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For liten og stor,
klubben der du bor

JARDAR

Leders hjørne

Forsidebilde: 
Casper Neville er full av innsats.

Sett pris på
frivilligheten!
Hver eneste dag, hele året rundt, er det noen som 
jobber frivillig for at medlemmer i Jardar skal ha 
gode tilbud.

Det kan være de som sitter i de mange styrene, de 
som vasker drakter, som baker kaker, merker baner, 
stiller som lagledere, henter og bringer spillere, 
stepper inn når det mangler en dommer, bestiller 
mat til avslutninger,  sørger for at det er nok 
spillere til kamp, arrangerer cuper, selger vafler og 
kaffe eller boner gulvet i Combihallen.
 
Jeg kunne nevnt så mange ulike jobber det er 
behov for, men dere skjønner poenget. Uten 
frivillighet stopper ikke bare Jardar, mens de fleste 
medlemsbaserte organisasjoner.

Som oftest er det foreldre som tar i et tak, eller voksne mennesker som er glad i 
idrettslaget sitt og bidrar ved behov. Noen gjør det år ut og år inn, andre kommer 
innom og tar seg av en enkelt jobb. Begge deler er viktig.

Det jeg så gjerne vil oppmuntre til er at vi skal sette pris på alle dem som bidrar til litt 
mer enn det vi kan forvente. Det betyr så mye for totalen, men når alt kommer til alt 
betyr det også mye for den som bidrar.

Jeg har selv hatt så store glede av alle menneskene jeg har møtt i Jardar og noen er 
blitt nære venner. Ved å sitte i styrer har jeg økt kunnskapen min om områder jeg ikke 
visste så mye om på forhånd. Men hvis man sier ja til å være med, åpner man ikke bare 
opp for jobbing, men også læring og mye moro. Og dessuten: Alle frivillige er gode 
forbilder overfor sine barn.
 
Norge er et dugnadsland, og nettopp det synes jeg er så fint. Vi tar i et tak, og må ikke 
nødvendigvis ha penger for det. I noen roller i Jardar er det en slags symbolsk lønn. 
Det kan være til trenere, gjerne ungdommer som er trenere som alternativ til andre 
jobber på fritiden. Vi synes det er fint at de kan få en slags lønn, men når det er sagt 
ville det vært helt umulig å «lønne» alle som gjør et eller annet. Derfor er det så viktig 
at vi gir en klapp på skulderen til dem som tar de ulike rollene, at vi sier de gjør en 
viktig jobb.

Jeg håper at flest mulig vil være med, for dermed blir det ikke så mye på den enkelte.
Dere skal vite at det er behov. Nå er det sommer, og da er det en pause for mange av 
oss. Men det er full rulle igjen fra høsten. Vi sees da og god ferie!

 : Kjersti Hellby

Jippi – det ble opprykk!

Trener Sissel Sundby har vært med 
A-laget fra 2010/11-sesongen, sønnen 
Christoffer ble med for to år siden. Begge 
gir seg nå. Vi har bedt Christoffer fortelle 
hvordan det har vært.
 
I begynnelsen så var det spennende å 
skulle ha med voksne å gjøre, tidligere 
hadde jeg stort sett hatt barn og ungdom, 
så nå var det artig med en utfordring med 
voksne, for da ville oppgavene for meg 
endre seg. Jeg kjente jo allerede mange av 
de som spilte og mamma hadde jo trent 
dem i noen år allerede, så det var en god 
og varm velkomst sånn sett.
 
De største utfordringene jeg synes vi 
møtte, i hvert fall de to årene jeg var med 
var hvordan vi skulle få opp opp motiva
sjonen om vi møtte motgang i første 
omgang eller når jentene begynte å bli 

JUBEL. Foran fra venstre: Karoline, Hanna, Hanne, Kaja, Lisa, Ida, Christoffer, Julie, Heidi, Juni, Maren, Emilie, Sissel
Ikke tilstede: Helene, Sandra, Melanie,. 

slitne. Dette kjenner jeg at ikke er min 
sterke side, men der var jentene ofte klare 
for å steppe inn. 

Jentene fikset opprykket
Og det skal nevnes at det absolutt ikke 
står på meg og mamma at det til slutt 
ble et opprykk. det er helt og holdent 
jentenes egen fortjeneste etter at de hele 
sesongen har vist at til tross for sving
ninger i hvordan de har spilt, så har de 
ståpåvilje. De har en glede for sporten og 
en lagånd som gjør at de hjelper hveran
dre hele veien. 

Dersom noen har hatt dårlige dager 
og bommet på noen 100%sjanser på 
 rappen, så gir de ikke opp.
 
I tillegg har det mot slutten av forrige 
sesong og denne sesongen blitt knyttet et 
godt bånd mellom damelag og herrelag, 
noe jeg tror kan ha hjulpet på hvor tøffe 
jentene har blitt. Vi har to dager i uka 
hatt treninger der begge lag har trent 
sammen. Selv om jeg tror mange av jen

tene i starten var “redde” eller “nervøse” 
for å spille med gutta, så har det endret 
seg gjennom sesongen. Og jeg tror dette 
har ført til at de til tross for litt frykt i 
starten, har blitt knallharde og tøffe når 
det gjelder. 

Det sosiale mellom lagene har også vært 
veldig godt, folk skravler på tvers av inter
esser, alder og lag, og jeg glemmer stadig 
vekk at jeg er en 28 år gammel mann som 
skravler med en 18 år gammel jente eller 
gutt om tvspill, matlaging eller musikk. 

Vi har også hatt flere sosiale sammen
komster, med noen fester, paintball og 
middag som utvilsomt har vært suksesser. 
På trening, fest og middag med dame
laget og herrelaget er man bare en del 
av gjengen, samme hva man driver med 
ellers, hvor gammel man er eller hvilke 
interesser man har.

Og det føles helt fantastisk å ha vært med 
på!

Damelaget i håndball 
rykket opp i 5. divisjon 
denne sesongen. 
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Tøffe typer i langrenn

De som deltar gjør det på to og tre
mannslag. De har to timer på seg og skal 
rekke så mange poster som mulig.

– De skal gjennom mange prøver, som 
å svømme i en dam i Vestmarka, klatre 
gjennom fosser, sykle og sogar ha med 
luftmadrass som de skal bruke til å 
komme seg ned en elv, sier langrenns
gruppens leder Kent Søndergaard.

Han opplyser at dette er et arrangement 
som Jardar langrenn tar seg av i samarbei
de med Tyrving orientering. Det er fjerde 
gangen konkurransen avholdes.

– Det var med 43 lag, nærmere hundre 
utøvere. Alle fra området kunne være 
med. De kom egentlig fra hele Bærum, 
sier han.

Deltagerne er fra 10 år og oppover til 
voksne lag.

– Dette arrangeres fordi Jardars Dag 
 HellandHansen har lyst til å lage mor
somme konkurranser ute i naturen for 

barn. Og det digger vi.
Dag er ellers sportslig leder i langrenn.
 
I gang i ny sesong
Langrennsgruppen har startet med neste 
års aktivitet. De eldste begynte treningen 
tidlig i mai. De yngre starter opp med 
barmarkstrening etter høstferien.

– Det ligger treningstider på hjemme
siden allerede, så det er bare å gå inn der, 
kommer det fra Kent.

Han sikter til jardar.no.

Jardartrollet, som langrenn tar seg av, har 
gått sin gang med en veldig fin sesong så 
langt.

– Vi har solgt 200 startnummer allerede. 
Og det er tre nye starter til høsten.

: Tekst Mette Bugge  Foto: Kent SøndergaardPIA LYSTAD fra Jardar på toppen av fossen

GUTTER PÅ VEI OPP fossen ved Vestmarka parkeringsplass

 43 LAG klar på startstreken. Første etappe går over Jardardammen ved Vestmarka Skistadion

KLAR FOR DYST. Kasper Engeset og Aleksander Holmboe fra Jardar PÅ VEI NED ELVEN. Mads Agner Matheson og Casper Mayer.

BARN på vei ned elven. ALEKSANDER HØRGÅRD klar med sin luftmadrass

Vestmarka Challenge 
foregikk i starten på juni. 
Det er multisport- 
arrangement som krever 
mye.
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De bidrar til å få  
volleyballen opp og stå

Martin representerte spillerne på det 
siste årsmøtet.  Han skal være volleybal
lens mann på Jardardagen i september. 
Fra dette laget, som stort sett består 
av spillere som går på videregående, er 
også Skjevdals sønn Aksel med. Han er 
nestleder, mens pappa er leder og mamma 
sitter også i styret. Disse fire har tatt roret 
foreløpig, men håper å få med flere.
 
Opprinnelig var det  Joar (54) og sønnen 
Aksel (16) Skjevdal som bestemte seg for 
å få volleyball inn i klubben vår.

Prøveperioden startet i mai/juni i fjor. 
Det var guttespillere av årgang 2000 som 
var de første som kom inn i Combihallen. 
Aksel spiller på det laget, pappa er trener.
Dette opplegget ble så vellykket at gjen
gen formelt ble tatt opp som egen gruppe 
i Jardar på årsmøtet i vår, på lik linje med 
alle de idrettene som er der allerede.

Kone og mamma Marit (50) har alltid 
vært i bakgrunnen, men så ble hun med 
i det nye styret. Og hold dere fast: Der er 
ektemannen leder, sønnen er nestleder og 
mamma er styremedlem.
 
Den eneste utenom er Martin Augedal.
 
– Det var litt av en Skjevdaldominans?
– Ja, det kan man si, ler Marit, før hun 
fortsetter:
– Det var viktig å få på plass et styre fort 
for å komme i gang. Men vi håper jo at 
flere skal engasjere seg etter hvert, sier 
hun.

På det første guttelaget, av årgang 2000,  
har alle gått på Bjørnegård, og det var da 
de oppdaget volleyballgleden.

Veien til Jardar var kort, og da Joar ble 
spurt om å være trener, sa han ja.

– Han har selv vært aktiv som spiller 
og har trenerutdanning fra gammelt av, 
 opp lyser kona.
 
Fikk suksess fort
Guttelaget har vært med på seriespill og 
turneringer og virkelig vist seg fem.
– De har vokst fort, og vært ivrige og 
 villige til å lære.

Marit har tatt seg av familiens to yngste, 
datter Hedda (12) og Isak (8). Men når 
det har passet, har hun vært der som 
støttespiller.

Hun tar nå grunnutdanning innenfor 
volleyball, og er blitt trener for mosjonis
tene. For det er flere voksne som ønsker 
å trimme på den måten, og døren er 
vidåpen for flere.

Plutselig har Jardar også 1517 jenter 
av årgang 2000 som møter opp, og som 
vil være med i serien fra høsten av. Joar 
trener dem også, men håper at flere etter 
hvert kan bidra. Det er bare å melde seg.

– Jeg tror at et godt miljø betyr mye. Det 
sosiale har vært viktig her, mener Marit.
Hun er utdannet personlig trener og 
 fysioterapeut, mens mannen er psykolog.

– Dere har jo alle funksjoner rundt laget?
– Vi mangler lege, ler hun.

: Tekst og foto Mette Bugge 

Spilleren Martin Augestad 
er blant brikkene på  
Jardars nye volleyballag. 
Han er blitt med i volley-
ballgruppens nye styre 
sammen med ekteparet 
Joar og Marit Skjevdal.

Kjersti sa ja til 
to nye år
Kjersti Hellby sparer seg 
ikke. Jardars leder takket ja 
til å fortsette på årsmøtet 
29. mars.

Hun har allerede sittet som sjef i fem år, 
og forteller her hvorfor det var lett å gå på 
i en ny periode.

– Vi har en så flink daglig leder, sier  
Kjersti, og sikter til Anja Kingdon.

Tidligere var det slik at menn besatte  
alle posisjoner, eller i alle fall de fleste  
på  ledersiden. Nå er det et flertall av 
kvinner.

Både sykling, håndball og hopp har 
en kvinne ved roret, mens idretts lagets 
daglige leder og lederen også er av 
hunkjønn.

– Det må jo bety at vi har mange sterke 
og dyktige kvinner i idrettslaget, sier 
Kjersti, som selvsagt også ønsker menn 
velkommen. – Vi trenger alle som kan 
bidra.
 
De faste kommer på møtet
Et årsmøte er en årlig foreteelse, og de 
siste årene har det vært stram struktur 
på møtet. Det har vært ferdig mellom 
halvannen til to timer. I «gamle» dager 
kunne det bli sene seanser.

Nå er dessuten prisene flyttet til Jardar
dagen, slik at det skal bli mer blest rundt 
utdelingen. Det er gjevt å få ulike Jardar
merker, pokal og andre utmerkelser.
 
Vel 30 stilte opp
Uansett står ikke folk i kø for å gå på 
årsmøter, men den faste gjengen er der, 
som regel drøye 30. Alle i hovedstyret, og 
folk fra gruppestyrene. Og noen ellers.

Det mest historiske som skjedde var at 
volleyballen ble tatt opp som egen gren, 
eller gruppe om man vil. Det betyr også 
at volleyballen har søkt seg inn i Norges 
Volleyballforbund.

Gjennomgangen fra gruppene viste at alt 
er på stell.

Når det gjelders idrettslagets økonomi er 
den god.
 

STYRET:
Kjersti Hellby, leder
Sigve Nordrum, nestleder
Stian Solberg, styremedlem
Tone BjørsethAndersen, styremedlem
Birger Nilsen, styremedlem
Monica May Walter, styremedlem
Tone Mjøs, varamedlem.

KONSENTRERTE. Leder Kjersti Hellby og varamedlem Tone Mjøs som ledet årsmøtet.

 NYTT STYRE: Tre av fire i det nye styret. Spilleren Martin Augedal omkranset av 
Marit og Joar Skjevdal.  
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Norgesmester i bueskyting valgte 
Jardar volleyball

Unggutten har vært tre ganger på NM
pallen i sin aldersklasse, noe han selvsagt 
er stolt av. For da han begynte med 
bueskyting i Bærum og omegn bueskyt
terklubb, traff han fort blinken.
 
– Jeg begynte med den idretten i 8. 
klasse. Da gikk jeg på Bjørnegård skole, 
sier Martin, som bor like ved skolen.
 
For to år siden gikk han helt til topps i 
norgesmesterskapet, for ett år siden kuttet 
han ut bueskyting.
 

TREFFSIKKER. Martin Østensen vet hva det betyr å sikte seg inn mot noe.  Han er en av de ivrigste volleyballguttene.

Tar en tenkepause
– Jeg har tatt en pause og skal om jeg 
skal starte opp igjen senere.  Det ble litt 
ensidig trening.

Han forteller at det var morsomt å holde 
på, men at han vanligvis er veldig aktiv, 
og det ble litt passivt å være bueskytter.
– Vi trener mest teknikk, men også litt 
styrke.
 
Da han spilte på skolelaget som vant 
Bærumsmesterskapet, var det flere av 
spillerne som gjerne ville spille videre. 
Dermed bidro de til at Jardar har fått 
 volleyball på programmet.

– Volleyball har vært veldig morsomt 
og veldig sosialt og hyggelig.  Vi trener 

tre ganger i uken og har hatt veldig rask 
fremgang i det vi har gjort.
 
Har prøvd flere idretter
Martin har drevet med både hopp og 
fotball i idrettslaget vårt tidligere. I 
skihopping kjente han ikke så mange som 
drev med det samme, i fotball fikk han en 
kneskade.

– Men det er ikke slike harde spark på 
ballen lenger, så i volleyball går det greit, 
sier han.

Martin går på videregående på Valler, og 
han fortsetter i volleyballen.

– Målet er å ha det gøy, og fortsett frem
gangen.

LAGKAMERATENE. Bak fra venstre: Aleksander Vannebo, Mats Nylander, Simen Sandvik, Ole Gram, Kasper Andersen, Martin 
Augestad og Tobias Nygård. Foran fra venstre: Joar Skjevdal (trener), Eivind Øyulvstad, Martin Østensen, Shiva Zeiner Henriksen 
og Aksel Skjevdal

Martin Østensen (17) 
kan skryte av NM-gull i 
bueskyting. Men nå satser 
han volleyball i Jardar.

HUSK Jardardagen 16. september 
Datoen er satt til lørdag 16. september.  Opplegget blir veldig likt som i fjor, men i år 
blir det 6 kamp da vi har fått med oss Vollyballen i tillegg. 
 
10.30:   Oppmøte/registrering av deltakere 2006-2011 modeller
11.00:   Jardar 6 kamp starter for deltakere 2006-2011 modeller
13.00:   Premieutdeling for de minste og merkeutdeling
13:00:   Oppmøte/registrering av deltakere 2005 årganger og eldre
15.30:   Slutt
 
Vi kan kun huske finvær på Jardardagen, så det har vi bestilt også i år. Erfaringsmessig har vi et sted mellom 150200 unger 
som gjennomfører aktivitetene.  I tillegg er det mange voksne som er tilstede både for å hjelpe til og til å følge barna.
 
Vi setter veldig stor på våre sponsorer og inviterer de også til denne dagen for å kunne fortelle om sine tjenester. 
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A til B-cup: 
Når spillere blandes, 
blir det topp

Det skjedde siste gang på A til Bcup, 
som ble arrangert lørdag 20. mai.

Da var det unge fra 67 til 13 år som ble 
satt sammen, innledningsvis på femmer
lag, i sluttspillet på syverlag. Gutter og 
jenter spilte på hver sine lag.

– Det kom 110 gutter og 30 jenter, opp
lyser styrets Geir Haug.Han var primus 
motor denne dagen. 

– Det var så få som kunne stille, ler Geir, 
som fikset sekretariatet, var lagleder og 
dommeransvarlig.

Når Jardarposten snakker med ham på 
telefon en sen mandags kveld, har han 
vært med senior herrer på Manglerud, der 
det ble seier 32 over Manglerud Star.

 Herrelaget spiller i 7. divisjon, og Geir 
presiserer at de ligger høyt oppe på tabel
len. Han er treneren.

Tilbake til cupen, som Jardar har to av 
i året. Neste gang er på Jardardagen i 
september.

– Dette er en intern cup med bare 
Jardarmedlemmer. Vi setter sammen lag 

med forskjellige årganger. Det er kult for 
de små og spille med de store, og de store 
synes også det er gøy å være med. Geir 
forteller at dette tiltaket først og fremst 
betyr noe sosialt.

– Vi plukket ut en årgang, der foreldrene er 
med og arrangerer. De stiller opp med vaf
ler og kaker og står i kiosken. Veldig mange 
foreldre kommer dessuten for å heie.

Turneringen varte i noen timer, og selv 
om det var litt kaldt, var det tross alt 
 opphold.

– Spillerne settes sammen litt tilfeldig, sier 
Geir. 

Og det går bestandig fint.

Fotballgruppa har hatt  
suksess med et helt 
 spesielt tiltak i mange år 
nå. Lagene blandes.

STOLTE jenter har tatt imot medaljer.

VENTER SPENT på å ta imot medaljer.

STOR STAS. Det føles godt å få et bevis på at man har vært med. 
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Da det ble mangel på frivillige, sa Inez:

-Jeg tar begge oppgavene
Inez Nærup (53) pleier å 
fleipe med at det er kø til 
vervene i Jardar.

Det hun egentlig mener er at det er 
 mangel på folk, i alle fall til håndballen. 
Så da styret sto uten leder, sa hun ja til å 
gå inn i den «jobben» også. Fra før av er 
hun sportslig leder.

– Jeg er blitt leder og Marianne Lefdal er 
nestleder. Hun tar seg av det administra
tive, alt med avtaler og slike ting. Jeg tar 
det sportslige, sier Inez.

På bildet er hun fotografert sammen med 
old girlslaget under NM for veteraner i 
Trondheim i oktober i fjor. Inez har spilt 
på det laget i noen år nå. Ved siden av 
det er hun mamma til to barn som spiller 
håndball i klubben, Andrea og Fredrik, 
født i 2001.

– Blir det ikke litt mye, Inez?
– Jo, men vi jakter stadig på nye styre
medlemmer. Det er ikke lett, innrømmer 
hun.

Inez vil likevel berømme dem som sier 
ja. I styret har hun foruten Marianne 
med seg Ingrid Wageli, som er sekretær/
materialforvalter. Hun har vært med i 
mange år.

Noen gamle og noen nye
Styret ellers består av Heidi Brovold som 
er ny, og som tar seg av økonomien.
Toril Bjørnstad er dommerkontakt. Hun 
er også ny.

–Siw Kristiansen Berg er heldigvis fortsatt 
med. Hun har vært dommerkontakt i 
flere år og har stor erfaring med dette. 
Vi setter pris på hennes kompetanse og 
ståpåvilje. Siw har en nøkkelrolle, sier 
lederen.

To nye skal ta seg av årshjulet. – Det er rett 
og slett å få alle gjøremålene inn i en kalen
der, og påse at det blir delegert oppgaver til 
dem som har ansvaret for aktiviteten. Det 
kan være seriepåmelding, natthåndball, 
nisehåndball, søknader til offentlige etater, 
og hallfordelingsmøter. Det må ikke glippe 
og det er så fort gjort. Her har vi fått med 
Linn Grimstad Nielsen og Marthe Notøy.

– Et styre uten en mann?
– Nei, hallansvarlig er Petter Viig. Han er 
riktignok eneste hane i kurven, og derfor 
er vi veldig vi veldig glad i ham, ler Inez.

22 lag i serien
Jardar kommer til å ha 22 lag i serien når 
sesongen starter til høsten.

Utfordringen er hallkapasitet. – Du kan 
rive av deg håret fordi vi får altfor få timer 
sammenlignet med ønskelig. Det er vet 
problem i hele kommunen, og ikke bare 
for oss. Det er derfor viktig at alle er smi
dige og samarbeidsvillige, så får vi det til. 
Det er alltid noen som vil ha mer. Gym
saler rundt forbi er da noen alternativer.
Inez har tatt vervet som leder det neste 
året.

– Det er ikke heldig at leder og sportslig 
leder er samme person, mener hun.
– Pluss at vi trenger flere å spille på. Da 
blir det færre oppgaver pr. person. Så hvis 
noen har lyst til å bidra litt, blir vi ekstra 
glade for å høre det.

: Tekst Mette Bugge 

MED PÅ LAGET. Inez Nærup har spilt på veteranlaget i flere år nå. Her fra siste NM.

16 gutter og 3 voksne på årets 
treningssamling i Berlin
Fotballgutter av årgang 
2001 har gjort Berlin til sin 
base. I alle fall nesten.

Dette var tredje gangen gjengen reiste 
til Tyskland. Det skjedde i april, fra en 
torsdag til søndag.

For når trener Aribert Schmid fikser 
opplegget, blir det bra. Han var trener 
i Jardar tidligere, men har flyttet hjem 
til Berlin. Nå hadde han fikset tren
ing, shopping og toppkamp på Olym
pias  Stadion, og det er klubben Sparta 
 Lichtenberg som Jardar samarbeider med.

– Vi har også vært der to ganger med 
jentene av årgang 1996, som har sluttet 
nå. Jeg vet også at 02jentene til trener 
Thomas Kingdon har vært der.

Nok å gjøre
– Det var et tettpakket program, så gutta 
ble slitne og fornøyde, sier Petter.

Han var med som støttespiller sammen 
med Lars Katteland og Kari Ødegård. 
Denne trioen storkoste seg i likhet med 
spillerne.

– Sparta Lichtenberg kommer til Norge 
til neste år med ett eller to lag. De skal 
være med i Norway Cup.

Selv om Petter Berntsen er trener til 
vanlig, var det Steffen Baumgard som 
var trener for guttene. Han var tidligere 
proffspiller i Tyskland.

– Det er tysk disiplin fra første minutt. 
Det er tredje gang vi bruker ham, så gutta 
begynner å kjenne ham, sier Petter.

Flere lag drar til Berlin
2002årgangen har også vært der i år. 
Sebastian Haug er trener for dem, Bryn 
Horpestad og Roald Haugland var 
lagledere.

– Noen andre Jardarlag har begynt å ta 
etter oss, sier Petter, som legger til at han.

HERLIG GJENG I BERLIN. Fra venstre bak: Steffen Baumgard, Fredrik Håstein-Filip Kolltveit, Eivind Kallmyr, Shak Kaysaev, Valdemar 
Mateson, Niklas Hartvigsen, Konrad Karwowski, Martin Bergstø, Mats Grasdalen, Sondre Bratland, Aribert Schmidt, Petter Berntsen. 
Foran: Sindre Nordby, Benjamin Rashidifard, Henrik Katteland, Tobias Hellum Moe, Ole Guddal, Nikolai Berntsen Kybo
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Natthåndballen 
går ikke av moten
Ungene synes det er 
knallgøy.

Så var de samlet igjen, mer enn hundre 
unger som spilte håndball fra ettermidda
gen og inn mot senkveld på en fredag i 
april.

Det er tradisjon dette, og oppslutningen 
tyder på at det er et tiltak mange setter 
pris på.

For håndballgruppa har vagt å holde på 
dette som en av sine sosiale bærebjelker, 
ved siden av nissehåndballen.

Denne gangen gjaldt det å ta på seg pyja
maser, men det er fortsatt slik at de ulike 
lagene som spiller mot hverandre settes 
sammen av spillere fra ulike årsklasser.
Riktignok var et de yngste som hadde 
hallen først, men deretter kom de eldre i 
årsklassene, opp mot tenåringer. Og det 

var ungdom og noen Alagsspillere som 
var lagledere og dommere, og gjorde en 
utmerket jobb.

Inez Nærup og Marianne Lefdal hadde 
lagt grunnlaget, men det er flere foreldre 
som bidrar underveis for å få arrange
mentet i havn. Ikke minst må noen stå i 
kiosken. Varene går unna.

Noe av det store er utlodningen.  
Trekkingen tar litt tid, men mange får 
og synes det er moro å ende opp med 
gevinst. Så fortsetter spillet igjen, inntil 
mørket siger på.

Marianne synes det er topp at ung
dommene bidrar på denne måten, organi
serer lagene og sørger for at alle kommer 
med. Og det blir jubel når det scores.

– De aller yngste holder seg våkne så 
lenge de kan, sier Marianne, som ser at 
noen blir trøtte etter hvert. Da er det bare 
å komme seg hjem og finne sengen.

I SKUDDET: Oscar Wasmuth.VINNER. Den unge jenta vant  
hovedgevinsten, en fruktkurv.

STØTTESPILLERE.  Mammaene Elisabeth Wiig (f.v.) Miriam Kvanvik og 
Ragnhild Katteland  var  på natthåndbalLEN.

INFORMASJON. Slik skal det gjøres, sies det fra laglederbenken.

IVRIGE. Oscar Wasmuth og søskenparet Thomas Karlsen Aaserød og søsteren Mari brukte kvelden i hallen.

LAGLEDER. Karoline Brovold samlet dette laget rundt seg 
før kamp.

STRÅLENDE. De to i sekretariatet gjorde en viktig jobb
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Her blir miniene tatt 
imot med åpne armer
Se på disse stolte gutta. Det 
er Jardars 08-lag i håndball, 
og de vil ha flere spillere 
med seg.

Har du lyst, er det bare å melde fra.  
For de lover mye moro, som deltagelse i 
miniturnering. Nå er de bare fem 
seks spillere, så det er virkelig plass på 
laget.

Den siste av dette slaget foregikk i  
Gjønneshallen på Haslum lørdag 22. april.

Og tro det eller ei, de vant tre av fire 
kamper. Lagleder for denne minirunden 
var Norin Neville.

TØFFE TYPER: Fra venstre med medalje rundt halsen:Jakob Løberg, Oskar Auke, Wilhelm Von Hedenberg, Isak Skjevdal og Casper Nev-
ille. 08 håndball gutta trenger flere spillere, de er bare 5–6 gutter pr. i dag.

SISTE MINIRUNDE for sesongen var i Gjønneshallen på Haslum, lørdag 22 april.

GODT GREP. Casper Neville er full av innsats.
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På turnering lages 
vennskap for livet
Turnering er gøy, men det 
aller viktigste er at en cup 
skaper minner for livet.

Da trenerne Karoline Brovold (17) og 
Julie Overrein (18) tok med sine spillere 
av årgang 2005 til turnering i Sandefjord 
like før sommeren startet, visste de at 
dette ville komme til å bety mye.

For alle håndballspillere har opplevd det, 
å være sammen på tur, spille kamper, 
kanskje flørte litt med noen gutter, sove 
på madrass i en gymsal eller på hotell, 
opp leve disco eller konsert på kvelden, 
spise god mat og bare nyte alt.

– Jeg kjenner meg igjen. Cuper har alltid 
vært spennende.

Det jeg husker best fra turneringer jeg 
var med på er fritiden, da vi bare var på 

gresset, lekte og var sammen hele dagen, 
sier Karoline.

– Mange av de spillerne jeg var sam
men med på cuper som yngre, gikk ikke 
på samme barneskole som meg. Vi ble 
kjent via håndballen og er venner i dag, 
fortsetter

Karoline, som også er målvakt for klub
bens damelag i håndball. Der spiller også 
Julie. Hun er bakspiller.

GODT MED IS Rad 1: Julie Overrein, Emiliy Dahl Hool, Marita Ingeborg Halvorsrund, Julie Steiner-Hansen, Selma Pretorias, Helene 
Mahle, Hedda Skjevdal, Karoline Brovold, Irene Martinez-Jensen. Rad 2: Evine Løwe Smith, Signe Næss-Andersen, Elise Eidal, Carine 
Storli. Rad 3: Mari Aaserød, Emma Bauknigth, Indianne Kjelbakk, Sunniva Kristine Ekrem, Amalie Brennum, Josefine Ekbråten, Malin 
Karina Grimstad

RINGEN ER SLUTTET. Fra spiller 8 og med klokken: Emma Bauknight, Sunniva Kristine 
Ekrem, Evine Løwe Halvorsrud, Signe Næss-Andersen, Emily Dahl Hool, William, 
Josefine Ekbråten, Mari Aaserød.

Fikk prøve sandhåndball og  
vanlig håndball
De to visste at en turnering gjør susen på 
slutten av en lang sesong, og denne i Vest
fold i slutten av mai bød også på finvær.

– Vi kjørte ned på fredagen og hadde 
beachhåndball. Dette var noe som var 
nytt for jentene. De hadde aldri spilt det 
før, men ga alt de hadde. Med tre lag i 
puljen og bare en vinner som gikk videre, 
ble det dessverre ikke noe sluttspill på 
jentene. Men det komnye sjanser den 
helgen med «vanlig» håndball.

Karoline forteller at 18 jenter var med på 
cupen. De var fordelt på to lag, og med 
fem lagladere. Og de måtte tidlig opp.

Falsk klokkealarm
– Første vekking var klokken 05.10 på 
lørdag, men den ringingen kom ved et 
uhell, uten at vi måtte stå opp. Men vi 
måtte opp klokken 06.00, og vi spiste 
frokost 06:45.

Begge lag spilte jevne kamper, men begge 
lagene tapte med ett mål. Tanken på 
nederlaget varte derimot ikke lenge, for 
snart satte gjengen seg i bilene og badet 
på stranden i finværet.

Noen utslitte og solbrente timer senere 
kunne vi dra til Badeparken og høre på 
Freddy Kalaskonsert. Gøy for alle sam
men.

Ble seier også
Karoline forteller at etter middag og 
konsert hadde begge lag en kamp til før 
dagen var ferdig, der Blå fikk sin første 
seier. Senere på kvelden måtte Karoline 
selv være mesterkokk. Hun grillet pølser 
til alle.

– Søndag måtte vi igjen stå opp tidlig, da 
første kamp var allerede klokken 8. Slitne 
og trøtte jenter møtte opp til siste kamp 
i puljespillet. Lag Gul kom videre til 

Bsluttspillet og lag Blå til Asluttspillet. 
Dessverre røk begge lag ut i første slutt
spillkamp, men det var en super innsats 
fra en super gjeng. Alle var fornøyde med 
helgen og jentene er blitt enda bedre ven
ner og fått minner de vil huske lenge.

Disse jentene var også med på Haslum
cup ved oppstarten i høstsesongen i fjor, 

og Kolbotncup i mai. Da ble det ikke 
overnatting, men på den siste dro spill
erne til Tusenfryd.

Laget starter opp igjen i august. Karoline 
fortsetter som trener og skal ha med 
seg én til. Julie sier takk for seg i denne 
omgang.

: Tekst Mette Bugge 
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Jardar har ikke hatt en 
så god årgang på lenge
Denne gjengen av håndball-
spillere født i 2005 håper 
Jardar å få mye glede av i 
årene som kommer.

I stallen er det 25 spillere. Flere av dem er 
kommet til håndballen etter at Norge tok 
sølv i VM.

– Vi kan ikke klage på rekrutteringen til 
håndballen på guttesiden i Jardar, sier 
trener Linda Berg Hagen.

Sammen med Ivan Kovacic har hun 
ansvaret for laget som tilhørte Gutter 12 
siste sesong.

Det er den gjengen hun tenker på når 
hun nevner rekruttering. For i gutte
håndballen er ikke Jardar vant til å ha så 
mange, og flere av dem kom til etter at 

Norge på herresiden har begynt å hevde 
seg med sitt landslag.

– Vi så det etter VMsølvet, at vi fikk 
tilsig av noen nye, sier hun.

– I den alderen er det vel egentlig van
skelig å holde på ungdommene? Det er 
ofte da frafallet starter?

– Ja, det stemmer. Derfor legger vi veldig 
stor vekt på det sosiale, få med flest mulig 
lengst mulig, og at vi gjør ting sammen 
og finner på mange aktiviteter, sier Berge.

– Men hvordan løser dere «problemet» 
med at noen vil satse hardt, mens andre 
kanskje synes det er greit å være litt med?

– Det gjør vi ved å ha lag på to nivåer, 
nivå 1 og nivå 2. Men vi trener, selv om 
vi kan ha øvelser på forskjellige bane
halvdeler.

Har to dyktige trenere
De to trenerne gjør en strålende jobb, 
og minst 20 av spillerne blir med videre. 
Derfor er det påmeldt også to lag kom
mende sesong.

Marianne startet opp som lagleder, men 
har vært med som trener i to år. Hun 
spilte håndball på Hitra i yngre år. I dag 
er hun en ivrig mamma, med tre sønner 
som såpiller håndball.

Jesper 14 år startet i Jardar, men har gått 
til Asker. Jakob (12) og Jo (8 år) er aktive 
i klubben vår.

Den andre treneren, Ivan Kovacic, har 
sin bakgrunn fra Kroatia, og har i flere 
sesonger nå tilført håndballen mye. Han 
bidrar overfor flere lag. Og skal ha to faste 
dager i Combihallen neste sesong. Han 
har mye å lære bort. 

: Tekst Mette Bugge: Foto Linda Hagen Berge
TOPPSPILLERE. Herlig gjeng som representerer Jardar med stil i turnering Fjordcup i Sandefjord. Bak fra venstre: Christian Viken-
Slåtten, Daniel Sivertsen, Tobias Bolstad, Magnus B. Kristiansen, David W. Haugstvedt, Sander Sandmæl, Jakob Hagen, Thomas 
K Aaserød, Jo Hagen (Jakobs lillebror), Torjus A. Bommen, Theodor Burøy- Olsen. Foran fra venstre: Sander B. Talsnes, Viktor H. 
Slettmyr, Mats Fernholt, Anders Gravdahl, Eirik Djup, Brage Nordal. Ikke til stede da bildet ble tatt. Gabriel W. Sørnmo

Med hjelp av disse to trenerne har Gutter 
12 kommet på vinnerkurs og mer skal 
det bli.

– Fordi vi har fått så mange gode re
sultater, sier flere at hvis de måtte velge 
mellom fotball og håndball, ville de nå 
valgt håndballen.

Mer enn halvparten av gjengen er på 
begge arenaer.

Laget på nivå 1 har for øvrig vunnet 
omtrent alle sine kamper.

– Det er bare Kjelsås som har et visst 
overtak, sier Berge.

Hun forteller om en turnering i Sande
fjord i mai, der begge lag leverte varene. 
Lag 2 kom til kvartfinalen i Asluttspillet, 
lag 1 til semifinalen. Og da var det nett
opp Kjelsås om hindret klubbens lag i å 
nå helt opp.

Ble slått på sudden death
Jardar Gutter 2005 deltok med to lag 
med tilsammen 17 spillere ved Fjord 
cup i Sandefjord den siste helgen i mai. 
Begge lagene gikk til A sluttspillet etter de 
innledende kampene.

Jardar Blå spilte søndag formiddag 
kvartfinale mot den svenske storklubben 
Redbergslid. En helt jevn kamp endte til 
slutt med seier 9–8 til svenskene, men de 
blå kunne like godt tatt seieren. Jardar 

Håndball er topp
Gul gikk som puljevinner etter fire strake 
seiere i puljespillet direkte til semifinale, 
hvor de møtte Kjelsås.

Kjelsås åpnet sterkt og ledet halvveis hele 
5–1. De fleste tilskuerne i Helgerødhal
len regnet nok da med at Kjelsås skulle 
innkassere en enkel finaleplass. Men 
Jardar hadde ikke tenkt å gi seg uten 
kamp. Keeper Tobias Bolstad stengte 
buret og tok alt som kom av skudd. 

Angrepsspillet begynte også å sitte og 
Jardar kriget seg inn i kampen igjen. Da 
sluttsignalet gikk sto det 5–5 på tavlen 
og det var klart for sudden death. Etter 
et par svært spennende minutter klarte 
til slutt Kjelsås å lure en ball i nettet og 
sikret seg finaleplassen. En fantastisk 
spennende kamp og en stor opplevelse 
både for spillere, trenere og de mange 
foreldrene på tribunen. 

2005 laget stilte også med to lag i Kol
botn cup tidligere i mai og også der gikk 
begge lagene videre til Asluttspill. De to 
Jardarlagene møttes like godt i kvart
finalen, så det ble kun ett lag videre til 
semifinalen. Også der ble Kjelsås litt for 
sterke for våre gutter og tok finaleplassen. 
Etter to semifinaleplasser i vår, er guttas 
målsetning nå klar: i neste cup skal vi helt 
til finalen.
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Trening, tur og tøys 
i sykkelgruppa
Sykling er blitt så populært 
i samfunnets grønne bølge. 
Jardar er med på det.

For det er topp når medlemmene sykler 
hit og dit, enten det er til trening eller 
turneringer i nærmiljøet

I sykkelgruppa legges det også vekt på 
å bruke sykkelen, naturlig nok. Mange 
gjør det til og fra jobben. Andre benytter 
sjansen når det er fellestreninger, klokken 
09.00 hver lørdag fra klubbhuset. Det er 
det som kalles TourTråkk.

Hun er leder av sykkelgruppa, og kan 
fortelle at Arne Gaustad er «sjefen» i 
Gruppe 1, mens Kjell Nervold har regien 
på gruppe 2. De kjører litt saktere enn de 
andre.

På lørdagene er det vanligvis mellom 15 
og 20 syklister som dukker opp.

– Det kommer stadig innom noen nye 
folk og det synes vi er kjempehyggelig.
 
Skal sykle mot VM
Jardar har et morsomt opplegg denne 
sesongen. Noen ildsjeler har dratt i gang 
sykling fra Bærum til Bergen i september. 
Denne turen som over 20 skal være med 
på, skal være opptakt til VM i sykling i 
Vestlandets hovedstad.

– Da regner vi med å bruke fra torsdag 
til lørdag, med to overnattinger. Det er 
faktisk litt et av mål denne sesongen, og 
det sosiale har mye å si både på denne 
turen og ellers, sier Lise.

For selv om sykling kan virke som noe 
alvorlig for noen utenfra, er det mye tull 
og tøys i gruppa. De ønsker å ha en lett 
og fine tone, masse humor og latter, ved 
siden av at deltagerne kommer i bedre 
form.

SYKLING ER GØY. Her er noen fra Gruppe 
1 som syklet fortest og hadde en sluttid 
på 4.31 timer på en regntung dag. Ola 
Nyhus (f.v.), Dan-Evert Brekke og Arne 
Gaustad. 

MOSJONSGJENGEN. Flott gruppe som tok det litt mer med ro, og brukte omtrent 5.20. F.v.  Finn Nybakke, Øivind Nullmeyer, Kjell 
Reidar Nervold, Sigrunn Kosi Nervold. Marianne Solstad Brekke, Øyvind Engelstad og Knut Dagfinn Helgesen. 
 

Noen synes også det er gøy å være med 
på ritt, både med alvor, men stort sett 
uhøytidelig. Denne gjengen på bildet er 
et godt eksempel på det.

De var med i Tyrifjorden rundt i sommer, 
og hadde det veldig moro.
 
Har flere nivåer
– Det er faste ritt som noen er blitt med 
på de siste årene. Det er litt frafall fra 
den skarpeste gruppen, men ellers er det 
en trofast gjeng og noen primus mo
torer som drar det hele i gang, sier Lise 
Bjørnstad.

– Vi ønsker hele tiden å bygge det sosiale, 
fordi det har så mye å si for at folk skal 
trives. Og i kjent stil avslutter vi sesongen 
med en hyggelig fest.

De neste månedene gjør man mye av det 
sykkelgruppa har gjort tidligere, og litt 
til. Noen vil gjerne teste seg i turløp fra 
tid til annen, og da er det Jotunheimen 

Rundt, Grenserittet og Birken som står 
på planen. Andre kan ikke tenke seg å ha 
startnummer på brystet.

– Vi har så absolutt plass til alle i gjengen 
vår, og vi har mange spennende aktivi
teter. Til høsten er det et mekkemøte, der 
man blir enda bedre kjent med sykkelen.
Det at det er flere nivåer i sykkelgruppa, 
gjør at nye kommer til.

– Og etter hvert vil vi ha dem med i 
idrettslaget hvis man finner ut at det er 
fint å sykle med oss. Det håper vi jo, ler 
Lise.

: Tekst Mette Bugge Foto: Lise Bjørnstad
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Billingstadsletta 30, 1396 Billingstadsletta

DYRENES STORSENTER

Industriveien 2
1337 Sandvika
Telefon 400 12 800
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Sørensen & Hornmoen AS

Alt innen tilbygg og  rehabilitering
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IL Jardar • Anja Kingdon 
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Nå hopper Georg 
Korody litt til siden
Alle kjenner Georg Korody. 
For han har vært sentral 
i Jardar, det vil si i hopp-
gruppen. Men han har aldri 
vært aktiv selv.

I mange år har 58åringen vært leder av 
Jardars minste, men likevel den gruppen 
som skaffer mest ære og berømmelse. 

I hoppgruppen er det hoppere og kom
binertutøvere som holder meget høyt 
nivå, og som også deltar internasjonalt.

– I siste juniorVM var det tre av fire 
aktive i kombinert som var på Norges 
stafettlag, sier han stolt.

Georg har vært leder i mange år, men nå 
overlater han det berømte roret til Anja 

deltatt i kretsarbeide, og er rennleder for 
kombinert i Holmenkollen under World 
Cup. Det har han vært i tre år nå.

– Det er litt morsomt å være med der. 
Vi var oppe under Oslo Skishow nå i 
midten av juni og holdt et lite hopprenn 
for kombinertutøvere. Nå er også jentene 
kommet med, men vi har dessverre ingen 
i Jardar forøyeblikket. Men de er hjertelig 
velkommen. Kombinert for kvinner reg
ner man med blir OLgren i 2022. Det 
skal være kvinnekombinert i VM i 2021 i 
Oberstdorf.

Georg er stolt av at fem hoppere fra 
Jardar skal være med på storsamling i 
Midtstuen etter at skolen har sluttet i år. 
Som sagt – gruppen er ikke stor, men 
det er flinke folk der. Og da hører Georg 
Korody med.

: Tekst og foto Mette Bugge 

Ruth. For første gang får hoppgruppen en 
kvinnelig leder.

Hun var med i styret i fjor. Da fikk vi inn 
tre nye og hun var en av dem. Anja har en 
sønn som hopper.

Slik startet det for Georg også.
Han kom med i klubben vår i 1999, da 
sønnen Christian (født i 1993), begynte å 
hoppe. Snart etter var Henrik (født i 1996) 
også aktiv, men han ga seg først, Henrik 
holdt på helt til siste sesong, og var også 
med i seniorNM.

Georg er litt usikker på når han ble leder 
første gang, men tror det var i 2004. Da var 
han leder i fem år, hadde et lite opphold, og 
kom tilbake i 2013 – mener han.

Nå fortsetter Georg som nestleder i styret, 
og han bidrar langt ut over Jardar. Han har 

 GEORG KORODY fikk blomster på årsmøtet. Det har han virkelig fortjent.
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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
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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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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!

 

 

 

   

Si det med blomster!  

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

hyggelig hilsen i hverdagen? 
Vi hjelper deg!

I underetasjen; Klesskapet i kjelleren 
har vi klær med norsk design og andre 

kjente merker.  

Part Two          Maggy          Anouska

Rådmann Halmrasts vei 4, 1337 Sandvika tlf. 67 54 13 47
www.baerumblomsterdesign.no
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Returadresse:
IL Jardar,
postboks 15, 1312 Slependen

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

Nytt telefonnummer til klubbkontoret: 67 48 65 00

Mat og søvn opp på møte
IL Jardar inviterte mandag 3. april utøvere fra fotball- og skigruppa i alderen 13-19 år 
til foredrag om trening og mat.

Runa Spilling fra Sunn Idrett ga oss et 
klarere bilde av hva som er viktig for unge 
aktive idrettsutøvere når det gjelder tren
ing, kosthold, og hvile.
 
Vi fikk høre om hvorfor det er viktig å gi 
kroppen riktig drivstoff, hvordan man skal 
gi kroppen riktig drivstoff, og hvordan 
kosthold, vekst og utvikling påvirker 
 prestasjoner på banen og i skiløypa. Runa 
fokuserte på at alle kropper utvikler seg i 
ulik takt. Hvis man vil bli god, må man 
være tålmodig og gi kroppen tid til å 
utvikle seg i sitt eget tempo.
 
Runa snakket om at det var viktig å tenke 
helhet, ikke bare trening. Trening er kun 
en liten del av innsatsen; riktig og nok mat, 
samt nok hvile er vel så viktig, fordi det 
legger grunnlaget for treningen man gjen
nomfører og fremgangen man ønsker.
 
På hjemmesiden til Sunn Idrett http://
www.sunnidrett.no/spissmart/smarte
oppskrifter/ kan man finne mange smarte 
oppskrifter til både frokost, matpakka, 
lunsj, middag kvelds og mellommåltider. 

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! 

 
Omlag 13040 personer fikk med seg 
foredraget, om lag 1/3 var foreldre og 
trenere. Jardar har fått mange positive 
tilbakemeldinger og vurderer å arrangere 

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

flere slike kvelder i løpet av høsten og 
vinteren som kommer.

: Tekst og foto Tone Bjørseth-Andersen


