som er 
tysk, bor der. Han legger opp et opplegg 
for oss. De første som dro for noen år 
siden var Menn 40 år. Andre som har 
vært der er jenter og gutter av 1999år

gang. Jeg håper dette kan bli en tradisjon, 
legger han til.

Startet igjen 1. november
Laget hans er for lengst i gang med opp
kjøring til en ny sesong. Berntsen startet 
i sin tid med en gjeng Jonggutter, som 
ble slått sammen med Tanum for et par 
år siden.

– Hele gjengen er dedikert, og vi prøver å 
nå då langt som mulig med de ressursene 
vi har.

Petter har hatt ansvaret for dem i seks år, 
og han fortsetter. – Som alt annet gir det 
en stor glede å få det til.

Vil helt på toppen
13åringene har trening totre ganger i 
uken.

Vil ha flere menn på banen
Her er et godt tilbud til 
 voksne menn som vil 
trimme i vinter:  Fotball 
hver onsdag på kunstgress-
banen klokken 21.

det har vært i Jardar tidligere i mange år, 
men nå hadde det vært et lengre opphold.  
Banemester Petter Berntsen var blant de 
ivrige som ønsket et slikt tilbud.

– Vi trener stort sett halvannen time og 
har det veldig gøy, sier Petter, som har 
vært med i alle disse årene.

Espen Viksjø  (51 år) og Arne Hartvig
sen (52) er blant sprekingene på banen.  
De ønsker å vise at man ikke må gi seg 
med lagidrett, selv om man blir «vok
sen».  Lucas Kozera er den yngste denne 
kvelden med sine 33 år.  De øvrige er i 
40årsalderen.

: Tekst og foto Mette Bugge

Det er ingen aldersgrense oppad. Mange 
av spillerne er over 50 år, men så har da 
også Jardar to veteranlag i klasse M 40 og 
M 48. Vi snakker syverfotball.

– Vi rykket opp fra 2. til 1. divisjon siste 
sesong, kommer det fra gjengen denne 

onsdagskvelden. Det var det eldste laget 
som gikk opp en divisjon, og innsatsen 
er god.

Snart får vi høre at det er omtrent 20 
spillere på listen når man tar med begge 
lag, men at oppmøtet har lett for å dabbe 
av litt inn mot jul. Men på nyåret er det 
full giv igjen, og nykommere ønskes vir
kelig velkommen. Og man må slett ikke 
binde seg til noe seriefotball til våren, 
hvis man ikke vil.

Startet veteranfotball igjen
Da Jardar fikk kunstgress i  2010, ble det 
igjen veteranlag i herrefotball. Det tilbu

PÅ CHECKPOINT CHARLIE. Spennende å oppleve det historiske stedet. Fra venstre: Kristoffer Fernholt, Ferdinand Johansen, Andreas 
Rahd, Sigurd Kveine, Morten Nilsen, Niklas Hartvigsen, Håkon Bentz, Truls Strand, Benjamin Rashidifard, Sjakhruddin Kajsajev, Mats 
Grasdalen, Henrik Katteland, Valdemar Matheson, Filip Haug,  Ole Guddal, Sondre Bratland, Eivind Kallmyr, Nikolai Berntsen Kybo.

IVRIG GJENG. Veteranen på kveldstrening. Foran f.v. Petter Berntsen, Espen Viksjø og Pavel Reglinski. Bak  f.v.:  Rune Haugland, Lucas 
Kozera, Arne Hartvigsen, Lasse Andersen, Rune Nygård.
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Rekordoppslutning 
på Liatoppen
Aldri tidligere har langrenn-
gruppas årlige familie-
samling på Liatoppen vært 
større.

Tilbud til alle
I tillegg til at vi får mange nye inn er vi i 
de siste årene også blitt bedre til å ta vare 
på de andre barna.

En viktig grunn til det er at vi klarer å 
legge til rette for både de som vil satse på 
langrenn som idrettsgren og for bredden 
som bare ønsker å ha et treningsopplegg 
og sosialt miljø å komme til. Begge deler 
er viktige og gjensidig avhengige for at vi 
kan lykkes. Således har vi ulike grupper 
med ulikt opplegg alt etter hva utøverne 
ønsker.

Og hvis man har lyst til å lære teknikk, 
det å kunne gå på ski uavhengig om man 
skal delta i løp eller gå en tur for seg selv, 
er det bare å bli med i langrennsgruppa. 

: Tekst og foto Kent Søndergaard

Så er da også interessen rundt det å gå på 
ski veldig stor, ikke bare i Jardar, men i 
mange andre klubber.

Kent Søndergaard forteller at det ble en 
fantastisk siste helg i november:
 
Vi har regnet oss frem til at Jardar har 
vært på Liatoppen i over 40 år uten 
opphold. Spesielt for barna er dette en 
tradisjon som man ikke skal endres på. 
Selv om barna bare har vært med noen 
få ganger, forventer de det samme faste 
opplegg på den sosiale delen av arrange

mentet lørdag kveld. Underholdning med 
quiz, armhevingkonkurranse og ikke 
minst stollek og dansekonkurranse er 
faste innlegg som hører med.
 
Dro nær Hemsedal
I år hadde vi litt lite snø på selve Lia
toppen, men fine forhold var ikke langt 
unna på Gravset nær Hemsedal. Her koste 
vi oss i et fantastisk «winter wonderland»  
etter 5 cm nysnø natten til søndag.
 
Ikke bare kan Jardar langrenn samle 
mange barn og voksne på en familiehelg 
 vi er nå også over 200 aktive barn og 
unge  også det er rekord. Spesielt har vi 
i år fått mange i den minste gruppe for 1. 
og 2. klassinger. De er nå allerede over 60 
påmeldte  og det før vi er begynt på snø 
i Vestmarka.
 GLAD I SKI.  Jardars 11-12 årsgruppe kom godt i gang på Liatoppen.

IVRIG. Vilde R. Haugland (9) liker seg om vinteren.
ARMHEVINGER. Det er topp, synes Erik Christiansen og de andre 
deltagerne.

LANGRENNSTRIO. Linde Rasch-Olsen, Åsne Jensen og Ingrid 
Katteland kunne notere de første øktene. POPULÆRT. Unger liker ski. Julie Steen (8) er ikke noe unntak.
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Venter 5000 startende 
i Jardarrennet
Jardarennet helgen 4. til  
6. mars nærmer seg. Det er 
det store arrangementet i 
 langrennsgruppa i 2016.

Bildene er fra i fjor, men det spiller ingen 
rolle. De forteller om glede, konkurranse, 
dugnad og stort utbytte for liten og stor.

Denne første helgen i mars vil man gjenta 
siste vinters  suksess Tour de Bærum i 
langrenn. I 2016 blir årets Jardarrenn 
integrert og avvikles lørdag den  5. mars 
i Vestmarka, med utgangspunkt fra Vest
marksetra, sannsynligvis fra Gupu med 
innkomst ved Nedre Gupu. Tenk – det 
tradisjonsrike Jardarrennet er blitt arran
gert hvert over minst førti år.

Blir 5000 startende
I Tour de Bærum ((TdB) regner man med 
over 1000 deltagere til hvert renn, totalt 
ca 5000 startende!

Tour de Bærum ble arrangert første gang 
vinteren 2015, og ble en braksuksess med 
over 2500 startende fordelt på tre renn. 
TdB er et regionalt renn over 3 dager 
og arrangeres som et samarbeid mel
lom klubbene Haslum, Jutul og Jardar 
med lokale bedrifter som støttespillere. 
Formålet er å skape engasjerende og 
artige skirenn for liten og stor med lokal 
forankring i Bærum.

Med utgangspunkt i suksessen fra 2015 
satses det ytterligere for å utvikle TdB i 
2016.

Touren i 2016 vil gå over en helg med føl
gende fire konkurranser: Haslumsprinten 
fredag kveld i klassisk stil med individuell 
start, etterfulgt av Jutulcrossen og Jardar
rennet i fristil individuell start lørdag.  
Det hele avsluttes adrenalinfyllt søndagen 
med jaktstart i Vestmarka RettNed, hvor 
de yngste starter fra Jordbru, de mel
lomste fra Vestmarksetra og de eldste 
fra Grønland. Alle rennene har mål og 
stadionområde på Skui idrettspark.

UT PÅ SKI. Herman Grytnes, Sindre Holm, Jakup Opocensky, Erik Christiansen, Kristian Tveiten.

GLEDE. Helene Villadsen, Anniken Lystad, Pia Lystad, Hanna Villadsen.

Også noe for de minste barna
Jardar langrenn arrangerer også Barne
skirenn som del av Jardarrennet, her 
var det ca 150 barn innom i fjor og gikk 
den lille sløyfa som var lagt ut midt på 
arenaen. Det var også en suksess og 
veldig populært. I å r vil barneskirennet 
sannsynligvis bli arrangert på søndag på 
Skui under Vestmarka Rett Ned som er 
siste renn i TdB.

Den lørdagen skal hele klubbens lang
rennsgruppen og mange foreldre og 
andre støttespillere på bena.

Denne helgen er Jardar Langrenn sitt 
store arrangement og inntektskilde, 
og her må alle foreldre bidra til gjen
nomføring av enten Jardarrennet eller 
Vestmarka Rett Ned.

Uten de midlene vi får inn her, kan vi 
ikke gjennomføre aktiviteten med tre
ninger og samlinger. 

: Tekst Kåre Kallmyr foto Kent Søndergaard

UNG DELTAGER. Arleen Engeset holder på en av de unge, ivrige.

Har du lyst 
til å lære 
skiteknikk?
Jardar arrangerer kurs i skiteknikk for nybegynnere 
og mer erfarne. Kurset går over fire ganger av 1,5 
timer. De 2 første kveldene er det klassisk teknikk, 
og skøyteteknikk de 2 siste. Kurset starter i Januar 
og vil gå på samme tidspunkt og sted som barna 
har trening. Deltakerne blir delt inn i grupper etter 
hvilket nivå de selv ønsker. Det blir lagt ut mer 
informasjon på hjemmesiden til Jardar.
 
Dette er en veldig god mulighet til å bli bedre 
på langrenn uansett hvilket nivå du er på!
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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

Åpningstider
Mand–torsd.: 09.00–20.00

Fredag: 09.00–17.00. Lørdag: 09.00–15.00

Vi er blitt flere og kan nå også tilby:  
Hud-, neglebehandling  

og vippeextension

Du er hjertelig velkommen!

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

Frisørsalong
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DEN ENESTE ”KONTAKTEN” DU TRENGER

VI UTFØRER ALT INNEN
STERK OG SVAKSTRØM

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

Før eller etter trening...

Gjør det enklere å velge gode 
måltidsløsninger

Vondt i nakke 
eller rygg?

www.naprapat-slependen.no

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

Vi kan behandle:
•  Hodepine/migrene

•  Stiv nakke

•  Svimmelhet

•  Skulderplager

•  Prikking og/eller verking i arm

•  Smerte/stivhet i korsrygg

•  Hekseskudd (akutt lumbago)

•  Ischias

•  Hopperkne

•  Løperkne

•  Akillesproblemer

•  Benhinnebetennelse

•  Nedsatt bevegelighet

•  Andre idrettsskader

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

Behandling av muskel- og leddplager

28 29 Jardarposten nr 4 – 2015 Jardarposten nr 4 – 2015



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

Jardars mailadresse: post@jardar.no
Klubbkontorets åpningstider: mandag-fredag kl. 09-15, onsdagskvelder 17-20

Akuttskadekurs 27. januar i regi av KlinikkPluss
Jardars trenere og ledere får en super 
mulighet til å lære om idrettsskader.   
27. januar starter et kurs om akuttskader 
på klubbhuset. 

– Vi ønsker å gi gode råd om hva man skal gjøre hvis en spiller 
tråkker over, får en hamstringstrekk eller hodeskade, sier 
 fysioterapeut Ida Jansen.

Hun er tidligere håndballspiller i Jardar, og senere i eliteserien i 
Stabæk. Nå er 33åringen nybakt mamma.

Hun og kollega Ragnhild Slåstuen, fysioterapeut med bakgrunn 
fra fotball, ønsker å bidra med kunnskap slik at unge og voksne 
som skader seg kan få en kortere rehabiliteringsstid. – Det er 
derfor det er så nyttig å vite noe om riktig akuttbehandling, sier 
hun.

Kommer til Jardar
KlinikkPluss ønsker et tettere samarbeide med klubben. Det 
betyr at de to fysioterapeutene skal være tilgjengelig i fremtiden.

– Vårt tilbud er at vi fra februar skal stå en gang i uken på det 
nye klubbhuset eller i tilknytning til fotballbanen eller i Combi
hallen. Da tilbyr vi å undersøke dem som har behov for det i 
forbindelse med skader, eller eventuelt svare på noe de lurer på. 
Da kan vi også bli bedre kjent med utøverne der de er.

Det er ikke sikkert at vi blir løpt ned i starten. Vi ønsker å vise 
oss frem og fortelle hva vi kan tilby. Vi kan gi hjelp til akutt
skader og forebygging. En idrettsutøver kan være utsatt for 
skader, som enten kommer akutt eller over tid. I den siste grup
pen hører belastningsskader. Ida forteller at det også blir et kurs 
om dette, men det er litt senere.

– Vi vet mye om hvordan man kan forebygge dette, og vi vet 
hva man kan forvente når man får en beinhinnebetennelse, eller 
jumpers knee.

Ida forteller at KlinikkPluss har lansert nye nettsider i desember, 
så der er det mulig å finne mer informasjon. På Jardars nettside 
vil også informasjon om kursene komme.

BILDETEKST

Skui Gård 
- Der juletrærne kommer fra 

 

 
 
 
 

Juletre Selvhogst 
Fine Trær i all slags Vær 
 

 
 

Velkommen! 
Gamle Jarenvei 119 
 
Fjelledelgran og Gran 
Hestekjøring, Grilling,  
Gløgg og Pepperkaker. 
Se www.skui.no for info 

 
 
Juletrær! Norske og Ferske! 
Ikke la de danske og visne trær herske 
Gratis Gløgg og Pølser hvis du kjøper mange 
Ikke vent til nettene blir lange 
 

 Fritt etter Skui-Dikteren Jan Kjetil Paulsen 
 

 

SKAL INFORMERE. Ida Jansen kommer til Jardar for å opplyse om 
idrettsskader og behandlingen av dem.


