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For liten og stor,
klubben der du bor

JARDAR

Leders hjørne

Forsidebilde: Jardartrener Jakub Opocenský omgitt av 
langrennsløpere som deltok i Ungdommens Holmenkollrenn.  
Hanna Villadsen (f.v.), Vida Helland-Hansen og Eileen Bjanes 
står som eksponenter på stor innsats fra mange langrennsløpere 
fra klubben vår i vinter.

Så skifter vi på
aktivitetene igjen
Våren og sommeren lurer seg innpå oss med 
stormskritt. Det er lysere, mildere og Jardars 
fotballspillende medlemmer tyter ut på banen i 
stadig større grad.

Ja, det har så absolutt vært aktivitet på kunstgresset 
i vinter, men de minste har holdt seg i ro eller 
innendørs.

Jeg må si det er fint å se ungene være i aktivitet 
på Jardars nærområde, akkurat som jeg har fått 
oppleve det på nært hold i vinter. Og jeg vet at 
det alltid er spillere i Combihallen og aktivitet i 
gymsalen. Volleyball og håndball holder til der.

Heia nytt anlegg
Det var en stor dag da Jardar og Bærum sportsklubs skianlegg i Vestmarka ble innviet 
en kveld 7. mars. Jeg vet at det er stor aktivitet i langrennsgruppa, og det blir ikke noe 
mindre nå. Alt ligger til rette for at barn, unge og voksne skal få glede av dette.

Jeg vil takke alle ildsjeler for at de har stått på i årevis for å gjennomført de ideene de 
hadde.  Desto mer stolte må de være nå når prosjektet gikk helt hjem. Og siden et par 
hundre møtte opp, stort sett med ski på bena, tipper jeg at de allerede gleder seg til en 
ny sesong. Og anlegget er åpent for alle dem som liker å gå og leke på ski.

Glad for nye medlemmer
Ellers meldes det om økt rekruttering i skihopping, og det bøyer jeg meg i støvet for. 
Hoppgruppa er liten, men du verden så mange gode hoppere og kombinertløpere som 
har startet der, kommet inn i Kollenhopp senere, for deretter å hevde seg nasjonalt.

Og som dere kan lese på flere sider i Jardarposten i dette nummeret, har vi aktive som 
konkurrerer både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Jeg innrømmer at styret og jeg 
blir svært stolt av dette, selv om det er utøverne og trenerne som har all æren.

Vi i hovedstyret jobber med så mange ulike ting. Når denne utgaven av Jardarposten 
kommer medlemmene i hende, har vi hatt årsmøte. Da blir det å ta fatt på nye 
oppgaver.

Og det går an å gå inn på www.jardar.no, for å følge de enkelte gruppene.  
Ha en fin vår i aktivitet.

 : Kjersti Hellby

Klar ferdig, gå: 
Rekordtidlig Jardartroll
Allerede 19. april er det 
tid for sesongens første 
Jardartroll. Og aldri har 
trollene løpt ut så tidlig i 
skogen.

Langrennsgruppa har satt opp datoene for 
dette populære mosjonsløpet for barn og 
voksne i Tanumskogen. 

Her er datoene:
19. april og 26. april, 
3. mai og 10. mai
23. august og 30. august, 
6. september
 
Fire ulike distanser, for de aller minste til 
de som ønsker å dra på litt mer. Jardar

trollet er et «must» for mange, og en fin 
måte å komme seg ut og i aktivitet på.
Årsaken til at man velger å dra i gang 
tidligere, er for å få en fin overgang fra 
langrenn til  løping. Dessuten vet de 
fleste at når det drar seg til mot sommer
ferien, er det så mye annet som trekker.  
Skoleavslutninger, badeturer, hagear
beide og båtpussing. Det er nok å henge 
fingrene i.
 
Heia Charlotte!
Charlotte Bjørge er kvinnen som denne 
gangen har sagt ja til å ta tak i Jardar
trollet. Det skal hun ha mye ros for.  
Som de fleste vet, er det ikke noe som 
gjør seg selv. Hvis flere stiller opp, blir det 
derimot ikke så mye å gjøre. Det trengs 
fem personer hver gang for å få løpet i 
havn.
 

Så nå håper hun og alle i langrennsmiljøet 
at barn, unge og voksne krysser av for 
datoene som er valgt fremover. Syv løp 
til sammen, fire før og tre etter sommer
ferien.
 
Og hvis alt er som før, vanker det noe 
ekstra til dem som stiller på startstreken 
alle gangene.

Klokken 18.00 starter de yngste, og der
etter går det slag i slag. Tanum skole er 
stedet der folk møtes og kan sette fra seg 
bil eller sykler. Vær ute i god tid første 
gang. Ellers blir det informasjon på Jard
ar.no og på Facebook (Jardar langrenn og 
Jardartrollet). 

: Tekst Mette Bugge foto Kent Søndergaard

IVRIGE: – Casper Mayer, (190), Mads Agner Matheson (273) og Marius W. Fjeldheim (257) kan knapt vente på å løpe I gang. 
De var med i fjor, da dette bildet ble tatt.
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Det nye anlegget 
på Vestmarka 
er redningsplanke for skientusiaster

Oppturer og nedturer:

At de orket!

Endelig kan Jardar krysse 
av for at skianlegget på 
Vestmarka er i boks.

Her er historien, litt 
av bakgrunnen for all 
jobbingen og det som har 
skjedd de siste årene for 
å få Vestmarka ski- og 
skiskytteranlegg opp å stå. 
Øyvind Foyn og Dag Helland 
Hansen beskriver det slik:

Da den offisielle åpningen ble foretatt 
6. mars 2017, var det mange som kunne 
puste lettet ut.

Vestmarka Ski og skiskytterstadion 
hadde offisiell åpning 7 mars, 9 år etter 
oppstarten av prosjektet våren 2008. Etter 
et tett og enestående samarbeid mellom 
Jardar Langrenn, BSK Langrenn, BSK 
Skiskyting, Bærum Idrettsråd og kom
munen, har vi omsider kommet i mål.
 
Morten Francke Jensen i Jardar Langrenn 
foreslo nytt skianlegg våren 2008 for 
Jardars langrensstyre. Etter et havarert 
Jordbruprosjekt,  er det utrolig at Morten 
orket å dra i gang et nytt prosjekt.  Jardar 
fikk så etablert en arbeidsgruppe med 
BSK og Jardar på 6 personer.

Mange tusen frivillige timer senere, nye 
arbeidsgrupper med oppturer, nedturer, Det er 15 år siden ideen ble lansert, det 

er ti år siden de ble mer konkret, og de 
siste fem er det jobbet intenst for å få alt 
på plass.

Omtrent 200 fremmøtte hadde funnet 
veien til åpningen. De fleste unger og 
foreldre, men også representanter fra 

morsomme og krevende møter, avklar
inger rundt ny markalov med (mot?) 
Fylkesmannen og Miljødepartementet, 
reguleringsprosess, trusler om rettsak fra 
naboer, og selvsagt skriverier i Bud stikkka  
– you name it – ble det tverrpolitisk 
enighet om et positivt prosjekt i Bærums 
førte frem.

Endelig har vi fått på plass en skistadion 
med kunstsnø og skiskyting på Franskleiv 
i Vestmarka, – og det i grevens tid. Vest
marka er et av de tryggeste snøstedene på 
Østlandet, men i år og for første gang på 
mange år ville det ikke vært mye skigåing 
om det ikke var for den nye kunstsnø
delen.
 
Dette prosjektet er helt sentralt for å opp
rettholde rekrutteringa av nye skiløpere 
og skiskyttere, ikke bare i Jardar/BSK, 
men i hele Bærum, samt til trening og 
utvikling av de løperne vi har. Jardar har 
hatt ca 160 løpere, BSK Langrenn og 
Skiskyting ca 150, og Team Vestmarka 50 
skiløpere på snø gjennom vinteren.
 
Ser allerede stor betydning
På grunn av snøsituasjonen i lavlandet 
flyttet Tour de Bærum 3 skirenn fra Skui 
til Vestmarksetra, slik at vi hadde 4000 Bærum kommune, Morten Skauge fra 

Idrett og kultur.

Norges Skiforbund ved Sindre Bergan og 
Hans Petter Olsen fra Norges Skiskytter
forbundet, stilte også opp.
 

starter fra en fredag til søndag. Uten det 
nye anlegget hadde dette blitt avlyst. I 
den sammenheng hadde vi del tagerrekord 
i Jardarrennet med ca 1150 påmeldte. 
Den nye stadion viste seg som et utmer
ket sted å arrangere skirenn, til og med to 
renn i parallell var det plass til.
 
I tillegg til traseer med kunstsnø har vi 
fått produsert nok snø til å legge ut også i 
andre løyper, slik at tilkomst fra parker
ing og ut i marka har blitt bedre også for 
turfolket. På skileiken bruker vi ekstra 
snø til å lage kuler og staup, hopp og 
andre hinder som bidrar til artig skileik 
og treninger. Takk til et oppofrende 
snøproduksjonsteam som har stått på dag 
og natt for få dette til i år!
 
Stadion kan bli nyttig også til sommeren, 
til trening for skiskytterne, forskjellige 
løps arrangementer, samt at ”Playa del 
Vestmarka” vil ligge ved den nye Jardar
dammen, som bør bli en fin badedam og 
kanskje fiskedam på sikt.
 
Vi regner med at allmenheten generelt, 
nye og gamle medlemmer, satsende og 
ikke satsende, vil nyte godt av dette 
 anlegget i mange år fremover.

KOMMUNEN REPRESENTERT. Morten Skauge fra Bærum 
Kommune (Miljø, Idrett og Kultur) holder åpningstale

▶

4 5 Jardarposten nr 1 – 2017 Jardarposten nr 1 – 2017



To klubber har stått bak
– Mange folk har vært pådrivere gjen
nom en rekke år. Spesielt for i år siden, da 
man droppet å bygge ut på Jordbru, ble 
Vestmarksetra aktuell. Da begynte Jardar 
og Bærum Skiklub å jobbe sammen om 
dette prosjektet, sier Kent Søndergaard, 
leder av langrennsgruppa i Jardar.

Nettopp samarbeidet med naboen BSK 
har vært utslagsgivende for at anlegget ble 
en realitet til slutt. Bærum har fulgt opp 

skiskytterarenaen, mens Jardar har hatt 
ansvaret for blant annet snøkanonene.
– Og der begynte vi produksjon allerede 
ved juletider, legger han til.

– Vi har fått en fantastisk stor flate som 
kan brukes til skilek. I vinter har det vært 
en skicrossbane der. Det er fantastisk 
morsomt for ungene, der de kan utvikle 
sine tekniske ferdigheter. Det er ikke 
mange anlegg som har hatt så bra forhold 
gjennom vinteren.

Anlegget kommer selvsagt til å bli benyt
tet av alle som vil, klubbmedlemmer eller 
ikke. De er åpent for offentligheten.
 
Har kostet over 20 millioner
Jardarmedlem Liv Takle Stensaker kom 
inn som prosjektleder i 2014.

– Den gangen holdt man på å skulle ved
ta reguleringsplanen i kommunen. Det 
ble gjort i desember. Deretter skulle den 
stadfestes i departementet. Vi startet med 

prosjektering den kommende vinteren og 
hadde ute anbud tidlig på året 2015.

Stensaker forteller at hele anlegget er 
kommet på drøye 20 millioner kroner.

– Da er det med anlegg til snøproduk
sjon, et tjern for vann til snøproduksjon, 
skibro over Vestmarkveien, skiskytter
anlegg med 20 elektroniske skiver og 
kulefangere, for å nevne noe.

Hun legger til at det gjenstår noe 
 oppussing av terrenget til våren og noen 
ekstra gjerder på skiskytteranlegget.

– Hva betyr så anlegget for Jardar?
– Alt, ler Søndergaard, før han legger ut 
om snøsikre forhold hvis det bare kom
mer kulde, at det er blitt lengre løyper, 
at det kan holdes renn der, og at Jardar 
slipper å leie andre anlegg.

Han vet at det er så mange i klubben som 
skal takkes, men husker godt at Kristin 
Amundsen og Tore Lerheim var med da 
han selv jeg kom inn i klubben. Etter den 
tid har blant andre Thomas Bjanes og 
Harald Gaustad stått på for at anlegget 
skulle få en lykkelig slutt. 

: Tekst Mette Bugge foto Kent Søndergaard

▶

ILDSJELER. Tore Lerheim og Kristin Amundsen var med i  
prosjektet i mange år mens det var under planlegging.  
Her sammen med leder i Jardar - Kjersti Hellby. HYGGE. Sidsel Fonn og Sofia (5) koser seg.

ÅPNING. Her avfyres det første skuddet mot skivene. SAMARBEIDE. Skjønn blanding av Jardar og BSK’er som nå kan boltre seg i anlegget i Vestmarka

NÅ OGSÅ SKYTING: Skiskytene gjør seg klar til å åpningsrennet – En skiskytersprint rundt stadion
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Utrolig hva tre klubber 
kan få til sammen
Tour de Bærum på ski er så 
desidert kommet for å bli. 
Da Haslum, Jardar og Jutul 
valgte å samarbeide, ble det 
virkelig sving over sakene.

10.12. februar 2017. Allerede da ble det 
nye skianlegget i Vestmarka redningen. 
For der var det snø, og gjennom fire renn 
fra fredag til søndag var det over 4000 
starter.

Et utrolig tall, og det tradisjonelle Jardar
rennet var en del av denne pakken. Det 
ble arrangert på lørdagen, med 5060 
foreldre fra Jardar som sto på fra morgen 
til kveld. Dugnadsfolk er en nødven
dighet.

Siste dag var det for øvrig et fellesrenn de 
tre klubbene sto bak.

På forhånd var arrangørene litt bekymret 
for om trafikkbelastningen til Vestmarka 

starten er. Derifra er det jaktstart basert 
på de tre foregående rennene ned igjen. 
Turen opp til start er en sosial tur med 
gode skivenner og konkurranse. Ned 
igjen er adrenalinfylt.

Samarbeidet klubbene i mellom fungerer 
utmerket og bidrar til å knytte bånd på 
tvers av klubbgrensene til glede for små 
og store

Meget stor deltagelse
Vi hadde 1450 unike deltagere med 
tilsammen ca 4000 starter fordelt på disse 
4 rennene gjennom helgen. Vi fikk testet 
kapasiteten til den nye arenaen skikkelig 
med en gang. Ved bruk av Kattåsjordet til 
avlastende parkering fløt trafikken godt 
helgen gjennom og vi fikk positiv omtale 
av politiet for dette. Fordi vi produserte 
ekstra snø til TdB fikk vi også lagt mere 
snø på utfartsløypene slik at turfolket fikk 
bedre skiforhold ut fra parkeringen og 
opp til de mere snøsikre løypene inne i 
marka. Alt i alt fantastiske vinterdager og 
god helg for rekruttering til skisporten. 

: Tekst Dag Helland Hansen  foto Kent Søndergaard

FØRST UT. Første startende på en renn fra nye Vestmarke Ski- og Skiskytterstadion: Sivert Flåhagen Enoksen fra Jardar i gutter 9 år 
starter i Haslumsprinten / Tour de Bærum.

TIGEREN ER MED. Arleen - The Tiger - Er på plass til Barneskirennet på 
søndagen.

DEBUT. Eirin 10 år stiller til start i sine første skirenn på  
Tour de Bærum.

LYKKE. Glade 10-åringer fra Jardar koser seg på arena - Lukas Fonn 
Søndergaard, Hedda Skarohol Villadsen og Julie Hammersmark Steen

FORELDRENE VIKTIGE.  Marita Lannem og Jacob Agner Matheson  
stilte opp

POPULÆRT. Kristian Tveiten underholder gutter 10 år ved premieoverrekkelse på 
Jardarsprinten.

HEIA! Trym Holm i Gutter 15 år 
Jardarsprinten.

ville bli for stor, men alt gikk smertefritt. 
Og det var fantastiske forhold.

Haslumsprinten først ut
Fredag startet med Haslumsprinten (klas
sisk distanse) og er det første skirennet på 
den nye arenaen. I oransje flomlys og lett 
snøvær var det en magisk stemning ved 
start. Jardarløper Sivert Flåhagen Enoksen 
var først.  

Lørdagen gikk Jardarrennet – et sprint
renn med prolog og finaleheat for de 
 eldste. Dette inngikk i Oslo Sportslager
cup, mens de yngste bare gikk heat. 

Samtidig foregikk Jutulcrossen i paral
lell på en annen del av arenaen. De fleste 
deltok først på det ene rennet så på det 
andre rennet. Søndag avsluttet touren 
med Vestmarka rett ned, faktisk det første 
og kanskje eneste skirennet i Oslo og 
Akershus på natursnø i år.

Rett ned er et litt annerledes renn der 
deltagerne må gå opp til Grønland hvor 
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Våre gutter fikk hoppe i 
OL-bakken i VM
Ikke mange klubber kan 
skryte av å ha med deltagere 
i junior-VM, men det kan 
Jardar.

Det utrolige skjedde at tre utøvere fikk 
muligheten til å dra til Park City i USA, 
for å konkurrere i  den samme bakken 
som stjernene gjorde i 2002.

For det var i Salt Lake City at Simon Am
mann virkelig leverte det store. Gull både 
i den store og den lille bakken var stort.
Den samme Ammann fra Sveits, som i to 
OL på rad tok begge de individuelle gul
lene, var for øvrig med i skiVM i Lahti, 
som sluttet søndag 5. mars.

Kanskje Jardars unge utøvere også kan 

 GOD STEMNING blant de norske supporterne. Klart mest lydhøre på tribunen.

STAFETTLAGET etter målgang; Jens, Kasper, Lars Ivar og Einar

KASPER gir alt på stafetten

komme dit en dag? Starten er i alle fall 
lovende, for bare de store talentene kom
mer seg til et juniorVM.
 
De tre utvalgte
Einar Lurås Oftebro (18), Kasper Moen 
Flatla (17) og Jens Lurås Oftebro (16) var 
de tre som ble sendt ut av landet.
De to siste kombinertløperne på laget var 
Leif Torbjørn Næsvold (18) fra Røyken
hopp og Lars Ivar Skårset (18) fra Søre 
Ål. Det var med andre ord det ungt norsk 
lag som dro på langtur.
 
JuniorVM i kombinert hadde tre 
konkurranser,  og med 90metersbakken  
som utgangspunkt for deretter å bli etter
fulgt av 10 km, 5 km og 4x5 km stafett.
 
Med 5 utøvere og bare 4 plasser på hver 
øvelse var det ikke klart at alle Jardars  

prestasjoner, men også erfaringsmessig. 
Det å være i mesterskap, akklimatisere 
seg til høyden (1800 m) og fungere som 
et landslag, er erfaringer som kommer 
godt med for kommende sesonger. Og 
mesterskap?
 
Jardar har i hvert fall satt seg selv på 
kartet i internasjonal kombinertidrett for 
juniorer.
 
Det skal bli gøy å følge disse utøverne i 
årene som kommer.
 
Kombinert K90/10 Km:
Einar: (Hopp = 11; Langrenn = 19; 
Totalt = 15)
Kasper: (Hopp = 21; Langrenn = 31; 
Totalt = 31)
Jens: (Hopp = 25; Langrenn = 26; 
Totalt = 25)
 
Kombinert K90/5 Km
Einar: (Hopp = 35; Langrenn = 2; 
Totalt = 19)
Jens: (Hopp = 21; Langrenn = 19; 
Totalt = 17)
 

gutter skulle få  delta på stafetten. Men 
med bra innsats i hoppbakken, og på 
10 km individuelt, fikk de tre plass på 
stafettlaget. Vår «lille» klubb utgjorde 
dermed tre fjerdedeler  av juniorlands
laget  i kombinert, denne dagen.
 
Konkurrerte mot «eldre»  
utøvere
Etter hopprennet lå det norske laget på 
syvendeplass. Japan ledet foran, Tyskland, 
Frankrike og Østerrike. Det ble fire spen
nende etapper i langrennssporet.  Norge  
tok igjen Japan og USA, men måtte 
slippe Finland forbi,  og endte dermed på 
sjetteplass.  Det er en hederlig plassering i 
kamp med lag som stort sett var eldre enn 
de norske.
 
VM ga mersmak og ble en fin opplevelse,  
Både sportslig bra, med flere gode enkelt
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Noen utøvere tar gull på gull

Jardar har én av dem
Jens Lurås Oftebro er en helt 
spesiell kombinertutøver. 
Han skaffer seg, Jardar og 
Kollenhopp gull og heder på 
løpende bånd.

Under juniorNM siste helg i februar, og 
det både i hopp og kombinert, var det 
svært mye å glede seg over.

Konkurransene foregikk i Midtstubak
ken/Holmenkollen og det skulle vise seg 
å bli en lykkearena for mange av våre 
medlemmer. Så er da også akkurat den 
arenaen for en hjemmebane å regne.

Jens sikret seg tre seire og storeslem. Han 
konkurrerer i klassen Y Jr (1718 år), og 

5 KM. Jens passerer foran Holmenkollbakken. 

JARDAR PÅ GULL- OG SØLVPLASS. Øverst brødrene Jens og Einar Lurås Oftebro, på sølvplass Ludvik Braathen og Kasper Moen Flatla., 
og på bronseplass brødrene Skoglund fra Møre.

PÅ PALLEN. Jens Lurås Oftebro (Jardar) foran Ludvik Braathen (ØHIL) og Jakob Eiksund 
Sæthre (Fossum IF). Hele tre klubber fra Bærum var på pallen under 10 km. 

for bare å nevne litt av hva som skjedde, 
kan leserne se her:

Under fredagens 10 km lå han 24 
sekunder bak Ludvik Bråthen fra 
Øvrevoll Hosle IL, og 10 sekunder bak 
klubbkamerat Kasper Moen Flatla, etter 
hoppdelen. De dannet ganske snart en 
trio i tet. På tredjerunden i langrenn 
klarte Jens å tilrive seg et forsprang han 
holdt helt inn. Dermed vant han 54 
sekunder foran Ludvik og 1.01 foran 
Jakob Eiksund Sæthre, Fossum IF. Kasper 
ble nummer fire, slått av Jakob inn på 
oppløpet.

Ny sjanse – mer gull
Under lørdagens 5 km gikk samme 
Ludvik og Jens ut samtidig i tet, med 
Kasper 8 sekunder bak. Kasper tok inn 
de sekundene i løpet av noen hundre 

lureløp i tre runder. Tempoet gikk ned 
og plutselig hadde de besøk av Møre 
og Romsdals brødrepar Aleksander og 
Andreas Skoglund

På syvende runde ble det satt skikkelig 
fart og Jens klarte å tilrive seg et for
sprang. Det ble forvaltet godt på de siste 
3 rundene, og Einar gikk seg og broren 
inn til Jens sin 3. gullmedalje i løpet av 
tre dager. Etter et spennende oppløp 
sikret Ludvik sølv til seg og Kasper, foran 
brødrene Skoglund.
 
Og mer skulle det bli
Som det fremgår over var det solid innsats 
av våre øvrige kombinertløpere også;
Einar, E Jr (1920) vant sølv på 10 Km, 
gull på 5 Km og altså gull på teamsprint.
Kasper (Y Jr) vant bronse på 5 km og sølv 
på Team Sprint.

Men om ikke dette var nok; under Jr NM 
Hopp, som gikk parallelt, ble det NM 
gull til Akershus 1 i laghopp, med Jardars 
Christian Røste Solberg på laget. Chris

meter og igjen var de tre sammen foran 
resten av feltet.  Jens var opplagt i god 
langrennsform denne helgen, for nok en 
gang klarte han å opparbeide en luke og 
vant med 27 sekunders margin til Ludvik. 
Kasper ble nå nummer tre, 35 sekunder 
bak.

Jens gir seg ikke
Under søndagens team sprint (2 manns 
kretslag) var det igjen spennende. I team 
sprint går hver løper 5 runder av 1,5 
km, i stafett med makkeren sin. Laget 
går da totalt 10 runder. Jens gikk på lag 
med storebror Einar, mens Ludvik og 
Kasper gikk på lag. Kasper startet med 22 
sekunder forsprang på Jens, etter hopp
bakken.

I løpet av 3 runder hadde Luråsbrødrene 
tatt inn forspranget og det ble litt 

tian viste solid hopping, ble nummer 11 
i det individuelle hopprennet, var altså 
med å sikre Akershus laggull. Dette var da 
Jardars 5 NM gull i helgen . 

Kasper og Einar var for øvrig på et eget 
Kombihopp lag, med Ludvik. De gjorde 

det skarpt med 4. plass, kun 3,5 p fra 
bronse, i konkurranse med 26 kretslag 
med spesialhoppere.
 
Det må være lov å si at Jardars utøvere 
markerte seg veldig bra. Fortsett slik!

: Tekst og foto Georg Korody
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Jens vil være med 
å løfte Norge
Norsk kombinert slet 
litt i Lahti. Det ble ingen 
individuelle medaljer i 
ski-VM, men heldigvis i lag. 
Sesongen har vært tung.

Men bak veteranene kommer de unge 
med stormskritt. Riktignok er landslagets 
Espen Andersen fra Bærum og Jarl Riiber 
fra Oslo, sistnevnte skadet seg før Lahti, 
blant de unge og lovende. Men det trengs 
enda mer påfyll.

– Jeg vil være med å løfte Norge. Målet 
er å bli olympisk mester, sier Einar Lurås 
Oftebro.

Får representasjonsoppgaver
Han har hatt en travel sesong med del
tagelse i juniorVM og flere COCrenn 
i Tyskland og Tsjekkia. 18åringen er på 
juniorlandslaget, og har virkelig bestemt 
seg for å gi alt for kombinert.

– Men når jeg er ferdig med videregående 
på Wang Toppidrett til våren, så ønsker 
jeg å studere litt også. Det er greit å ha 
noe ved siden av idretten.

Jens har foreløpig ikke noe VMgull, 
men flust av NMgull. Han hadde ett fra 
fjorårssesongen (og en bronse), og fikk to 
gull og ett sølv i vinter. Reportasje om det 
i dette bladet.

I Jardar fra han var liten
Høvikggutten, som i hopp og kombinert 
aldri har vært andre steder enn i Jardar, 
fortsetter å bo i området.

– Jeg trives så godt, ikke minst i Kollen
hopp, som har en meget god gruppe og 
dyktige trenere.

Trener for Jens er tyskeren Carlo Brömel. 
Han har denne treningsgruppen.

– Utviklingen de siste årene har vært vel
dig bra for mange av dem som er med i 
Oslo, sier han om teamet som alle utøvere 

over 12 år blir hentet inn til. Så sant de 
har et visst nivå.

Innimellom ser han «stjernene» Riiber og 
Andersen også, de som er med i verdens
cup og mesterskap. Kanskje er han på lag 
med dem fortere enn mange tror.

Oftebro trener to ganger om dagen, og 
veldig variert.

– Alt fra hopping til langturer på ski og 
spenstøkter. Du skal på en måte prøve 
å få inn alle de viktige øktene i hopp og 
langrenn på én gang. Det er krevende. 
De to idrettene er ikke nødvendigvis de 
enkleste å kombinere.

Tenåringen sier at han har flere forbilder, 
og tyskerne peker seg ut.

– De er så gode både i bakken og løypa.

Under VM i Lahti fulgte han med de 
stjernene som dominerte. Og fikk se at de 
holder et høyt nivå. Det er dit han vil. 

: Tekst Mette Bugge

– Jeg vil anbefale alle  
som vil til å bli trenere
Karoline Brovold spiller på 
damelaget i håndball. Men 
hun gjør mye mer enn å stå 
i mål.

Hun er trener for denne gjengen, 
elleveåringer født i 2005. I tillegg er hun 
trener J07/08. Og heldigvis ikke alene.

Det er nemlig viktig å ha et team rundt 
lagene, og Brovold jobber tett med 
lagvenninne Julie Overrein, som er bak
spiller på seniorlaget.

I tillegg er Ivan inspirerende med i det 
yngste laget.

– Vi har mye spilltrening hvor jentene 
spiller kamper, men ellers varierer vi 
treningene med løping, styrke, hånd
ball teknikk og lek.  

Glad for nykommere
Brovold forteller at det er kommet 
noen nye spillere.

– Dessuten har vi mange gamle som 
vi jobber med for å utvikle hver og 
én, både sosialt og på banen. Vi har 
også en veldig motivert Ivan i teamet 
som møter opp en time før treningen 
starter, så de av jentene som vil. kan 
starte treningen tidligere. 
De yngste har ingen tabell før neste år. 

: Tekst og foto Mette Bugge

– Det å være trener er kjempe gøy. Man 
er sammen med masse energirike og 
sprudlende barn, som har lyst til lære nye 
ting og som lærer fort. Man får et or
dentlig godt forhold med de lagene man 
trener. Jeg vil anbefale alle som kan bli 
trener om å bli det. Det gir masse erfaring 
og glede i hverdagen, sier Brovold.

Ivrig gjeng
På 2005laget er det 22 kjempeblide, ener
giske jenter som har spilt håndball siden 
de var 8 år. Det gjelder de fleste av dem.

Noen startet imidlertid denne seson
gen. De to Alagsspillerne har bare hatt 
 gjengen i et par år.

SPREKE JENTER. Julie Brovold er hovedtrener for dette laget, og med på så mange kamper som mulig. Her er gjengen.  
Rad 1; Elise Eidal, Hedda Skjevdal, Malin Karina Grimstad, Josefine Ekbråten, Irene Martinez-Jensen, Julie Steiner-Hansen, Carine Storli, 
Marita Ingeborg Halvorsrud. Rad 2: Julie Overrein, Karoline Jensen Brovold. Rad 3: Emily Dahl Hool.

JUNIOR-VM. Einar Lurås Oftebro.
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Nå er det bare å  
kaste seg på setet
Sykkelgruppa kan knapt 
vente til starten av 
 sesongen offisielt skal 
 innvies.

Skjønt, noen sykler hele året, men mange 
har benyttet sjansen til å gå på ski, drive 
med spinning eller bedrive andre trimak
tiviteter. Selv om første aktivitet trolig 
har funnet sted når Jardarposten ligger i 
postkassen, tar vi med hele programmet 
for å vise aktiviteten.
 
Planene for 2017 er klare med mange 
tilbud, både innenlands og utenlands.

16. mars var det kickoff og årsmøte i 
sykkelgruppa. 2025 medlemmer hadde 
funnet veien til kubbhuset, og alle gleder 
seg nå til sesongen. Morten Sveen fra 
TV 2 holdt motivasjonsforedrag. Han 
er vanligvis intervjuer i Tour de France. 
Deretter ble det snakk om den store turen 
til VM i Bergen, der 23 fra Jardar skal 
sykle dit. Blir du med i sykkelgruppa 
blir du garantert kjent med nye stier og 
steder, og ikke minst en positiv gjeng som 
gjerne vil ha med deg på sykkel, sier leder 

gruppe 2: onsdager kl. 1800 og søndager 
kl. 1000. Start ved Jardars klubbhus hvis 
ikke annet er avtalt.
Kontaktpersoner for landeveisgruppene:
Gruppe 1: Arne Gaustad, 
epost: arne.gaustad@gmail.com, 
tlf.: 95258950
Gruppe 2: Kjell Reidar Nervold: 
kreidar@online.no, tlf.: 99617343
 
Lurer du på noe, ta gjerne kontakt 
med leder i sykkelgruppa: 
Lise Bjørnstad, 
epost: lisejardarsykkel@gmail.com

: Tekst Mette Bugge 

SYKLE ÅRET RUNDT. Det skremmer ikke denne gjengen. På sykkeltur over Østernvannet etter en bollestopp på Brunkollen 21. januar. 
FV: Ola Nyhus, Dan-Evert Brekke, Siri Kongsgaarden. Foto: Knut Helgesen

NYDELIG. Joar Skjevdal i fin solnedgang på Fornebulandet på årets første dag

PÅ SYKKELTUR PÅ ÅRETS SISTE DAG i flott solnedgang ved Ringi gård. FV Knut Helgesen, Dan-Evert Brekke. Foto: Klaus Horne

Lise Bjørnstad. Hun viser til opplegget i 
tabellen øverst.

– Tourtråkk foregår hver lørdag med 
start kl. 0900 ved Jardars klubbhus på 
Slependen. Sesongens første Tourtråkk 
(prolog) starter 22. april, sier Lise, som 
selv i mange år har vært en ivrig deltager.
Hun vil gjerne ha med mange flere kvin
ner,  og sier rytterne er på ulike nivåer. 
Det er slett ingen grunn til å henge seg på 
racerne dersom man er fersk sykkelrytter.
 
Landeveistreninger for gruppe 1 og 

Dato Aktivitet
16.03 Kickoff start kl. 1900 Gruppemøte/årsmøte kl. 18001900
0109.04 Mallorca – de fleste drar uke 14 og noen reiser uke 16
22.04 Prolog Tourtråkk
01.05 Enebakk Rundt
25.05 Askerrunden – klubbmesterskap landevei
04.06 Tyrifjorden Rundt
17.06 Lillehammer – Oslo
07.07 Jotunheimen Rundt
26.08 Birken og Ultrabirken
06.09 Klubbmesterskap terreng
20.24.sept Høsttur til VM i Bergen – vi sykler fra Bærum til Bergen
25. november Bankett
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Volleyballavdelingen 
inviterer nye spillere
Jardar volley søker tre 
grupper nye medlemmer 
fremover.

For det første inviteres jenter i alderen 
1316 år som har lyst til å være med og 
starte det første volleyballaget for jenter i 
Jardar. Som vi kan se av bildene på denne 
siden er det allerede kjekke gutter på plass 
i avdelingen. Og nå er trenerne klare for å 
ta seg av et jentelag også. Målet er å stille 
med et jentelag i Ungdomsserien (U15 
eller U17) til høsten/vinteren.
 

Laget er blitt atskillig jevnere i prestas
jonene, har hevet sitt laveste nivå og 
har utviklet et eget angrepsspill. Der de 
i første halvdel av sesongen i større grad 
var et rent forsvarslag som var vanskelig 
å spille mot, er de nå også blitt giftige i 
eget angrep.
 
Litt ulike interesser
Utfordringen for trenerne denne vin
teren har vært å gi alle tilstrekkelig kon
tinuitet i treningsarbeidet.  Mange av 
guttene har fotball, håndball eller jenter 
som hovedidretter. Trefire stykker av 
de fjorten kan sies å ha volleyball som 

Voksne også velkomne
Den andre invitasjonen går til voksne av 
begge kjønn som har spilt litt volleyball 
tidligere i livet, og som har lyst til å friske 
opp gamle kunster og mosjonere en gang 
i uken med litt frydefull volleyballek 
(fredager).
 
Endelig søkes interesserte gutter i alderen 
1518 som har lyst til å bli med det 
allerede etablerte G17laget, opp i G19
klassen fra høsten av.
 
Nykomlingen Jardar har gjort det bra i 
sin første ordentlige sesong.

TRENINGSVILLIGE. Noen av Jardarspillerne på G17-laget etter en god fredagstrening i Combihallen i midten av mars: Fra v bak: Mats 
Nylander, Kasper Andersen, Morten Johan Rønning, Abasin Essa og Ole Gram. Foran fra v Martin Østensen og Aksel Skjevdal.

VOLLEYBALL FOREGÅR IKKE BARE OPPE I LUFTEN. Jardarguttene har rykte for å være gode til å plukke opp baller som alle ”ser” i gulvet. 
Her demonstrerer Ole Gram ”pannekake” for fotografen mens Martin Østensen sikrer.

hovedidrett. På den annen side er det vol
leyballavdelingens visjon å være en inspir
erende møteplass for ungdom uavhengig 
av ambisjonsnivå og engasjement i andre 
idretter. Mange gir seg eller trapper ned 
satsingen på andre idretter i overgangen 
fra barneskole til ungdomsskole eller fra 
ungdomsskole til videregående. Da er 
tanken at volleyballen kan være en arena 

hvor ungdommen likevel treffes, holder 
kontakten og får med seg mestring og 
utvikling innen en ny idrettsgren.
 
Hvis du er interessert i å prøve volleyball, 
ta med deg en venn, innesko, shorts og T
skjorte  og kom på fredagstreningene våre 
utover høsten. Knebeskyttere anbefales 
også etterhvert!
 

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt 
med lederen for volleyballavdelingen, 
Joar, på 90858314 eller sende en epost 
til joar.skjevdal@lidmi.no. I starten blir 
det altså trening i Combihallen en dag 
i uken, på fredager fra kl 18:3020:00. 
Uforpliktende og ingen treningsavgift 
fram til sommeren.

: Tekst og foto Joar Skjevdal
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Jardar får 55 lag  
i serien. Disse er yngst
Fotballen ruller snart. Og 
denne herlige gjengen fra 
Tanum skole, født i 2010, 
blir de aller yngste.

De har trent ivrig i vinter, og gleder 
seg til utefotballen. Kamper vil gå på 
enkelte lørdager, i en slags miniturner
ing der klubben og ikke kretsen står som 
arrangør.

Fotograf Jens O. Kvale har vært på deres 
treninger og tatt flotte bilder av laget der 
Lars Erik Kvam og Thomas Kingdon er 
trenere.

– Dsse guttene begynte å spille sammen 
allerede i fjor vinter.  Da var det trening 
inne i gymsalen på Combihallen. I vinter 
har vi vært inne i den lille gymsalen på 
Jong skole, sier Kingdon.

Alle spillerne tilhører 1. klasse, A og B, på 
Tanum skole.

Han er også trener for flere lag, og har 
blant annet det eldste herrelaget som er i 
7. divisjon.

– Det ble et nytt seriesystem foran denne 
sesongen. Alle rykket ned én divisjon, sier 
han.
 
I midten av april er det full fart
Haug forteller om mange lag, stor 
aktivitet, der et veteranlag herrer i M 48 
er eldst.

Med så mange lag har Jardar utfordringer 
når det gjelder baner. Emma Hjorth og 

Kingdon trener for øvrig også Jenter 15 
født i 2002, og juniorjentene.
 
Går ned fra 11’er til 7’er
– Det er over 20  juniorjenter, men i fjor 
hadde vi bare akkurat nok til å stille ett 
lag, skolen  tar all tid. Det er utfordrin
gen. Derfor går vi ned til syverfotball.

Når de siste påmeldingene til serien er i 
boks, regner Geir Haug med at det blir 
55 lag i systemet til Jardar.

– Det er omtrent slik det har vært de siste 
årene, sier Haug, som sitter i styret.

SAMTALE. Trenerne Lars Erik Kvam (t.v.) og Thomas Kingdon rundt seg.  

I SKUDDET. Ola Winge Kvam (f.v.), Marcus Kingdon, Nils Sand, Leander Farnes, Martin 
Kostveit og Deon Hoxha

etter hvert Rud på Hauger, må  benyttes. 
Bærum Idrettspark er det offisielle 
navnet.

Alaget herrer startet serien allerede før 
påske, nemlig 3. april. De fleste lagene er 
i gang etter påske.

Ellers skal Jardar tradisjonelt ha fotball
skole som  starter i uke 26 og 32 for de 
yngste fra årgang 2010 til de eldste som 
er 2006. Spillerutviklingsuke skal foregå 
i uke 27. 

: Tekst Mette Bugge  foto Jens O. Kvale

HEIA. Ola Winge Kvam er fornøyd.

I FARTA. Henrik Alexander Skøien-Kvale (f.v.), Adib Azizi, Marcus Land-Hagen og Eivind Aarset Stokke

FORNØYDE. Henrik Alexander Skøien-Kvale (f.v.) og Marcus Kingdon

20 21 Jardarposten nr 1 – 2017 Jardarposten nr 1 – 2017



Av denne gjengen 
blir det fem lag

Nå skal de debutere 
på stor bane

Gutter 2008 i fotball er 
ivrige en marskveld på 
Jardarbanen. Og pappa-
trenerne holder koken.

Overgangen fra syver til 
elleverfotball kan være tøff, 
men denne gjengen årgang 
2003, gleder seg stort.

– Vi er 2530 spillere når alle er på tren
ing sommerstid, litt færre om vinteren, 
sier Olof  Dahlen.

Han har plassert seg i målet denne 
kvelden, og skuddene kommer på ham og 
utenfor. Noen i mål også da…..

Tiago Pereira er hovedtrener, men akkurat 
den kvelden Jardarposten var til stede på 
trening var Are Skjøy sjefen.

Har erfaring som spiller
– Jeg har vært med siden de var 67 år 
gamle, sier Are, bosatt med familien på 
Tanum.

inne. De andre trener i Combihallens 
gymsal, legger  Dahlen til.

– De begynte det året de startet i første 
klasse. Det er hyggelig å se at de utvikler 
seg. Innimellom er det litt mer tull og 
tøys. Det må vi slå ned på, sier  Dahlen.

Guttene løper og takler, og tonen er god. 
Alle ser frem til at det skal bli vår, som
mer og masse fotballspilling.

Skjøy håper og tror at gjengen nå er klar 
for stor bane, som krever mer av alt. Ikke 
minst løping.

Og når serien er i gang, går det også fort 
mot turneringer.

– Vi skal i alle til Bø.
I fotballgruppen er det mange av spillerne 
som driver variert, både med langrenn 
og håndball. Vi har tre treninger i uken i 
fotball, og litt over 20 i stallen.

: Tekst Mette Bugge

Ute på banen er fedrene Simon Ørbeck 
og Bjørn Liane i full gang med å veilede, 
og enda er det flere pappaer som er rundt 
gjengen. Allan Auke, Kjetil Kallestad og 
Børge Enoksen synes også det er gøy å 
bidra.

Femmerfotball som gjelder
– Vi har meldt på fem lag. Da er det 
femmerfotball, sier  Dahlen, som akkurat 
denne onsdagskvelden har 12 aktive på 
kunstgresset.

– Vi har én gruppe ute, og én gruppe 

Han har selv sparket fotball i Son, der 
han opprinnelig er fra, og senere i den 
større klubben  Sprint/Jeløy.

Som trener jobber han etter dette:

– Jeg legger vekt på at det skal være gøy, 
men samtidig må vi jo jobbe for at de skal  
bli bedre fotballspillere. 

Mange bidragsytere
Ellers er også pappaene Øystein Husby 
Rune Haugland med som hjelpetrenere, 
og  oppmann er Håkon Lenz.

FLOTT GJENG. De tre trenerne Olof Dahlen (f.v.), Simon Ørbeck og Bjørn Liane, prøver å holde styr på denne gjengen.

SER MOT VÅREN. Hjelpetrener Are Skjøy foran gjengen f.v.: Carl Oscar  Poetzsch, Njål Tomsønn, Jonas Hasselknippe, Eron Hoxha, 
Shkan Ghffare , Markus Ekdal-Skjøy, Marcus Bjørseth-Andersen, Nicolai Husby .
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Helt siden 1. klasse har  
guttene i 4b på Tanum skole 
vært ivrige i hoppbakken.

I år er de 7 gutter fra klassen som er 
med og hopper. Flere av gutta er med i 
langrennsgruppa også, og er på vei til å bli 
gode kombinertutøvere.

I tillegg til guttene fra 4b er består hopp
gruppa i år av flere nye hoppere, fra 2. 
til 5. trinn. Lillesøster Signe fra 2. klasse 
imponerte trenerne Christian Korody og 
Magnus Ihle stort da hun, tilsynelatede 
fryktløs, satte utfor den mellomstore 
bakken.

«Debut i K26»
Det startet med idrettskolen og slalåmski 
i den minste bakken da de var seks år. I 
midten av februar i år debuterte Fredrick 
og Iver fra 4b i K26 – den største bakken 
i Jardarkollen. Nervøse på toppen før 
første hopp – og rett opp igjen til top
pen for å gjøre det igjen. Sug i magen, 
mestringsfølelse og et stort skritt videre 
som skihoppere.

«Med heisen i Jardarkollen  
kom oppsvinget»
For to år siden ble det satt opp heistrekk 
i bakken av kløktige og initiativrike 
foreldre. Heisen gjør at barna får mange 
flere hopp i løpet av en økt, og de slipper 
å spenne av og på skiene hele tiden. I 
løpet av en times tid får de hoppet mange 
hopp, og vil sjelden gi seg før heisen blir 
skrudd av.

«Idrettskolen er tilbake i  
hoppbakken»
I år er også idrettsskolen tilbake i hopp
bakken på torsdager, og mange nye barn 
har fått prøvd seg, enten på medbragte 
slalomski, eller på hoppski lånt av hopp
gruppa.

«Jardarspretten»
Hver onsdag gjennom hele sesongen 
arrangeres Jardarspretten, et uformelt 
hopprenn med startnummer, speaker, 
lengdemåling og stilkarakter. «Hvor langt 
ble det?» spør hopperne på vei opp igjen i 
heisen, klare for å strekke seg enda en me
ter nedover unnarennet i neste hopp. I år 
har det i tillegg til våre egne hoppere vært 
deltakere fra Røa, Asker og Gjerpen – det 
er ikke lenger mange andre hoppbakker 
i drift i området. Etter rennet serveres 
det varm toddy, og av og til boller, inne i 
varmestua – «Rikkebua».

Heldigvis har Jardarkollen mange ild
sjeler, og er de siste årene blitt betydelig 
oppgradert. La oss håpe interessen for 
skihopp fortsetter og at det kommer flere 
nye hoppere også i årene fremover.

: Tekst og foto Yngvil Beyer

Klassekamerater 
trives i hoppbakken

GODT HUMØR. Fredrick Fjeldberg (t.v.) og Samson Steine. Kanskje blir de storhoppere?

UT FRA BOMMEN. Iver Narum Beyer  
gjør seg klar.
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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.

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

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

26 27 Jardarposten nr 1 – 2017 Jardarposten nr 1 – 2017



Side 1 av 1

DEN ENESTE ”KONTAKTEN” DU TRENGER

VI UTFØRER ALT INNEN
STERK OG SVAKSTRØM

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

Før eller etter trening...

Gjør det enklere å velge gode 
måltidsløsninger

Vondt i nakke 
eller rygg?

www.naprapat-slependen.no

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

Vi kan behandle:
• Hodepine/migrene

• Stiv nakke

• Svimmelhet

• Skulderplager

• Prikking og/eller verking i arm

• Smerte/stivhet i korsrygg

• Hekseskudd (akutt lumbago)

• Ischias

• Hopperkne

• Løperkne

• Akillesproblemer

• Benhinnebetennelse

• Nedsatt bevegelighet

• Andre idrettsskader

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

Behandling av muskel- og leddplager
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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!

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!

 

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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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

Skolebarna tok sats i  
Jardarkollen
Tøffe skoleelever fra 4. trinn på Tanum hadde vinteraktivitetsdag i hoppbakken torsdag 
9. mars. Ivrige hoppere fra Jardars hoppgruppe tok initiativ til opplegget, og fikk lærerne 
med seg på det. Et par foreldre fra hoppgruppa stilte i bakken for å drifte anlegget. 

Mange hadde med slalåmski, resten lånte 
utstyr av hoppgruppa. Noen få valgte å ake 
i skileiken ved siden av hoppbakken.
 
Barna satte stor pris på heisen, og mens 
mange de første gangene bare ville kjøre 
unnarennet ned, satte de fleste utfor fra 

KLAR FERDIG.  Aslak Bjella på toppen. Klar for å  sette utfor. Flere er i kø.

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! 

toppen av den minste bakken før dagen 
var omme.
 
Både barn og lærere var fornøyde med 
dagen, og med nysnø i bakken ble opp
legget en suksess som vi gjerne gjentar 
neste år.

: Tekst Mette Bugge

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


