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 IL JARDAR 
Postboks 15, 
1312 Slependen

For liten og stor,
klubben der du bor

JARDAR

Leders hjørne

Forsidebilde: Trener Magne Lynum følger godt med når det skal 
skytes på mål på lørdagstreningene.

Så heldige vi er!
Noen ganger må jeg nesten klype meg i armen 
når jeg ser ivrige unger som har det gøy på Jardars 
område. Da tenker jeg: Så heldige vi er!

For på Jardardagen samles store og små, og de 
viser slik glede. Da føler jeg at idrettslaget betyr så 
mye for lokalmiljøet. Vi bidrar med noe, ikke bare 
denne dagen, men med å få unger sammen, lære 
dem noe, gjøre at foreldre blir kjent på sidelinjen, 
langs hoppbakken eller på tribunen.

Ofte er det jo de samme foreldrene som møtes på 
en idrettsarena, som kanskje skal møte hverandre 
igjen når ungene begynner på skolen.

Jeg må takke alle dem som bidrar for å få en slik 
dag til å gå rundt. Vi vet at ikke noe gjør seg selv. 
Det skal planlegges og fi kses. Er det nok mat til kiosken, nok vaffelrøre, kaffe, brus 
og pølser? Hvem skal kjøpe det vi mangler? Hvem sørger for at ungene får prøve 
hoppbakken, og at de ikke ødelegger seg? Hvem skal dele ut premiene? Og ikke minst 
– hvem skal rydde opp etterpå?

Mange jobber er det lett å se hvem som gjør, andre jobber mer i det skjulte. Føre 
lister, ta inn penger, få bort rot og rask. Et hovedstyre trekker ofte de store linjene, 
men bidrar gjerne i det små også. De fl este er eller har vært foreldre til noen unger i 
idrettslaget. Vi vet at det bestandig er behov for et par ekstra hender, noen som kan 
stille på en jobb.

Heldigvis har vi mammaer og pappaer, besteforeldre også, som er villig til å ta slike 
jobber. Derfor er det ekstra hyggelig å kunne dele ut oppmuntringer og priser til dem 
som gjør noe utenom det vanlige.  Hovedstyret bestemte seg tidligere i år for at dette 
heretter skal gjøres nettopp på Jardardagen. Vi har opplevd at det blir så bortgjemt 
på årsmøtet, fordi det kan virke kjedelig på unge mennesker som kommer for å få 
Bellevuepokalen eller en annen oppmuntring, å sitte å høre på de formelle sakene som 
skal opp.

Hele året er IL Jardar avhengig av at mange sier ja. Nå går vi inn i vintersesongen, 
der langrenn, hopp og håndball har sin storhetstid. Takk til alle som vil være med 
en søndag eller en hverdag, enten det er å ordne trafi kken under et renn, eller selge 
billetter. Dere bidrar i aller høyeste grad.

 : Kjersti Hellby

Håndballskole siste uke før 
skolen startet igjen i høst. 
Det var håndballgruppas 
tilbud til fi re årganger.

Sportslig leder Inez Nærup kan fortelle 
om et populært tiltak, som omfattet 
barn og unge i alderen 2002 til og med 
2005-årgangen.

– Ungene kunne være med fra én til fem 
dager, men alle storkoste seg, forteller 
hun.

GØY SKOLE: Håndballen kom opp med et populært tilbud i ferien.

29 unge hadde trener Ivan Kovacic, 
Karoline Brovold og Andrea Nærup som 
trenere i uke 31. Det var full aktivitet i 
Combihallen, og mange foreldre syntes 
det var stas å komme innom og se.

Fikk varm lunsj i klubbhuset
Og i likhet med fotballskolen, møtte 
elevene på håndballskolen opp klokken 
09 om morgenen. Det var to økter under-
veis, men også fruktpause og varm lunsj. 
Skoledager var ferdig klokken 15.

– Vi har bare fått bare positive tilbake-

meldinger, så dette må vi gjenta neste år, 
sier Nærup.

Hun skryter av trenerne, som sørget for at 
elevene lærte mye. Ivan, som også trener 
lag i Jardar til daglig, har lang erfaring 
både fra Norge og sitt hjemland Kroatia.

– Skolen avsluttet med vannkrig ute, og 
det var populært.  Ivar hadde kjøpt små 
ballonger som ble fylt med vann, sier 
Inez, glad for at også håndballspillere har 
et tilbud i sommerferien.

: Tekst Mette Bugge

– Gleder oss 
til neste år!
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Gratis fotball  
midt i blinken
For andre sesong på rad  
har Jardar et tilbud om  
lørdagsfotball, og det uten 
at foreldre må betale noe 
som helst.

Hver lørdag har ungdomstrenere tatt seg 
av de unge som har dukket opp klokken 
ti. Da Jardarposten var innom, så vi 20 
smårollinger som lekte seg på banen. 

De tre trenerne Signe Midtbø Øyulvstad 
(17), Morten Bakketun (15) og Magne 
Lynum (16) har alle erfaring som trenere 
fra Jardars fotballskole. Det kommer godt 
med, for på dette nivået er det mest lek 
og litt fotball.

Alle er spillere
– Vi har gått trenerkurs, og spiller alle 
fotball selv, sier Signe. 17-åringen spiller 
på Jardars juniorlag, og er i gjengen av 
over 20 ungdomstrenere som veksler på å 
stille opp til lørdagstreningen. Det er nok 
trenere til å bytte på med.

Lærte av Kjelsås
Geir Haug i fotballstyret hadde ideen til 
slik gratis lørdagstrening. Han synes det 
er viktig at idrettslaget har et slikt tilbud. 

Ikke alt MÅ koste penger, selv om det 
etter hvert koster å bli med når det blir 
snakk om mer organisert trening, kamper, 
og behov for faste trenere.

– Det som er hyggelig er at det er veldig 
lekbetont, ikke veldig organisert trening. 
Ungdommene er med for å sette i gang 
aktiviteten, forklarer Geir.

Han fikk ideen da han så at Kjelsås i Oslo 
hadde et slikt tilbud.

– På det meste har 40 deltatt. Vi ser at 
ungene også kommer utenfra våre krets, 
opplyser Geir, som legger til at tilbudet 
egner seg for barn fra fem til åtte år, gut-
ter og jenter.

Og selv om dette tilbudet ble avsluttet 
på slutten av september i denne omgang, 
er det grunn til å tro at det fortsettes til 
våren igjen.

20 SPILLERE var samlet denne septemberlørdagen. Og trenerne som stilte var Signe Midtbø Øyulvstad, Morten Bakketun og Magne Lynum.

INSTRUKSJON. Å fortelle hva som skal skje er viktig. Signe prøver på det.   ALLTID MORSOMT å få et mål. 
INNSATSEN er det ikke noe i veien med. Tunga rett i munnen når 
man skal treffe ballen. 

Må lære å lytte
Alle de tre trenerne på denne lørdags-
treningen må bruke erfaringen for å få 
ungene til å høre etter.

– De gjør det motsatte av det vi sier noen 
ganger, ler Morten, som ser at de unge 
synes det er stas når de får mål, og han er 
keeperen. Noen enkle baller går inn med 
vilje. Ungene jubler.

Magne har spilt fotball i Jardar, men er nå 
i Holmen.

– Jeg ble med her fordi de trengte trenere, 
sier 16-åringen, som også to ganger har 
vært trener på Fotballskolen. Det gir god 
kompetanse.

– Vi prøver først og fremst å ha det 
morsomt, men selvsagt også å få inn litt 
ballkunnskap, selv om det også blir litt 
hauk og due, opplyser Morten.

Trenertrioen mener at gratis lørdagstren-
ing er et godt tiltak. Selv får de 75 kroner 
i timen for å være med. Ikke mye, men en 
liten påskjønnelse..

: Tekst og foto Mette Bugge
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Bratt læringskurve da vi måtte 
fikse alt selv
27 spillere. Mammaer og 
pappaer som bidrar alt de 
kan. Velkommen til årgang 
2009 på jentesiden i fotball.

Hovedtrener Martin Likvern er i gang 
med å få på plass målene denne lørdagen i 
september. Snart skal banen fylles opp av 
spillere fra årgangen han trener. Det skal 
være flere kamper. 46-åringen er tidlig 
ute, men kort etter kommer foreldrene 
med sine barn. Mange av de voksne har 
ulike oppgaver, fra å være dommere og 
lagledere, til å stå i kiosken.

– Vi må arrangere alt selv, og nå skal vi 
ha en liten turnering, sier Martin, faren 
til Else.

Jon Håvard Ruud. Pappaen til Amelia 
forteller om totalt 27 jenter som kommer 
på treningene, fra skolene Tanum og 
Jong.

Det er halvparten fra hver skole, men det 
burde vært flere fra Jong, for der bor det 
enda flere enn på Tanum, sier han.

Marianne Bjelland er også foreldre til en 
av spillerne, og kampassistent.

– Jeg hjelper til med innbytte, slik at det 
blir rettferdig spilletid, sier hun. Hennes 
Vilde er blant dem som snart skal i aksjon 
denne høstdagen.

Klarer seg uten tabell
Selv om lørdager kan være en vanskelig 
dag å samle spillere på, har Jardar mer 
enn nok til å stille med to lag. Det er 
kun én keeper og fire utespillere i aksjon 
samtidig.

Trener Martin forteller at det ikke er noen 
tabell på dette nivået, og det fungerer bra.

Han er glad for at han har tatt to 
trenerkurs, for det hjelper til å forstå 
hvordan han skal lede en så stor gjeng.

– Jeg er blitt flinkere til å lære bort fotball 
til barn, hva man skal legge vekt på. Noe 
av det vi synes er viktige fair play, og det 
å få med foreldrene. Og der har vi lykkes. 
Det gir et veldig godt miljø, sier han.

Ungene skal selvsagt lære seg å spille fot-
ball, men som Jon Håvard også påpeker: 
– De skal ha det gøy.

Og det er det også ut som om foreldrene 
har, der de enten setter seg på tribunen 
eller heier på sidelinjen.

: Tekst og foto Mette Bugge

Må organisere selv
Årsaken er følgende. I klassen for syv-
åringer settes det opp hvilke lag som er 
i samme gruppe, en slags terminliste, 
men uten at datoer er fordelt. Det er 
opp til lagene å bestemme tid og sted, 
og Jardar skal denne dagen ta imot to lag 
fra Snarøya. Hjemmeklubben stiller også 
med to lag.

– Det ble en bratt læringskurve da vi 
måtte fikse alt selv, sier Martin.

Han tenker på de første kampene, da alle 
ikke var helt klar over hva som måtte til. 
Men foreldrene fikset det, og har fått en 
sammensveiset gjeng. Døtrene er ivrige.

Må ha innbytterhjelp
– Vi ser hvor engasjerte de er, sier lagleder 

FORVENTNINGSFULLE. Snart klar til kamper. Og en ivrig gjeng er spente. Lagleder Jon Håvar Ruud (t.v.) og hovedtrener Martin Likvern.

BYTTEHJELP. Mamma Marianne Bjelland sa ja til å hjelpe til med innbytte.  
Litt ball blir det på henne også.

MØLJE. Alltid mange rundt en ball på dette nivået. 
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Motiverende å være 
trener for denne  
juniorgjengen
Jonas Ellingsen er bare  
19 år, men han liker godt å 
holde styr på juniorgutta.

Rørleggerlærlingen fra Grensefaret har 
fulgt spillerne i fire sesonger.

Selv var han første års senior siste sesong, 
men det er aldersmessig ikke så langt ned 
til juniorene. Likevel føler han at de hører 
på ham.

Juniorgjengen består av to lag. Et ellverlag 
i klasse 1999, og ett syverlag i årgang 
2000. De eldste trenger noen ganger 
påfyll fra de som er ett år yngre.

Uansett trener de sammen, men i 
seriespillet har gjengen vært i 3. divisjon 
med 17-åringene.

– Vi er rundt 20 spillere til sammen. 
Noen slutter og noen begynner hele 
tiden. De er litt av og på, opplyser 
treneren.

Begynte i 10. klasse
Jonas startet opp som trener i 10. klasse. 
Han har trent tre årganger tidligere, da 
også 1998 var med. Foran neste sesong 
kan det være aktuelt å slå tre årganger 
sammen.

– Hvorfor ble du trener?
– Jeg har en lillebror som spiller på laget, 
sier Jonas, og snakker om minstemann 
Tobias Ellingsen Sæle (17) i en søsken-
flokk på fem.

– Jeg har kjent mange av spillerne gjen-
nom hele livet deres, så da jeg begynte 
på trenerkurs, tenkte jeg at det var greit å 

starte med dem. De er lettere å kommun-
isere med de gutta jeg kjenner.

– Synes du det kan være tøft å være 
trener?
– De er i en alder da det ikke alltid er så 
lett å kontrollere dem, men vi har et godt 
forhold. De er flinke til å høre på hva jeg 
sier. Det kunne vært mye verre, forteller 
Jonas, som ble valgt til Årets trener på 
siste årsmøte i Jardar.

Mange fine øvelser
Eksplosiv hurtighetstrening, variasjon i 
løping, ballbehandling og kommunika-
sjon er noe av det treningen inneholder 
denne dagen.

– Hva gir trenerjobben deg?
– Et stort ansvar. Jeg blir litt mer bestemt, 
og har fått større forståelse når man står 
på sidelinjen og dirigerer. Jeg blir bedre 

SPENT. Hva skal vi gjøre nå? Juniorgutta lurer.STANG UT. Treneren har mye han skal 
sørge for å få på plass.

RINGENES HERRE. Trener Jonas Ellingsen 
må få utstyret på plass.

I FARTA. Gjennom portene så fort det går. OPP, OPP.  Fort mellom de små hindrene. Tom Kristian Nordgård klarer det fint.
kjent med Jardar som klubb, og prater 
sammen med mennesker som er yngre og 
eldre. Det er lærerikt.

Jonas forteller at nesten all fritid går med 
til fotballen, for hvis han ikke er holder 
på med juniorene, skal han  være med på 
A-lagets trening og kamper.

I starten av siste sesong var alle brødrene 
med på A-lagstreningen, men studier og 
familie gjør at det bare er meg og Tobias 
igjen nå, sier Jonas.

Han snakker om Andreas (30), Thomas 
(28) og David (21), som alle har spilt fot-
ball i klubben. Mamma Kristin Ellingsen 
sitter i fotballstyret.

– Jeg har ingen planer om å gi meg. Det 
er motiverende å være trener for denne 
gjengen, sier Jonas Ellingsen.

: Tekst og foto Mette Bugge
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Jardardagen: 
Ny vri – like populært
Jardardagen kom i strålende 
solskinn, og forsvant med 
en fest ut i de små timer. 
Noe for alle. 

For barn, unge og foreldre ble Jardar-
dagen en flott opplevelse.  Nesten 300 
mennesker hadde funnet veien til alt det 
som skjedde på dagtid, og 50 voksne kom 
til klubbhuset om kvelden.

For de små var det femkamp – mulig-
heten til å prøve seg i ulike idretter som 
skihopping, håndball, fotball, sykling og 
langrenn, som var tilbudet denne gangen 
- lørdag 17. september 2016.

Primus motor Tone Mjøs og andre gode 
støttespillere hadde kommet opp med et 
program som lot seg gjennomføre med 
god hjelp av gruppene.

– Alle kom rundt på et vis. De eldste, 
og dem var det omtrent 35 av, hadde en 
konkurranse der de kunne få opp til 15 
poeng på hver post. De prøvde de samme 
idrettene, opplyser Kent.

Pia Kirkegård vant jentenes konkurranse, 
mens Sondre Fogtmann Horpestad stakk 
av gårde med pokalen på guttesiden.

Skihopping – gøy å prøve
Hoppgruppa hadde fått tak i en mobil 
hoppbakke, og det var veldig  interesse for 
å prøve den.

– Langrennsgruppa  hadde en liten løype 
i gresset, der deltakerne kunne løpe med 
vanlige ski.  De fikk også prøve rulleski, 
sier Kent.

Fotografen (Kent) syntes det var topp å se 
så mange flotte barn og unge i aksjon.

Noe for alle
Jardardagen skal ikke være et ork som 
krever ett års forberedelser og utkjørte 
medlemmer.  Det viktigste er å vise hva 
idrettslaget i nærmiljøet har å by på, og 
samle dem som vanligvis er med. Ofte i 
forskjellige grupper, ikke ofte på samme 
sted til samme tid. Jardardagen er også en 
møteplass, med andre ord.

Jardarposten slapp langrennsgruppens 
leder Kent Søndergaard løs med kame-
raet. Og se hvilken fangst han fikk! Her er 
det unger og ungdommer som driver med 
alt mulig.

– Det var en veldig fin dag. 130 av de 
yngste barna deltok på den første økten. 
Og mange syntes det var gøy å prøve 
forskjellige idretter, sier han.

De yngste fikk et klistermerke for å ha 
deltatt.

TAR SATS. Lukas Myrvold-Sijtsma i fotballøvelse. BESKJED. Hva venter her, tro? BALLBEHANDLER. Dette går fint. 

GÅR UNNA. Lukas Fonn Søndergaard balansere i sykkel 
hinderløypen.

ROPER UT. IL Jardars leder Kjersti Hellby forteller 
hvem som skal få hedersbevisninger.
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KONTROLL. Mathea Matheson (7) på vei ned hoppbakken.

GODT OPPMØTE. Noen av dem som stilte opp på den fine Jardardagen.



– Jeg synes det er veldig viktig at mange 
unge skal få prøve forskjellige idretter, og 
være klar over at Jardar har mye å tilby, 
sier han.

– Det å prate med noen av dem som 
driver disse idrettene betyr også mye. Og 
de som ikke er med i Jardar i dag, men 
bor i området, får vite hva vi holder på 
med. For lokalmiljøet er et driftig idretts-
lag av stor betydning.

På festen om kvelden er det åpent for alle, 
enten man er i styrer og stell, foreldre 
eller fra lokalmiljøet.

– Jeg tenker det er fint hvis en slik fest 
kan bli for Jardars venner og venners ven-
ner, sier Tone Mjøs.

Fordelen er at det ikke er så langt å gå 
hjem etter fest, ler hun.

Jardars daglige leder Anja Kingdom 
hadde stelt i stand et flott arrangement, 
med kjempegod tapas. Mange som ikke 
var kjent med hverandre før den kvelden, 
ble godt kjent.

Sissel Sundby, mangeårig håndballtrener 
i klubben vår, fikk merke med krans på 
festen. Flere andre som fikk priser, mot-
tok dem på selve Jardardagen. Styret har 
flyttet slike utmerkelser til denne årlige 
dagen,  istedenfor å ha dem på årsmøtet.

DISSE BLE HEDRET:
Hovedstyret ved styreleder Kjersti I. 
Hellby delte ut årets priser. Merke-
komiteen ved Georg Korody, delte ut 
hedersbevisninger.

Følgende personer ble hedret med priser og utmerkelser:
Årets leder:  Stina Hellum-Moe (langrenn)
Årets oppmuntringspris:  Rolf Olsen (fotball)
Årets dommer:  Kristian Barr-Larsen (fotball og håndball)
Årets ildsjel:  Bjørn Nordby (fotball)
Merke med krans:  Sissel Sundby, Martin Stensaker og Einar Lurås Oftebro
Merke med gull:  Geir Haug

De som ble hedret under IL Jardar sitt årsmøte i mars ble også trukket frem:
Merke med krans:   Dag Helland-Hansen, Klemet Elisenberg, Kåre Kallmyr og 

Ola Nyhus
Æresmedlem:   Tone Mjøs.

: Tekst Mette Bugge   foto Kent Søndergaard

PREMIE. Utålmodige barn som venter på premie.

HEDRET. Rolf Olsen fikk utmerkelse på Jardardagen. Her med Jardars leder Kjersti Hellby.

GODE HJELPERE.  Anja Kingdon (t.h) hadde fått tak i dyktige kjøkkenhjelpere. Fra venstre: Maja Sørensen (13), Selma Müller Hanssen (14) , 
Filippa Kingdon (14).

HOPP REPRESENTERT. Birger Nilsen og Georg Korody koste seg. HYGGE. Anne Lovise  Strand og Tone Mjøs på fest.

BORDVENNER. Narve Mjøs og Gry Nergård hadde hverandre til 
bords.

TRENERE. Lars Hellby og Sissel Sundby har kjent hverandre i 
mange år.

IVRIG. Langrennstrener Stine Hellum-Moe har utmerket 
seg. 

GULLMERKET.  Geir Haug har gjort seg 
fortjent til det.

Jardardagen hadde også sin «nattlige» side. 
På festen i klubbhuset om kvelden kom først  50 voksne og deretter  

15 ungdommer ved midnatt, men da hadde fotografen gått…
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Trollene har  
løpt 121 mil
161 deltakere fra de minste  
til foreldrene har deltatt i 
siste sesongs Jardartoll.

Primus motor Kent Søndergaard har 
klart å holde liv i denne tradisjonen. 
Langrenns gruppas leder har spurt og fått 
hjelp av noen støttespillere, og dermed 
har syv runder gått som normalt.

– Nå har jo de minste veldig korte distan-
ser, men jeg har funnet ut at alle til sam-
men har løpt 1210,10 km, sier dansken.
 
Sterkt av Jutul-medlemmer
I Tanumskogen har det vært flertall av 
Jardar-medlemmer, men også noen fra 
andre klubber. Kent vil gjerne fremheve 
Thomas Meinicke fra Jutul.

– Han vant alle løpene, men hans beste 
tid var 27. april med 18.41 på distansen 
5,4 km, sier Kent.

Ungguttens søster Julie Meinicke ble i 
tillegg beste jente. Hennes bestetid på den 
drøye halvmila var 21.39 og det løp hun 
4. mai.

Fire runder før sommerferien og tre på 
høsten var programmet denne gangen.
 
Thile i godt tempo
Jardarløpere var også i farta. Thile 
 Erlandsen løp 20. april på tiden 10. 39 på 
strekningen 2,4 km. Julie Meinicke løp 
også her, på 10. 42 som best.

– Jeg synes oppslutningen var veldig bra, 
sier Kent, vel vitende om at det har vært 
flere deltagere i enkelte år.

– Det var kanskje litt dårlig oppmøte 
etter sommerferien, men det viser seg at 
mange grupper hadde trening på samme 
tidspunkt.

Kent synes det har vært gøy å stå i spissen 

for Jardartrollet, og synes engasjementet 
har vært topp hos dem som har stilt opp.
 
Håper på nye koster
– Kommende sesong håper jeg å få to-tre 
familier som kan ta seg av Jardartollet. 
Det er noen få timer syv onsdager, og litt 
arbeid før og etter løpene. Det er absolutt 
overkommelig, sier mannen som har nok 
av andre oppgaver som gruppeleder.

God fotograf er han også. Det er Kent 
som har tatt bildene av noen av årets del-
tagere. Han forteller at det i «finalen» ble 
delt ut medaljer til alle som kom i mål, 
og at de to som hadde løp fortest på de 
to lengste distansene også fikk en ekstra 
påskjønnelse.

Da er det bare å ønske velkommen til en 
ny sesong neste år, trolig da med bannere 
i nærområdet, som minner om at Jardar-
trollet er like rundt hjørnet.

: Tekst Mette Bugge  Foto Kent Søndergaard

DE FLITTIGSTE:  Denne gjeng har løpet alle de 7 løpene. Fra venstre: 298 Kaja Ekrheim Haugen, 271 Eirik Agner Matheson, 
272 Maja Agner Matheson, 258 Max W. Fjeldheim, 324 Inger Pay, 189 Jonas Mayer og 190 Casper Mayer.

I FARTA: Nummer 369 Halvor Teigen på 
vei imot mål på 800 meter.

BLE BELØNNET: Sofia Fonn Søndergaard og Maja Matheson får overrakt medaljer av 
Anders Mayer.

SPREKE SØSKEN. Julie og Thomas  syntes det var topp å måle seg mot seg selv i en fast løype i Tanumskogen.
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Tro det eller ei:

Alle disse spillerne er på 
samme lag
Da Jardar og Askers 
håndballspillere i årgang 
2002 takket hverandre for 
kampen etter serieåpningen 
i Combihallen, var det 
spesielt. Spillerne er 
egentlig på samme lag.

Jardar mot Asker også etter jul, sier han.

Hver for seg hadde de to lagene av årgang 
2002 litt for få spillere på trening.

–Vi sto gjerne med syv-åtte spillere hver, 
sier Johansen, som er veldig glad for at 
det har lykkes å samarbeide.

– Vi begynner å bli kjent med hverandre. 
Dette skal bli bra.

Les mer på de to neste sidene

: Tekst og foto Mette Bugge

11 .september startet sesongen i hånd-
ball. De to lagene som møttes, skal ikke 
spille mot hverandre, men med hverandre 
resten av vinteren.

Forvirret? Ikke når du hører dette.

Asker i sorte drakter og Jardar i blå har 
inngått et samarbeide. Det startet med 
fellestreninger forrige sesong. Denne 
sesongen er opplegget formalisert. Da skal 
laget hete Jardar og spille med to lag på 
nivå 2. Lag 1 skal ha blå drakter, lag to 
sorte.

De skal ha hjemmekamper både i Combi-
hallen og Leikvollhallen. Det er også der 
de trener, ved siden av håndballhallen på 
Nesøya

Laget skal hete Jardar, men guttene skal 
ha tilhørighet i sine respektive klubber. 
Det betyr mye for spillerne, men også for 
idrettslagene deres.

Men akkurat i den første kampen var 
Asker og Jardar satt opp mot hverandre, 
og da måtte de være motstandere.

-Årsaken til det er at fristen for å melde 
opp lag var i utgangspunktet 1. mai, 

men da hadde vi ikke rukket å bli enige 
om samarbeidet. Derfor meldte vi opp 
lagene som henholdsvis Jardar og Asker, 
sier Askers mangeårige trener Dag Otter 
Johansen.

Han har sønnen Frikk Embergsrud i den 
nye gjengen somteller 20 spillere.

Rakk det ikke før fristen
– Vi ble enige om alt, og da meldte vi 
dette inn til Region Øst, men da var 
terminlister satt opp. Derfor ble det slik i 
sesongåpningen, og det blir en slik kamp 

TUSEN TAKK. Første seriekamp er over. Jardar og Askers spillere takker for oppgjøret 
som var jevnt, men der Asker til slutt vant med to mål. Fra venstre : Magnus Harbo, 
Magnus Mjelde, Michael Johnsen, Tobias Jetteng, Brede Haugland, Sindre Vangen, 
Jørgen Færgestad, Erik Bekkeli og  Frikk Embergsrud.

Nå kan vi kalle 
dette en tradisjon
Sykkelgruppa har funnet 
ut at høsten er perfekt for 
utfl ukt. Knut Helgesen spør: 
Etter to høstturer kan vel 
dette kalles en tradisjon?

Helgesen, ivrig i TourTråkk-gjengen sam-
men med kona Merete, har sendt Jardar-
posten en oppsummering av hvordan det 
er å være med gruppa på tur. Og alle som 
trener med gruppa, kan selvsagt være med 
neste gang.
 
Etter suksessen i fjor med høsttur til 
Grimsbu for TourTråkkgjengen, invi-
terte i ren begeistring to av hytteeierne 

PÅ FALKENUTEN. Fra venstre bak: Eivind Sveen, Kjell Nervold, Ola Nyhus, Merete Helgesen, Marianne Sanderud, Elisabeth Buer Rødø, 
Hans-Jacob Rødø, Bård Bråten, Jorunn Ødegaard. Foran fra venstre: Knut Helgesen, Sigrunn Kosi Nervold, Svein-Erik Skjelbred, Lise 
Bjørnstad, Erik Aas-Andersen (Steinar Nervold var ikke tilstede da bildet ble tatt)

i  Rauland til årets høsttur 9 - 11 sep-
tember. Invitasjon ble i kjent stil lagt 
ut på gruppas FB-side og 15 meldte seg 
på, fordelt 7-8 på hyttene til familiene 
 Nervold og Rødø.

Planen var at gruppa skulle ta Krosso-
banen opp på fjellet lørdag og sykle 
størstedelen av traseen til Helterittet, men 
i motsatt retning.

Reveljen gikk klokken 06:00 sharp.  I 
god tid før første offi sielle avgangstid for 
Krossobanen var vi i Rjukan. Opp til 
toppen av banen er det 470 høydemeter 
og de sprekeste, som selvfølgelig burde 
ha vært navngitt her, syklet opp, mens 
de som blir allergiske i motbakker tok 
banen.
 

Søndagen  gikk per sykkel og til fots til 
Falkenuten. Nederlandske falkonere bod-
de i steinbuer under Falkenuten, og jaktet 
på verdens største falk – jaktfalken, derav 
navnet. Falkene ble solgt til fyrster og 
konger i Europa, der fuglene ble lært opp 
til å fange for eksempel fasan. I den senere 
tid har nepalesiske arbeidere laget en kon-
tinuerlig hellelagt sti fra Kråmvikveien og 
opp til toppen hvor en forøvrig har en fi n 
utsikt mot Gaustadtoppen. På toppen ble 
det tatt gruppebilde før retur til hytta til 
Nervold. Der ble det servering av pølse, 
kaffe og nydelig hjemmebakt kake. Ola, 
Erik, Eivind og Kjell kunne ikke dy seg, 
men måtte ta seg en tur på noen gjørme-
stier før de returnerte til hytta.

: Tekst og foto Mette Bugge
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STOR GJENG:  De kjenner hverandre som lagkamerater, selv om de akkurat i dette opgjøret var på to lag. 
Foran: Magnus, Jørgen, Brede, Vegar, Mads, Try.  Bak: Stig, Tone, Karl, Lars, Teodor, Magnus, Vito, Håvard, 
Tobias, Sindre, Gaute, Fredrik, Erik, Morten, Frikk, Michael, Lars, Dag Otter og Robert. 

Naboklubbene Jardar og Asker går nye veier 
for å hindre at guttespillere bare forsvinner.
I ungdomsårene er det mer og mer vanlig at de beste spillerne går til 
andre klubber for å satse, mens de som blir igjen gir seg. Det blir så få 
igjen at det ikke er nok til å stille lag.

Dette er en trend som har gjort seg spesielt gjeldende på guttesiden. 
Jardar har mistet fl ere lag på denne måten. – Guttesiden er mer sårbar 
enn jentesiden. Det skjer ofte allerede fra 13 års alder og utover, sier 
Jardars mangeårige hånballeder Helge Harboe.

Han har selv en sønn på den nye sammenslutningen mellom Jardar og 
Asker. Og han er fornøyd med at årgangen 2004 og trenerne på begge 
sider ser ut til å få frem noe nytt.

Glad for å beholde guttene
– Det at spillerne kan være i sine respektive klubber betyr mye, 
sier trener Tone Mjøs i Jardar.

Hun har fulgt Jardars guttelag  i mange år, og mener det samar-
beidet som er dukket opp er fremtidsrettet.

–Det kan godt være at både vi og Asker hadde klart å gjennom-
føre sesongen hver for oss, men vi håper at denne gjengen skal 
holde sammen over lengre tid enn det, sier hun.

Tone karakteriserer dette som en ny modell, ikke minst med 
tanke på den fortsatte klubbtilhørigheten. At guttene ikke må 
melde overgang, men forbli der de er.

Kan hjelpe andre også
– Og det betyr igjen at de kan hjelpe andre lag i sine egne klubber, 
opplyser Askers trener Dag Otter Johansen.

Det er bestandig noen som trenger påfyll.
Både Dag og Tone forteller at guttene sakte, men sikkert er blitt 
kjent.

– Vi dro sammen til Messecup i Tønsberg, selv om vi fortsatt da 
hadde to lag, sier Dag.

– Og da vi var i Partille Cup, hadde vi med to spillere fra Asker, 
legger Tone til.

Vil til sluttspill
Gjengen trener fi re ganger i uken, og de fl este er på tre av trenin-
gene. Ambisjonene er det ikke noe i veien med.
– Vi har som mål at det ene laget skal komme til sluttspillet i nivå 
to, sier Dag.

– Alle klubber taper når spillere forsvinner slik at man ikke lenger 
har lag. Det gjelder foruten spillere, også foreldre, dommere og 
trenere, mener Tone, som ser de unge som er stor ressurs i sine 
respektive klubber.

– Vi håper vi kan demme opp for frafallet, og at vi kanskje kan 
dane en trend for dem som kommer bak oss, sier Tone. Hun fort-
setter som trener i samarbeidet,  der det nå er mange å spille på.
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Glimt fra 
Jardarcampen
På slutten av sommerferien 
hadde langrennsgruppa 
sommercamp for femte 
gang.

50 unge fra fjerde til syvendeklasse fikk 
en uke spekket med aktiviteter. Rulleski, 
løping, sykling, og utflukter til forskjellige 
steder i Bærum sto på programmet.

To utøvere fra Italia var med, i likhet 
med besøkende fra Jutul og BSK. Dag 
Helland-Hansen takket i etterkant Jakub 
Opocenský, Magnus Wølneberg, Kristin 
Strand Amundsen, Øyvind Kinneberg, 
Kristin Helland-Hansen, Tobias Hellum 
Moe og Kent Søndergaard for å ha bidratt 
til nok en vellykket langrennscamp.  
Bildene har Jakub Opocenský tatt.

SØLETE. Linde Lannem Rasch-Olsen, Sara Brandshaug Hoem. FOR EN GJENG. Gutter og jenter var i aktivitet i mange timer, men tok heldigvis en fotopause.

START “TRIATHLON” utøvere født 2004-2005. Fra venstre: Gabriel Wiik Sørnmo, Henrik Undset, Tarald Flage Olsen, Philip 
Hammersmark Steen, Silje Emilie Rognstad, Kajsa Meyer Larsson, Eileen Bjanes, Vida Helland-Hansen, Hedda Isnes Hestvik, Cornelia 
Benneche, Anniken Frodahl Lystad, Johanne Matheson, Hanna Skarphol Villadsen.

 RULLESKI TRENING, leker ved BIP, fra venstre: Matilde Grosso fra Italia, Øvind Kinneberg - trener, Tobias Melby (BSK), Philip 
Hammersmark Steen (IL Jardar), Anna Pradel fra Italia, Hanna Skarphol Villadsen (IL Jardar), Ida Emilia Kavli (Jutul), Kajsa Meyer 
Larsson (IL Jardar), Vida Helland-Hansen (IL Jardar), Kristine Amundsen - trener
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Nå er volleyball 
egen idrett
Jardar har fått en ny idrett 
på programmet. Klubben 
kan nå tilby volleyball.

På et ekstraordinært årsmøte i klubbhuset 
14. september 2016, ble det vedtatt å ta 
opp volleyball under idrettslagets Jardars 
paraply. Fra før av er fotball, håndball, 
hopp, langrenn og sykling med i det 
gode selskap. Sykling er den ferskeste av 
disse idrettene, men nå kommer lillebror 
volleyball.

Måtte ha dispensasjon
Jardar fikk dispensasjon fra Norges 
Volley ballforbund før dette vedtaket, til 
å være med i seriespill allerede helgen 
etter. Helgen 17. og 18. september kunne 
17-åringene debutere i nye, blå drakter i 
Tønsberg, der sesongens første ungdoms-
turnering fant sted.

– Vi vant den første kampen, og én til, 
sier en meget godt fornøyd trener Joar 
Skjevdal.

53-åringen er i fyr og flamme når han 
forteller om et lag med vinnerskaller, 
som overrasket stort i turneringen som 
gikk under ungdomsserien i Gutter 17 i 
Region Øst. 

Den talentfulle gjengen
– Det som overrasket meg mest var hvor 
godt vi hevdet oss med de som vant G 15 
i fjor og de lagene som virkelige er gode. 
Vi var med og hadde settball mot et av 
de lagene, da vi tapte 26-28. Våre gutter 
var helt oppe, helt med. Vår stabilitet er 
selvfølgelig lavere. Vi gjør grunnleggende 
feil, så det er masse å jobbe med. Vi må 
rett og slett få bedre grunnteknikk og 
grunnslag i hele stallen. Dette er uansett 
en talentfull gjeng med unge menn.
Jardar holdt på å vinne kvartfinalen mot 
Sarpsborg, men tapte knepent (nevnte 
kamp).

– Luften gikk litt ut av ballongen, så da 
tapt vi også kampen om 5. plass, og endte 
som nummer seks, sier han.

13 spillere som hadde betalt spillelisensen 
var med til Vestfold.

Denne årgangen, 2000, der spillerne 
går på Bjørnegård ungdomsskole, herjet 
tidligere i skolemesterskapet. Flere av dem 
har vært innom andre idretter i Jardar 
tidligere, og de er fra nærmiljøet.

Skal ha flere lag
Joar Skjevdal, som Jardarposten skrev om 
i forrige nummer, er trener og primus 
motor i dette opplegget.

Han møtte først på et styremøte for å 
legge frem tankene sine, og opplevde at 
styret enstemmig støttet tiltaket. Samme 
kveld ble det innkalt til ekstraordinært 
årsmøte, som var en formalitet.

– Jeg er garantisten for at dette ikke bare 
blir en døgnflue, men at vi kan bygge opp 
noe som er solid, sier han.

– Vi har foreløpig en kjerne med 15 
spillere, men har vært veldig forsiktig 
med å rekruttere før vi har mer å tilby 
i seriespill. Det er et dilemma i denne 
perioden. Vi må på banen til nest tilde-
ling og melde inn behov. Av den samme 
grunn får vi heller ikke hjemmekamper 
den første sesongen, men der kommer vi 
kraftigere tilbake.

Han har bestemt at Jardar skal spille med 
to lag i serien og i turneringer, slik at alle 
kan få mye spilletid.

– Jeg må kjempe for halltid og trenere, 
sier Joar.

Begynte i Trondheim
Trønderen startet selv med volleyball 

da han studerte på NTH i Trondheim, 
men da han flyttet sørover, ble det kun 
bedrifts volleyball på Kjeller.

– Men det var gjennom bedriftsvolleyball 
at jeg traff kona, ler Joar. Han snakker om 
Marit, som også er ivrig med i klubben.
Joar har fortalt styret at han er i gang med 
å bygge grunnmur allerede.

– Vi må jobbe gjennom vinteren for 
å bygge opp et apparat som kan tilby 
volley ball til flere. Nå driver jeg og får 
med foreldre. De som har litt volleyball-
bakgrunn slipper ikke fri. Og de andre 
som er engasjerte og velvillig skal få bidra 
på en dugnad, sier han.

Har et godt miljø allerede
– Hva er det med volleyball, som du har 
falt for?
– Jeg tror det er ett eller annet sosialt 
aspekt. Tradisjonelt har det vært folke-

høyskoler og KFUM/KFUK som har 
tilbudt denne idretten, men nå er den å 
finne flere steder. Det er ikke den fysiske 
kontakten på samme måte som i fotball 
og håndball. Det er et aspekt jeg mener er 
verdifullt. Og Jeg kan si at vi har et godt 
miljø allerede, sier treneren, som håper at 
flere finner veien til volleyballen nå som 
idretten er offisielt akseptert i Jardar.

Fredag klokken 18.30 til 20.00 i Combi-
hallen er foreløpig fast treningstid, og så 
blir det én dag til i uken, sier Joar, som 
gjerne tar i bruk gymsalen på Tanum. Og 
det er plass til flere, og etter hvert flere 
aldersgrupper og begge kjønn.

: Tekst Mette Bugge foto Joar Skjevdal

KLAR. Aksel Skjevdal i servepositur. 

VINNERSKALLENE I AKSJON I TØNSBERG. Martin Augestad server, Kasper Andersen bak til venstre, Shiva Zeiner Henriksen i midten og 
ved nettet står fra v Alexander Vannebo, Aksel Skjevdal og Morten Johan Rønning klar.
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Billingstadsletta 30, 1396 Billingstadsletta

DYRENES STORSENTER

Industriveien 2
1337 Sandvika
Telefon 400 12 800

 
 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 67 48 65 00 • 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

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

Vi holder til på
Bærum Golfklubb

Hellerudveien 26, 1350 Lommedalen

Lommedalen Catering
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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!

  

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

Frisørsalong Reis på utveksling! 
Drømmer du om å reise utenlands? Da er utveksling noe for deg! Gå på High School, 

 få venner for livet og lær et nytt språk. Sammen skreddersyr vi ditt drømmeår!

Tel.: 21 37 75 09     www.explorius.no      facebook.com/explorius.norway

Gratis og 

uforpliktende 

intervju!
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DEN ENESTE ”KONTAKTEN” DU TRENGER

VI UTFØRER ALT INNEN
STERK OG SVAKSTRØM

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

Før eller etter trening...

Gjør det enklere å velge gode 
måltidsløsninger

Vondt i nakke 
eller rygg?

www.naprapat-slependen.no

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

Vi kan behandle:
• Hodepine/migrene

• Stiv nakke

• Svimmelhet

• Skulderplager

• Prikking og/eller verking i arm

• Smerte/stivhet i korsrygg

• Hekseskudd (akutt lumbago)

• Ischias

• Hopperkne

• Løperkne

• Akillesproblemer

• Benhinnebetennelse

• Nedsatt bevegelighet

• Andre idrettsskader

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

Behandling av muskel- og leddplager
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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

Nytt telefonnummer til klubbkontoret: 67 48 65 00

24 lag allerede i kamp
Sesongen er i gang i håndball. Men herrelaget skulle gjerne hatt flere spillere.

Da første seriekamp ble spilt i Combi hallen 
søndag 11. september, klarte herrelaget 
bare å stille seks spillere mot Oslo-laget 
Gøy.

– Vi håper på flere spillere etter hvert, sier 
Joakim Bedsted, som måtte stå i mål.

Han hadde blant andre fått med en 
tidligere spiller, som har drevet mest med 
ishockey i Holmen de siste årene, men 
Morten Løvberg var sporty nok til å stille 
opp etter bare noen få treninger.

Bedsted forteller at mange at spillere som 
har vært med i flere år har sluttet, men at 
noe nye er på vei inn. 

Uansett er det behov for å ha med gutter 
fra 16 år og oppover som vil trene og spille 
kamp, på et ikke alt for høyt nivå.

På stabilt nivå
Jardar har 24 lag denne sesongen, et antall 
som har vært slik de siste årene. Fortsatte er 
det fleste lag på jente- og kvinnesiden. 

MÅLMANN. Joachim Bedsted fyller mange roller. Her som målvakt for herrelaget. 

Jardar på Vipps
Jardar har fått en betalingsløsning som er enkel og kan brukes av alle, uansett bank.
Man kan nå betale med Vipps på sosiale arrangementer, i kiosken i Combihallen og 
på parkeringen på Vestmarksetra.

Alle gruppene har fått hver sin Vipps konto/avdeling! 

Jardar har både et damelag og et veteran-
lag. Faktisk stiller Jardar med to veteran-
lag lag i NM i Trondheim siste helg i 

IL Jardar  #10470
Fotball  #39915
Hopp  #39855
Håndball #39852
Langrenn #39853
Sykkel #39856

oktober. Ett for dem over 40, og ett for 
dem over femti. For å være med i serien 
må man ha fylt 33 år.

: Tekst og foto Mette Bugge


