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For liten og stor,
klubben der du bor

JARDAR

Leders hjørne

Forsidebilde:
Jardars Einar Lurås Oftebro holder frem sølv-medaljen fra ungdoms-
OL på Lillehammer. Han var eneste kombinertutøver som ble tatt ut fra 
Norge. Foto: Privat.

Jardar har også enere
Jardar er en klubb for bredden, men likevel er vi 
utrolig stolte når noen utøvere velger å satse.

To av dem som virkelig har fremhevet seg denne 
vinteren er kombinertutøver Einar Lurås Oftebro 
og langrennsutøver Håkon Asdøl.

Einar ble tatt ut til å være med i ungdoms-OL 
på Lillehammer, og jeg er overbevist om at vi får 
høre mye om ham i fortsettelsen. Han har hatt en 
knallvinter med NM-gull som junior og NM-
bronse som senior, og han er bare 17 år.

Det viser seg at det er mulig å komme langt for 
dem som virkelig vil, og Jardar må også takke 
Kollenhopp fordi det teamet forvalter de unge etter 
at de er vokst ut av moderklubben. Det betyr at 
Einar for lengst har hoppet ut av Jardarkollen, men han har Jardar som klubb og vi er 
veldig glad for det. Det var fint å se ham på årsmøtet, og han fortjener all den roen han 
kan få.

Topp i tøff idrett
Langrennsutøver Håkon Asdøl har også levert en prima sesong. Han er en av landets 
beste juniorer i den idretten, og det sier ikke lite. Langrenn er jo nasjonalsporten. 
Ingen annnen idrett på vinterstid har så mye publikum og tilhengere som langrenn, 
og så mange som satser. Håkon tok bronse i sprint-NM denne sesongen og ble også 
plukket ut til nordisk juniorlandskamp.

For at de unge skal kunne satse, er en klubb avhengig av at mange vil være trenere, 
ledere og styremedlemmer. Noen gjør en innsatds langt ut over det vi kan forvente, og 
Tone Mjøs er et slikt menneske. Jeg har kjent henne i mange år, fordi vi spilte sammen 
på veteranlaget i håndball. Men da jeg som er yngre ga meg, fortsatte hun og bidro til 
at Jardar tok NM-gull i klassen 50 pluss for halvannet år siden.

Men det er først og fremst som administrator og tilrettelegger at merkekomiteen valgte 
å tildele henne æresmedlemskap i klubben. Det er en utmerkelse spm henger høyt. 
Man må ha gått gradene fra merke med krans og deretter gullmerke, og det må gå 
minst fem år mellom hver ”tildeling”.

Tone er en person som gir av seg seg selv til idretten, og jeg sier bare: Gratulerer. Det er 
så vel fortjent.

Mange ildsjeler har fått renn i hopp- og langrenn i havn, og turneringer i håndball 
i vinter. Nå står fotball og sykling for tur. Masse lykke til med små og store 
arrangementer. Det blir helt sikkert bra.

 : Kjersti Hellby

Fikk drømmedag 
og utmerkelse
Jonas E. Sæle ble Årets 
 trener i Jardar under 
årsmøtet. Han var i fjor 
spiller både for junior- og 
seniorlaget, og i tillegg 
trener for gutter 99.

Oslo Fotballkrets inviterte spillere til EM 
playoffkampen Norge-Ungarn på Ullevaal 
Stadion torsdag 12. november. Det ble 
riktignok tap, men opplevelsen for Jard-
arspillerne var stor.

De utmerker seg
Klubber i Oslo Fotballkrets fikk sjansen 
til å melde på spillere i sine klubber til å 
delta på denne dagen – en unik op-
plevelse med OBOS Drømmedag som 
inkluderte omvisning, foredrag, middag 
og ZIP-line over landslagsarenaen,  sam-
men med øvrige inviterte.

– Det var ønskelig med juniorspillere fra 
klubbene, som i tillegg til å være aktive 
ambisiøse utøvere, også utmerker seg med 
de rette holdninger på og utenfor banen 
– slik at de er gode representanter for sine 
lag, sin årgang og den klubben som de 
representerer, sier Haug.

Derfor mente han at Jonas og Henrik var 
midt i blinken, og de kom med blant de 
utvalgte. 

: Tekst og foto Mette Bugge

Sammen med Henrik F. Harsem fikk 
han dessuten før jul en drømmedag med 
landslaget. Harsen spilte også på junior- 
og seniorlaget i fjor. Henrik er dessuten 
kretsdommer for Jardar, og ble utnevnt til 
Årets dommer 2015.

Geir Haug nominerte de to til en dag 
utenom det vanlige med herrelandslaget 
på Ullevaal.

– Den nye OBOS-avtalen med Norges 
Fotballforbund, Norsk Toppfotball og 
Fotball Media fra 2015 betyr et økt 
fokus på aktiviteter i bredde og topp 
ute i kretsene.  På hver landskamp de 

nærmeste årene vil én bestemt fotballkrets 
få muligheten til å invitere tilsammen 
32 utvalgte spillere i 17-19 år (gutter og 
jenter) fra klubber i egen krets. 

FORTJENT ROS. Jonas E. Sæle  
er en av de unge som Jardar  
setter stor pris på.
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Bygg reis deg  
– klubbhusets historie
Æresmedlem Lars Silseth 
har fulgt opp det nye 
klubbhuset fra brannruinene 
noen meter unna, til bygget 
ble innviet sommeren 2015. 
Her er en kortversjonen av 
historien slik han opplevde 
det. Den fulle historien ligger 
på www.jardar.no

og utarbeidelse av konkurransegrunnlaget 
for innhenting av tilbud.

Jardar avholdt ekstraordinær general-
forsamling 16. desember 2013 hvor 
«prosjekt nytt klubbhus» besluttes.

Gjensidige, som var Jardars forsikrings-
selskap, utarbeidet er takstdokument som 
basis for investeringsbudsjett.

Det var en trist melding som ble gitt 
lørdag morgen 26. april 2013 om at 
klubbhuset i løpet av natten var brent 
ned. Sammen med forsikringsselskapet 
Gjensidige ble ruinene kort tid et-
ter gjennomgått og beslutningen tatt 
at brannskadene var så store at restene 
måtte rives for gjenoppbygging av nytt 
klubbhus. Når først ulykken var ute og 
registreringen av totalskadene så store at 
gjenoppbygging av eksisterende bygg ikke 
var forsvarlig, må vi totalt sett være tilfreds 
med at nybygg var eneste alternativ. 

Rivearbeidene startet 6.august 2013 og 
var ferdig utført 14.august.

Utover høsten 2013 ble det satt i gang 
forberedende arbeider med sikte på å få 
sydd sammen et byggeprogram.

I mellomtiden var det blitt satt opp en 
midlertidig brakkerigg vest for Combihal-
len hvor «Veslefrikk» barnehage flyttet 
inn i 1.etg. og Jardars midlertidige kontor 
i 2.etg.

Etter flere oppklaringsmøter med Gjensi-
dige utover høsten -13 med utgangspunkt 
i investeringsbudsjettet, besluttet Jardar å 
gjennomføre prosjektet som «styrt gjen-
nomføring» i stedet for kontantoppgjør 
eller skjønn.
 

Fikk gode støttespillere
Beslutningen ga oss fullmakt til å gå ut 
i markeder og innhente konkurrerende 
arkitekttilbud på nybygg med integrert 
barnehage. Her må vi gi en stor hon-
nør til arkitekt  Elisabeth Meyer, som 
representerer langrennsgruppa i Jardar, 
og som det er riktig å gi hovedæren for et 
tilnærmet komplett byggeprogram som 
ble lagt til grunn for videre prosjektering 

Kostnadsfordelingen, basert på NS3453 ble slik:

1.0 Felleskostnader 658.746 4,8%
2.0          Bygning                    6.590.430 47,0%
3.0          VVS                    1.462.428 10,4%
4.0          Elkraft                    794.772   5,6%
5.0          Tele-og automatisering    14.642   0,8%
6.0          Andre installasjoner            239.976   1,7%
1 til 6      Huskostnader                    9.860.994 70,3%
7.0          Utendørs                    294.624   2,1%
8.0          Generelle kostnader       1.057.914   7,5%
1-til 8     Byggekostnader         11.213.532 79,9%
9.0          Spesielle kostnader             2.803.484 20,0%
Rammekostnad Gjensidige          14.017.016 100%
 
Utarbeidet investeringsbudsjett lød på kr. 14.017.2016,- basert på klubbhus med 1. og 
2.etg. til sammen 600 m2 BTA, prisnivå 16.10.2013. kr. 23.598/m2

VINTERLIG. Klubbhuset har så vidt begynt å reise seg.

UTSIKT. Klubbhuset er ikke langt unna Combihallen, kan vi se her.

VEGGER PÅ PLASS. Nå begynner det så smått å ligne et bygg.
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ARKITEKTEN. Georg Strohmeier kan være stolt av sluttresultatet.

FESTSALEN. Her var fest allerede den kvelden klubbhuset ble offisielt åpnet, og det har vært mange «fulle hus» siden den gangen.

Tre var med i kampen
Jardar sendte forespørsel til tre arkitekt-
firmaer for å få inn forslag på arkitekt-
tegnet bygg. Presentasjon av prosjektene 
ble gjort på Bjørnegård skole 4. desember 
2013. Senere ble Landsbyarkitektene 
valgt og avtale inngått 21. januar 2014.

Etter flere møter i prosjektgruppen som 
besto av Bjørn Sævild fra Gjensidige, 
Martin Stensaker fra Siv. Ing. Martin 
Stensaker As (valgt som prosjektleder for 
Jardar), Klemet Elisenberg fra Jardar, og 
Lars Silseth fra Jardar ble endelig brut-
toareal for nytt klubbhus med integrert 
barnehage satt til 667 m2 for å kunne 
tilfredsstille alle krav til fremtidige 
brukere. Dette var 67 m2 over det areal 
som var BTA for det gamle klubbhuset og 
ble foreslått finansiert i sin helhet av I.L. 
Jardar.

Tronrud Bygg AS ble senere til å igang-
sette arbeidet med å få opp huset og 
8. juli 2014 startet arbeidet. Gjennom 
vinteren 2015, januar og februar, var det 
moderat aktivitet på byggeplassen. Vær-
forholdene var ikke de beste og det tok 
relativt lang tid før Tronrud hadde «tett 

bygg». Ikke før i slutten av mars 2015 
innså entreprenøren at de ville komme i 
tidsnød. Underentreprenørene følte at de 
hadde god tid, men flere ting viste seg å 
være uavklart slik at flere viktige punk-
ter måtte tas frem og gjennomgås med 
byggherren for at våre forventninger til 
komplett bygg ble tilfredsstilt.

Etter mange helligdager og relativt svak 
fremdrift i april innså Tronrud at de ikke 
ville kunne ferdigstillelse bygget til 1. juni 
2015 som var kontraktsfestet. Revidert 
fremdriftsplan med tillegg i tid frem til 
20. juni ble presentert byggherren som i 
BH-møte 28. mai aksepterte. Det var på 
det tidspunkt en forutsetning for oss at 
klubbhuset og utomhusarbeidene måtte 
være ferdig til fotballskolen startet 22. 
juni. Ferdigbefaring for bygg ble gitt 6. 
juni og for utomhus 22. juni.

Jardar fikk et kompakthus
Med vannbåren varme i alle gulv fra 
borehull ned til ca. 200 meter, mener vi 
å ha fått et «kompakthus» som tilfreds-
stiller alle krav til moderne/økonomisk 
oppvarming. Svar på dette vil vi få etter 
første vinter i drift.

Kostnader
Totalsum inkl.brakkeleie, kons.hono-
rarer, arkitekt og drift i perioden uten 
klubbhus:  kr. 24.100.000
Tronrud Bygg AS,  
totalentreprise    22.487.870
Gjensidige forsikring andel     18.751.438
Jardars andel inkl. 
driftskostnader  ca.   5.350.000 
Pris pr m2:      33.714
(prisene er inkl mva)

Refusjon:
Det forventes at merverdiavgiften 
 refunderes slik at Jardar får godskrevet sin 
andel på ca.10%, tilsvarende ca.  
kr. 450.000. I tillegg er det gitt tilsagn om 
spillemidler på kr. 1.150.000.

Klubbhuset ble innviet sommeren 2015 
og er blitt en juvel.

Jeg føler meg ganske trygg på at alle som 
velger å benytte vårt klubbhus privat til 
bursdager, konfirmasjon, spesielle anled-
ninger o.l. eller firmaer til konferanser 
og/eller festlige tilstelninger, vil føle seg 
meget komfortable i utleielokalene.
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God på de yngste  
– dårligere på de eldre
Jardars jentelag i håndball 
(bildet) av årgang 2000 og 
2001 fortsetter neste år 
med flink trener Stephen 
Chandrepaul, som kommer 
fra Bækkelaget.

Foran neste sesong skjer det noen foran-
dringer.

– Årgang 1999 på jentesiden ser ut til 
å gå i oppløsning. De har bare vært 
åtte spillere og avhengig av å låne yngre 
spillere hele tiden. Vi samarbeider med 
naboklubber for å holde på ungdom-
men lenger. Det gjelder samarbeide med 
Nesøya angående jenter 11 og 12 år og 
gutter 12 år. Dessuten er vi i dialog med 
Asker for å få til et samarbeide om gutter 
årgang 2002 og 2003.

– Jeg tror vi klarer å lage to lag i serien, 
der de yngste skal hete Jardar/Asker og 
de som er ett år eldre Jardar/Asker. Den 
klubben som er nevnt først som har 
ansvaret for økonomi, dommere osv.
Håndballen har hatt 23 lag i serien i 
vinter. På dame- og herresiden er det lag, 
og på veteran kvinner. Tidligere hadde 
klubben veteran herrer også, men nå er 
herrelaget i fjerdedivisjon.

Jardar vil gjerne beholde spillere som blir 
15-16-17 år, men som sportslig leder Inez 
Nærup sier:

–Det er en utfordring når de begynner på 
videregående, eller også for guttas del skal 
i militæret.
 
Håndballgruppa har siste sesong klart å 
rekruttere mange nye, unge spillere.
– Det er første gangen at vi har hatt seks-
syv-åringer på lag. De er veldig mange, og 
har engasjerte foreldre, sier Inez, som vil 
fremheve foreldreparet Linda og Jan Ove 

Andersen. De har tatt initiativ til å danne 
lag for denne gruppen.

En av dem som også har en sønn på 
det yngste laget er ikke ukjente Kristian 
 Kjelling. Den tidligere landslagsspilleren 
og Drammentreneren bidrar inn mot 
laget.

– Vi har hatt en intens jobb i styret med 
rekruttering, og har 50 nye yngre. Likevel 
kommer vi ikke på plussiden, fordi det 
lekker i den andre enden.
 
Resultatene er bedre
For Inez og resten av styret er det likevel 
mye å glede seg over.

– Det som er spennende er at når du 
går inn i hallen en søndag, så er det flere 
hjemmeseire å se på resultattavlen enn det 
har vært på lang tid. Og dessuten er det 
altså gøy å se at  det spirer og gror på de 
yngste lagene.
 

SAMMENSLÅTTE OG GLADE.  Selv om ikke alle er med på bildet, er dette jenter av årgang 2000 og 2001, som spiller sammen i serien. 
Bak fra venstre: Maria Wagtskjold Drange, Kristin Braae-Johannessen, Sofie Hørgård, Tiril Kopland Trondsen, Thea G. Dahlmo, Ylva 
Holmen, Oda Haremo, Hedvig Skorge Nederst fra venstre: Sivancheni Thamotharampillai, Andrea Nærup, Christina Blekeli, Ida Sætheren

Loppetassen for de yngste
Håndballgruppa gjør i år 
en nysatsning mot de  aller 
yngste. Jardar tilbyr nå 
ukentlige treninger også for 
6 åringer, og tilbudet er blitt 
svært populært.

Det er nå hele 14 spillere som er med og 
trener stort sett hver uke. De aller fleste 
av disse er faktisk gutter, så her kan Jardar 
ha lagt grunnlaget for en solid satsning  
på guttesiden i årene fremover. Med 
foreldrene Birgit Heldaas, Linda Berg 
Hagen og den ikke helt ukjente Kristian 
Kjelling, med mange år på landslaget og 
som proffspiller i utlandet, som trenere, 
bør det ligge til rette for god oppfølging i 
årene fremover. 
 
Foreldrene står bak
– Dette er et initiativ foreldrene selv har 
tatt, noe vi syntes er veldig positivt og 
hyggelig sier Inez Nærup, sportslig leder 
i håndballgruppa. Vi ser at mange andre 
klubber starter tidlig med håndball og 
Jardar vil selvfølgelig være med å tilby 
trening for de aller minste. Denne rekrut-
teringen er svært viktig for å klare å stille 
lag i alle aldersgrupper i fremtiden. Det 
spirer og gro godt blant de yngste lagene 
våre, og det er spesielt morsomt at det er 
så populært blant guttene, sier Inez.
 

Inn til nasjonalsangen
9. januar deltok to Jardarlag på Loppe-
tassen, som er regionens tilbud til 6-8 
åringene. Turneringen startet med en 
høytidelig innløping med flagg og opp-
stilling på banen. Når nasjonalsangen lød 
over høytaleranlegget, ble både trenere og 
foreldre satt i skikkelig godstemning. Det 
var populært å få utdelt ordentlige Jardar-
drakter og mange var spente på hvilket 
nummer de skulle få. Jardar spilte kamper 
mot blant andre Haslum, Njård, Vollen 
og Nesøya, med stor innsats, mange mål 

og stor jubel. Det er ikke så mye fokus på 
resultatet i disse kampene, men Jardar-
lagene imponerte med både harde skudd, 
god forsvarsjobbing og bra keeperspill. 
Og det var lett og se at det var flere med 
håndballtalent ute på banen. 
 
Loppetassen ga tydeligvis mersmak og 
lagene er allerede meldt på flere runder. 
2009 laget trener tirsdager fra klokken 
18-19 på Vøyenenga ungdomsskole og 
hvis det er flere som har lyst til å prøve 
håndball er det bare å møte opp. 

: Tekst og foto Linda og Jan Ove Hagen

DEN SKAL TIDLIG KRØKES. Håndball for de yngste er gøy. Bakerst fra venstre: Henrik, Håkon, Aksel, Linda 
Midten: Joachim, Jo, Nils. Foran: Synnøve

MORSOMT. Ikke verst å få stå på banen med Jardarbanner, synes fra venstre: Herman, 
Oliver, Vincent, Martin, Karl Viger, Noah og Jakob 
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JARDARS FREMTID. Ivrige jenter fra venstre Åsne, Ingrid, Lisa, Selma, Sara, Martine og liggende foran Vilde

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

Privat og firmaer kan booke. Lokalene er lyse og 
innbydende med flott 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/flere ukedager ta 
kontakt for tilbud!

Kontakt klubbkontoret for reservasjon  
tlf 67 48 65 00 e-post: post@jardar.no

Lag fra fire skoler Veteranene ble seriemestre
Se på denne herlige gjengen. 
Det er håndballjenter – de 
fleste ni år gamle – som 
drømmer om å bli skikkelig 
gode.

God, «gammel» årgang vant 
serien i veteranklassen. 
Skjønt denne gjengen føler 
seg evig unge.

Det er 3 mammaer som er trenere – 
Marthe Hagberg, Jannike Haaverstad og 
Kjersti Risberg Haugland. Vi storkoser 
oss med disse flotte jentene, og vi tror 
dette kan bli en kjempefin gjeng å følge 
fremover.

: Foto Kjersti Risberg Haugland

Men heldigvis var det mange nok som 
var friske til å ta i et tak. Totalt sett har vi 
vært opp mot 20 spillere, litt til og fra.

Neste sesong er det ønskelig å ha styrke-
trening en halvtime før den vanlige 
treningen på tirsdager.

Det er bestandig plass til flere på dette 
 laget, hvis man bare har litt håndball-
erfaring fra yngre dager. Kribler det i 
fingrene, så ta kontakt.

Jardar skal dessuten være med i sommer-
serien innendørs i Ekeberghallen. Det 
er kamper som foregår i mai og juni. Da 
spiller vi under navnet Combidamene.  

: Tekst og foto Mette Bugge

De er 20 flotte jenter født i 2006, som 
har valgt håndball som sin idrett. Det 
er en herlig gjeng fra fire skoler: Jong, 
Tanum, Mellom Nes og Skui. 

Jardar har i en årrekke hatt et old girls-
lag, Piker 33 eller veteraner – alt ettersom 
hva man kaller det.Man må være 33 år 
for å delta i seriespill og 35 for å aksle 
trøya i NM.

Jardar deltar i serien i Oslo og Akershus, 
og denne sesongen vant jentene ti av 
elleve kamper i serien, med 190 plussmål 
mot 115 som ble sluppet inn. 20 poeng 
ble beholdningen, med Rælingen (17) og 
Vestre Bærum (16) på plassene bak.

Lagets støttespillere har sendt litt om 
laget:

Treningene er på torsdager kl 18.00 til 
19.30. Da trener vi på pasninger, skudd, 
finter og ikke minst rush. I tillegg har 
vi sett viktigheten av å spille veldig of-
fensivt forsvar, noe som ofte ender i at vi 
klarer å snappe ballen fra motstanderen 
og rushe. Så «ut å ta på» er det som vi 
trenerne roper mest til spillerne når vi 
spiller kamp.

Ingen lag scoret så mange mål som Jardar. 
Etter jul var det A-sluttspill for de 
seks beste, og da hadde Jardar kun en 
uavgjort-kamp og resten seire. I den siste 
kampen mot Ås ble det full jubel

Det spesielle denne sesongen er at det 
har vært mange skader. Ikke minst da 
Elin Eikeland Saastad ødela korsbåndet i 
NM i Stavanger, ble det merkbart.  
Silje  Sandmæl har vært ute med rygg-
problemer, Mette Härdi fikk problemer 
med en hæl og et stressbrudd i lårbenet, 
Trine Lise Fernholdt ødela en muskel, 
 Jeanette Sibbern fikk problemer med  
et kne, Marthe Hagberg fikk hjerne-
rystelse og Helene Claussen fikk en 
skikkelig trøkk i kneet på slutten av 
sesongen.

FORNØYD GJENG. Alltid morsomt å vinne synes denne gjengen som var med i den siste sluttspillkampen. Foran fra venstre: Signe 
 Roesgaard-Gran, Marit Johansen Søderstrøm, Ingjer Angermo. Bak (f.v.) Tone Mjøs, Kjersti Risberg Haugland, Marthe Hagberg, Elin   
Almåsbakk Viig, Inez Nærup, Liv Sinding-Larsen, Silje Sandmæl og trener Mette Bugge.
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Tone Mjøs ble æresmedlem i Jardar:

Har (nesten) hatt 
alle poster
Da Tone Mjøs flyttet til 
Bærum for 20 år siden, fant 
hun ut at hun trengte «nye 
venner». Svaret ble Jardar. 
20. mars 2016 ble hun  
utnevnt til æresmedlem.

Tone var rørt og det kom noen tårer da 
hun denne kvelden ble «ropt opp» under 
årsmøtet. Hun hadde riktignok fått 
beskjed kvelden før, av den enkle grunn 
at hun tenkt å ta med seg håndballgut-
tene hun trener til eliteseriekamp for å se 
Haslums herrer. Typisk Tone, som gjør alt 
for «gutta sine».
 
Selvsagt kom hun innom årsmøtet, for å 
motta det gjeve medlemskapet, blomster 
og diplom.

At Tone skulle komme til å bli ildsjel, 
 tenkte hun ikke den gangen. Det var 
bare en måte å skape et nettverk på fordi 
familien bosatte seg på Slependen.

– Jeg kikket innom Combihallen og der 
trente old girls i håndball, ler 53-åringen.
Mjøs hadde spilt både i Fjellhammer og 
Solbergelva i Eiker, og visste at ballspill 
er gøy.

– Det er noe av det jeg sier til ungene 
også, at man kommer lettere i kontakt 
med folk hvis man kan spille håndball og 
dermed kan begynne på et nytt lag når 
man flytter.

Fort inn i styret
Tone er moren til Helene (20 i juni) og 
Hanne (27 i mai), men etter å ha blitt 
spiller på veteranlaget, noe hun fortsatt 
er, kom hun raskt inn som medlem 

for at de ikke ble verdensmestre og vi ikke 
var noe topplag, sier Tone. Hun sikter til 
spillerne hun startet  da de var unge, og 
som nå spiller på damelaget og er rundt 
20 år.

Tone fikk også «lurt inn» mannen sin 
i Jardar, og snart var han medlem av 
hovedstyret og ivrig med strategiarbeide 
og grasrotandel.

– Hva gjør du når du ikke driver med 
jobb eller Jardar?
– Da spiller jeg og mannen min golf, ler 
Tone, før hun skynder seg å legge til:
– Men jeg skal holde på med noe i Jardar 
også i fortsettelsen, i alle fall så mye at 
jeg blir invitert til det tradisjonelle jule-
bordet.

Tone Mjøs sikter til samlingen for styre-
medlemmer i alle gruppene, og andre 
ildsjeler som hver desember har sin egen 
fest i klubbhuset. Det er viktig å ta vare 
på dem som gjør noe ekstra.
Tone Mjøs er selvskreven.

: Tekst og foto Mette Bugge

av håndballstyret, som sportslig leder. 
Deretter ble hun leder av Allidretten og 
Håndballskolen.

Da yngste datter Helene skulle begynne 
å spille håndball som åtte-ni-åring, var 
det mamma som ble trener. Siden har 
det gått slag i slag med opptil tre lag i 
slengen (damelaget, gutter 2002 og jenter 
1996-årgang), som hun har hatt ansvaret 
for. Denne sesongen er det Gutter 14 som 
har Tone Mjøs som trener på femte året. 
Helene Mjøs er medtrener her.

_ Hva driver deg?
– Menneskene og miljøet, som gir meg 
masse energi. Når jeg har fått slukt i meg 
middagen og kommer i hallen, da bare 
storkoser jeg meg og kobler ut.

– Du har hatt og har så mange roller.  
Hva er mest morsomt?
– Å være sammen med barn er en 
 fantastisk gave.  Se gleden når de mestrer 
og utvikler seg gir meg energi.  I ettertid 
setter jeg mest pris på at håndballspillere 
som har gitt seg kommer tilbake, til tross 

Tone Mjøs
Født: 21. juni 1962
Bosatt: Slependen
Sivilstand: Gift, to barn
Yrke: Assisterende rådmann i Røyken 
kommune
Bakgrunn: 
• Håndballspiller  i Jardar fra 1998
•  Medlem av håndballstyret 1999 først 

medlem og deretter noen år som 
 sportslig leder

•  Leder av Allidretten (2001-2004) og 
Idrettsskolen

•  Administrerte håndballskolen (2001 til 
2009)

•  Trener på håndballskolen (2010 til 
2013)

• Oppmann for datter Hannes lag P1989
•  Trener for datter Helenes lag P1996  

(2004 til 2007 og igjen fra 2009 til og 
med 2014)

• Trener for G2002  (2011 til nå)
• Trener for damelaget (2012 til 2014)
• Leder av valgkomiteen (2005 til 2012?)
• Leder av Jardardagen (2015 og2016)
• Vara i hovedstyret fra (2013 til nå)
•  Fikk på plass vår første web side i 2001 

og var webmaster i noen år
•  Har satt i gang og vært leder av nat-

thåndball, discohåndball og nissehånd-
ball.

 
Hedersbevisninger:
2001 – Årets foreldre
2004 – Damegruppens Flink Pike vase
2005 – Merke med krans
2009 – Årets foreldrepar
2010 – Hedersbevisning i gull
2016 – Æresmedlemskap
 
NM medaljer til Jardar – Veteran NM
2005 – Bronse P40
2007 – Bronse P40
2014 – Gull P50

SÅÅÅÅÅ GLAD.  Tone Mjøs var tydelig fornøyd med utmerkelsen.
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Innsats gir noen goder
…. og neste samling er 8. desember

Jardar samler styremedlem-
mer og andre ildsjeler til et 
årlig treff. Det er ved jule-
tider, og da er det god mat 
og god stemning.

– Her er det mulig å komme med for 
alle. Det er en hyggelig, spesiell greie for 
klubben. Dette er en tradisjon som har 
vart i flere år og som startet før min tid 
som daglig leder. Vi har alltid invitert 
samarbeidspartnere som skole og Bærum 
idrettsråd, men på grunn av brannen 
måtte vi i to år ha et annet tilholdssted. 
Da var det begrenset med plass. Nå er 
vi blitt så mange. Det er flere som ikke 
nødvendigvis sitter i styrene, men som tar 
på seg andre typer verv.

Torsdag 8. desember er neste samling, så 
det er bare å bidra det neste halve året, 
slik at man blir invitert. Hold av datoen 
allerede nå.

: Tekst og foto Mette Bugge

De aller fleste som tar et verv i et idretts  -
lag tjener ikke fem øre. Det er miljøet, 
det å gjøre en innsats for seg selv eller 
egne barn, bidra til fellesskapet, som er 
drivkraften.

Jardar har mange grupper og mange 
 arrangementer. Selv om man ikke kan ha 
et styrever, er det nok av andre oppgaver. 

Og det betyr litt ekstra å vite at man blir 
satt pris på.

– Det tradisjonsrike julebordet er for å gi 
litt tilbake til dem som står på i klubben. 
Og så er det en mulighet for alle grup-
pene til å samles i et spesialt arrangement 
der vi fokuserer på noe annet enn det 
daglige livet i klubben. Vanligvis er det 
heller ikke alle som møter hverandre, men 
jobber iherdig med hver sin aktivitet og 
hører om hverandre, sier Jardars daglige 
leder Anja Kingdon.

Det er hun som er primus motor for å 
samle flokken, men har også mange gode 
hjelpere.

VITAL GJENG. Godt humør hos f.v. Thomas Bjanes, Tone Skori, Liv Stensaker, Harald Gaustad, Kristin Ellingsen og Ann Zetterberg.

SMILENDE. Petter Berntsen og Tone Skori ser 
fornøyde ut.

BLID DUO. Tone Bjørseth Andersen og 
Geir Haug representerer fotballgruppa.

LEDERE. Kjersti Hellby (t.v.) er leder for hele idrettslaget. Tone Mjøs 
har hatt mange verv opp gjennom årene.

FLOTT TRIO. Martin Stensaker, Inez Nærup og Klemet Elisenberg trives i hverandres 
selskap.
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▶

–Jeg har som mål 
å være med i OL
Jardar har fått en kom binert- 
løper av inter na sjonalt 
 format. Einar Lurås Oftebro 
er navnet.

17-åringen fra Høvik har hatt en 
drømme sesong. Ikke bare ble han tatt ut 
til ungdoms-OL på Lillehammer, som 
er en prestasjon i seg selv. Han tok også 
sølv i kombinert stafett, der to langrenns-
løpere, to skihoppere og en kombinert-
løper utgjorde Norges lag. Det endte 

NM-gull og bronse
Om ikke det var nok, vant tenåringen 
NM-gull i juniorklassen i Granåsen og 
tok bronse i  seniorklassen i kombin-
ert i mars i Molde. Det skjedde etter 
ungdoms-OL, og ikke minst senio r-
bronsen var svært overraskende. Han er 
tross alt fortsatt junior.  Vinner ble Espen 
 Andersen fra Lommedalens IL, med 
Sindre Ure Søtvik fra Eldar IL på 2. plass. 
NM foregikk i Molde.

Det som var artig i dette mesterskapet var 
at unggutten hang på landslagsløper Jan 

med sølv, og ellers kom Jardarutøveren 
på 14. plass i kombinert og 6.plas i lag-
konkurransen skihopp.

Da han sto på pallen var det sammen 
med Martine Engebretsen, Marius 
 Lindvik og Vebjørn Hegdal og Anna 
Odine Strøm..

Einar  fikk oppleve mye på Lillehammer, 
som å få en prat med kulturminister 
Linda Hofstad Helleland. Han var en 
av de utøverne hun valgte å prate med i 
Haakons Hall.

HEIAGJENG. Det må gode løpere ha. Her fra Lillehammer.STOR OPPLEVELSE. I farta under ungdoms-OL på Lillehammer.

DEBUT. OL-debut på Lillehammer, men Einar håper at han en dag 
blir god nok til å være med i de voksnes OL.

BELLEVUEPOKALEN. Den går til utøvere som har prestert utenom 
det vanlige. Einar fikk den på årsmøtet. 
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Schmid i 3,5 km og tok ham i spurten. 
Det setter innsatsen i perspektiv.

Einar dro imidlertid først direkte fra 
ungdoms-OL til  junior-VM i Romania. 
Der fikk han 2  x 14.plass, og femteplass 
i lagstafett.  Jarl Riiber er kaptein på 
dette laget, men han var ikke med da han 
hadde fått skulderen ute av ledd, så det 
var et ungt lag.

Fikk Bellevue-pokalen
Det var vikke så merkelig at Ei-
nar ble valgt ut til å få den evigvarende 
 Bellevue-pokalen under Jardars årsmøte i 
klubbhuset.

Han møtte opp sammen med pappa og 
sjåfør Inge Oftebro, og Einar syntes det 
var stas å bli hedret av sine egne.

– Jeg har fått den en gang tidligere, sier 
17-åringen, som blir 18 i august.

Nå er eleven på Wang Toppidrett, 2. 
klasse, inne i en roligere treningsperiode. 
Fra starten av mai blir det sesongopp-
kjøring igjen, for han som er på junior-
landslaget.

– Jeg drømmer om å komme på A-lands-
laget og være med i OL, sier han.

Einar følger for øvrig etter Ansgar 
Danielsen, som tidligere var Jardars 
gode kombinertløper. Einar er også med 
i Kollenhopp, dit alle aktive i hopp og 
kombinert går videre, etter at de er fylt 12 
år. Da blir Jardarkollen for liten.

STOR STAS. Einar Lurås Oftebro fikk møte kulturminister Linda Hofstad Helleland. 

▶

Også lillebror Jens (15 år)  hevder seg i 
denne idretten og gjør det bra. Han fikk 
2.plass i  hovedlandsrennet i kombicross 
i Rognan denne sesongen, og tredjeplass 
i FIS Youth Cup i Granåsen. Jens skal 
begynne i 1. klasse på Wang til høsten. 

: Tekst Mette Bugge   

foto Mette Bugge og  Inge Oftebro

MEDALJENE ER: Sølv Ungdoms OL, Nordic Mixed Team Event (2 x hopp, 1 x 
kombinert hopp, 2 x langrenn, 1 x kombinert langrenn). Dvs at Einar både hoppet  
og gikk langrenn.

Hopprennet som 
gikk nedover
Jardarrennet har overlevd 
siden 1963.  Men det er 
noen år siden storhetstiden.

 
Tøft å få tak i ungene
I dag er det vanskeligere med rekrutter-
ing, selv om Jardar ikke er blant de verste. 
Mange klubber sliter, selv om norsk 
hoppsport nesten aldri har vært bedre.

– Forrige gang vi virkelig gjorde noe mer 
for rekrutteringen, i 2006/07, fikk vi 
mange gode hoppere som er i Kollenhopp 
i dag, sier Korody.  Det er dit alle går 
etter at de er fylt 12 år og vokser ut av de 
hjemlige bakkene.

Jardars Adrian Thon Gundersen er blant 
dem som er i Kollenhopp i dag og gjør 
det bra. Han var også med i Jardarrennet, 
og ble nummer to. Unggutten vant for 
øvrig også hopprennet i Kombilekene i 
Folldal i vinter.

: Tekst Mette Bugge  Foto Jon Kåre Beisvåg

30. januar 2016, som vanlig siste helg i 
årets første måned hvert år, var det tid for 
Jardarrennet igjen. Unge fra klubben vår, 
nærklubber og noen få enda lenger fra, 
kom til de fine bakkene i Jardarkollen.

Men det ble til slutt bare 31 aktive 
hoppere, ikke i nærheten av de 138 som 
stilte opp i toppåret 2004. Den trofaste 
speakeren Lars Ødegåd har fått mindre å 
gjøre i årenes løp.

Og når vi er inne på tall, så husker hopp-
sjef Georg Korody at det i 1993 var 350 
som stilte i Jardarcup, som ble arrangert 
en onsdag i mars. Det var nemlig vinteren 
nesten uten snø, men da det endelig kom 
noe hvitt fra oven, ville «alle» hoppe.

– Jeg husker at premieutdelingen for de 
siste klassene var klokken halv ett om 
 natten, minnes Korody. Det var helt 
andre tider den gangen.

FAST SPEAKER. Lars Ødegård har hatt  
mer å gjøre foran mikrofonen tidligere.

AKTIV. Magnus Indrelid Hørven fra Jardar er en av klubbens flinke hoppere, som deltok i Jardarrennet.
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Vareopptellingen 
for 2015
Alle idrettslag må følge 
Idrettsforbundets lover. Det 
betyr innberetning og vare-
opptelling tidlig hvert år, på 
årsmøtet. Denne gangen var 
2015 under lupen.

klubbkontor og byggeprosjekt. Drifts-
regnskapet viser et overskudd på kroner 
68.000.

Håndballgruppa har gått i underskudd 
som skyldes nedgang i antall spillere og 
økte trener- og dommerkostnader.

Fotballen hadde totalt 519 spillere- 371 
gutter og 148 jenter og 48 lag påmeldt i 
serien. I løpet av sesongen ble det arran-
gert tre trenersamlinger, trenerforum.

Målet er å få på plass et kvinner seniorlag 
i løpet av fire år, og på sikt få et bedre 
trenerapparat.

Fotballstyret viser for 2015 et resultat på 
kroner 78.000.
 
På rett spor
Langrennsgruppa har 160 barn og unge 
og et etablert juniorsamarbeide med Team 
Vestmarka. Har skitekniktrenming med 
Audun Svartdal, som også jobbet med 
Martin Johnsrud Sundby.

Daglig leder Anja Kingdon hadde jobbet 
lenge med å få alt til å legges frem på en 
ordentlig måte. I økonomisaker er det 
kasserer, eller økonomiansvarig som det 
kalles, som har den store jobben i hoved-
laget. I dette tilfellet er det Birger Nielsen 
som har oversikten.

Snaue 30 hadde møtt frem i klubbhuset 
på årsmøtet i mars.

Siden beretningen fra gruppene og hoved-
laget er omfattende, sakser vi bare litt fra 
rapportene: For IL Jardar ble åpningen av 
klubbhuset og Jardardagen 19. september 
et høydepunkt. Både dagen med ulike 

turneringer (174 påmeldte spillere til 
håndball/fotball og med ordfører Lisbeth 
Hammer Krog til innvielsen, ble dette en 
merkedag.

Idrettsskolen for 6- og 7-åringer på 
 Tanum og Jong har hatt en liten ned-
gang i antall barn, som skyldes flere 
tilbud rettet mot de yngre. I sesongen 
2014/15 var det 105 deltagere, året etter 
96. Tilbakemeldingene fra skolene har 
vært bra.
 
Tipp og bidra til klubben
Grasrotkampanjen, der Jardar får andel av 
innsatsen til tipperne som velger oss, er 
en ubetinget suksess. Kampanjen startet 
i 2010. Resultatet i 2015 ble på drøye 
259.000. Grasrotmidlene for 2015 ble 
også brukt til prosjekt nytt klubbhus.

Selve fondet var på 129.000 ved inn-
gangen av 2015.

Driftsåret har som 2014 vært et anner-
ledes driftsår med innleid brakkerigg til 

Arrangerte vinteren 2015 Jardaren-
net med 600 deltagere. Klubbmester-
skap med 120, Jardartrollet med 120 
og  terrengløpskarusell og Vestmarka 
 Challenge med 60.

Visjonen er: Flest mulig – lengst mulig 
– best mulig

Hoppgruppa var per 31. desember 2015 
31 medlemmer totalt, en nedgang på fire.
Inge Oftebro sitter i kombinertkomiteen i 
Skiforbundet. Georg Korody er rennleder 
kombinert i Holmenkollen skifestival og 
leder av kombinertkomiteen i Akershus 
skikrets hopp.

I Jardarrennet deltok 36 hoppere. Regn-
skapet er gjort opp med overskudd på vel 
13.000 kroner.

Sykkelgruppa trekker til seg godt voksne 
mosjonister i hovedsak. 77 deltok i 
TourTråkk i 2015, som hadde 29 etapper. 
Mange deltar i ritt, og det er grunn til å 
fremheve Kjell Reidar Nervold og Erik 
Aas Andersen som syklet offroad Finn-
mark som var på 30 mil.

Damegruppa og Gamlekara er det liv 
i. 21 medlemmer i Damegrupa og 20 i 
Gamlekara. Æresmedlem Kjell  Kittelsen 
døde 12.11.2015. Han var med i 
 Gamlekara.

Begge grupper har arrangementer hver for 
seg og sammen. 

: Tekst og foto Mette Bugge

ANDEKTIG PÅ ÅRSMØTET. Geir Haug foran, var blant de omtrent 30 fremmøtte. Han er fotballtrener i Jardar og trenerkoordinator.
 

I ÅRSRAPPORTEN. Der ble Jardardagen omtalt, og her er gjengen som fikk premie etter å ha deltatt på den dagen. Årets priser for 2015 ble delt ut som følgende:
Årets trener: Jonas Ellingsen Sæle (fotball) og Jakub Opocenský (langrenn)
Årets utøver: Håkon Asdøl (langrenn)
Årets leder: Linda og Jan Ove Hagen (håndball)
Årets foreldre: Rita og Vidar Bakken (langrenn)
Årets ildsjel: Lars Silseth
Oppmuntringspris: Kjersti Engeseth (fotball) og G01 med trener Lars 
Hellby (håndball)
Merke med krans: Klemet Elisenberg (fotball), Ola Nyhus (sykkel),  
Dag Helland-Hansen (langrenn) og Kåre Kallmyr (langrenn)
Bellevuepokalen: Einar Lurås Oftebro (hopp)
Æresmedlemskap: Tone Mjøs
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Satte pris på
sykkelgeneralen

Ola Nyhus har fått sin 
hedersbevisning:  
Merke med krans

Det var sykkelgruppa ved leder Lise 
Bjørnstad og medlem Kjell Nervold som 
mente at Nyhus fortjente heder og ære. 
Og begrunnelsen var enkel. Han har 
vært primus motor for sykkelgruppas 
TourTråkk de siste ti årene.

Ola har vært medlem av Il Jardar siden 
2002 og sittet i styret for sykkelgruppa i 
tre år, hvor av to av dem som leder.

I den gruppa er TourTråkk det store, men 
vi lar Bjørnstad og Nervold beskrive det:

distanse og oppmøte for hver eneste 
deltaker. 

I tillegg har Ola hatt hovedansvaret for 
matstasjon for Jardar på Birkebeiner- 
rittet og rennet i mange år. Han har også 
vært toneangivende for sykkelgruppas 
landeveissykling, hvor han i år også var 
kaptein på 1. laget til IL Jardar på blant 
annet Lillehammer-Oslo.

Ola Nyhus var glad da han kunne få mer-
ket fra Petter Berntsen i merkekomiteen 
og Jardars leder Kjersti Hellby.

: Tekst og foto Mette Bugge

Sykkelgruppa teller i dag ca. 80 personer 
og er en svært viktig arena først og fremst 
for mange sykkelglade voksne fra vårt 
nærområde, men en del unge Jardar-
medlemmer deltar også. Det sykles hver 
eneste lørdag fra første lørdag etter påske 
til snøen kommer. Fra alle turene blir det 
skrevet utførlige referater (på rundgang), 
som blir sendt alle på mail. Blant de mest 
populære turene nevnes prologen, som 
alltid går til Bygdøy og sykkelturen fra 
Hokksund gjennom Drammensmarka, 
Vestmarka og tilbake til klubbhuset. På 
slutten av sesongen arrangeres det også en 
helgetur med fokus på sykling og trivelig 
samvær.

På sitt egenkomponerte «regneark» fører 
Ola nøyaktig årlig statistikk over syklet 

VEL FORTJENT. Ola Nyhus får utmerkelse av Kjersti Hellby, fordi han er en mann som gir mye til sykkelgruppa.

Ny rekord med 
51 påmeldte lag
Jardarfotballen lever i 
beste velgående. Aldri har 
det vært flere påmeldte 
lag til kommende sesong.

51 lag skal spille fotball og ha det 
gøy  fremover, men ikke bare på vårt 
eget kunst gress. De banene som vil 
bli  benyttet som hjemmebaner er 
Bjørnegård, Emma Hjort og Bærum 
Idrettspark.

Seniorlaget på herresiden er det Geir 
Haug som har tatt over som trener for og  
laget er i 6. divisjon.

– Vi satser på de yngste og får stadig  
flere unger som vil være med, det som er 

Han har overlatt det vervet til Bryn, 
siden Klemet jobber deltid for Jardar på 
klubbkontoret, der Anja Kingdon er sjef.
 
Vi heier på Norge
Jardarfotballen ar mange prosjekter på 
gang, noe Klemet forteller om:
– Vi har hatt omtrent 500 spillere som 
tilskuere på landskamp fra Jardar gjen-
nom 2015 og 2016. Dette har vært en 
fin dugnad for klubben. Vi har fått billige 
billetter og fått mye tilbake. Så dette har 
vært en fin inntekt, pluss at vi til tider 
har sett et godt landslag spille morsom 
fotball. Jeg tror det har vært gøy for alle å 
være publikum på kamp.

gøy er lørdagstrening vi har etablert for 
dem som er yngre. Det starter nå og det 
er ikke organisert. Vi bare tilbyr gratis 
trening på formiddagen. Vi stiller med 
ungdomstrenere, sier ny fotballeder Bryn 
Horpestad.
 
Dommere er viktige
Jardar har dessuten fire kretsdommere 
som er ute og representerer Jardar: 
Håvard Huser, Martin Stensaker, Henrik 
Harsem og Richard Vikstøl. De er alle 
viktige for å få hjulene til å gå rundt.

– Vi håper på en sesong med mange gode 
kamper og Fair Play over hele rekka og vi 
kommer til og ha kiosken åpen i år,  så da 
blir det mulighet for en kopp kaffe og noe 
og bite i, sier tidligere fotballeder Klemet 
Elisenberg.

TILSKUERE. Jardars fotballspillere fotografert på Ullevaal stadion. Kanskje kan spillerne ta med seg noen impulser hjem?
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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 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, fikk 

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
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IDRETTSLAGET JARDAR
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IDRETTSLAGET JARDAR
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Vil du støtte oss med din grasrotandel?

IDRETTSLAGET JARDAR
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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
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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

Topp sesong av Håkon
Da Håkon Asdøl deltok under senior-NM på 
Beitostølen i mars/april, var det slutten på 
en sesong som har vært strålende.

18-åringen ble dobbelt nordisk 
mester og tok bronse i vinter. Det 
skjedde i Otepää i Estland. Han 
fikk dessuten NM-bronse som 
junior, da i sprint. Det skjedde på 
Hovden.

Tenåringen, som kommer fra 
Slependen, spilte fotball og syklet 
i Jardar. Allerede som åtteåring 
begynte han med ski, og den 
 interessen har bare økt.

Derfor var det naturlig at han 
valgte NTG på Geilo, der ski er 
viktig.

Fikk uttelling i nordisk
Håkon, som har en fem år eldre 
storebror Eirik som også har gått 
mye på ski, ser resultater av den 
jobben han har lagt ned.

– Det var nordisk som var hoved-
mål denne sesongen.

Neste år skal han konkurrere 

i 19-20-årsklassen, og det blir 
tøffere. – Da må jeg forberede 
kapasiteten min, sier han.

Håkon skal opp i tredjeklasse på 
videregående og må enn så lenge 
kombinere skole og satsing på 
langrenn.

– Du har valgt en tøff idrett?
– Ja, det er vondt av og til, men gir 
lykke når man lykkes.

Han er best på skøyting, selv om 
han hadde en hofteskade som 
yngre, som gjorde at han måtte 
avstå fra den stilarten.

Jardarposten ønsker ham og alle 
andre ivrige skiløpere i Jardar 
lykke til. Send gjerne bilder og 
tekst fra barmarkssamling neste 
gang, men aldri lim bildene inn i 
et worddokument, men send dem 
som eget vedlegg. Og husk navn 
på de som er på bildet.

: Tekst og foto Mette Bugge

GJENNOMBRUDD. Håkon fotografert under NM på Beitostølen 
i mars/april

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.

Navn som vises i betalers app IL Jardar  Vipps-nummer  10470


