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For liten og stor,
klubben der du bor

JARDAR

Leders hjørne

Forsidebilde: 
Ola Winge Kvam lukker øynene og lar det stå til i volleyball på 
Jardardagen. Foto: Jens O. Kvale 

Hvis jeg fikk bestemme
fullt og helt…
Noen ganger tar jeg meg i å tenke at året går 
så fort. Det føles som om vi startet fotball- og 
sykkelsesongen, og så er den på et vis over. I alle 
fall når det gjelder seriekamper og løp.
 
Men trening blir det heldigvis ikke slutt på. Det 
foregår gjerne året rundt, og det jeg synes er så fint 
er at Jardar etter hvert har fått flere ben å stå på.
Det gleder ekstra at volleyballen er kommet inn 
med tilbud til ungdom og voksne som kanskje ikke 
hadde noe, eller ville prøve noe nytt.

Trener Joar er en ildsjel her, og jeg håper virkelig 
at han får med mange på laget. Da tenker jeg både 
på banen og utenfor.  For selv om han virker som 
et oppkomme av initiativ og skapertrang, så er han 
avhengig av at flere blir med.

Sammen skaper vi minner
Det jeg selv minnes, er hvor givende det var å være med ungene inn i idretten. Det kan 
virke som et pes når det er en håndballkamp på den andre siden av byen en søndag 
morgen, men du verden for noen minner å se tilbake på. Det er være rundt ungenes lag, 
heie og høre hva de tenkte, er uvurderlig. Det å se dem score et mål er gøy, men på sikt er 
det like viktig å tenke tilbake på alle de gode opplevelsene både for barn og foreldrene.

Jeg kom til å engasjere med i idrettslaget også etter at mine egne barn har sluttet. Det 
har også en verdi, slik jeg ser det. For selv om det til tider kan være nok å gjøre ved 
siden av jobb og familie, så gir det å involvere seg  så mye. Jeg får gitt litt tilbake fra 
alt jeg selv har fått gjennom idretten, ikke minst gode venner. Mange av oss som spilte 
sammen på laget i «gamle dager», ja det føles slik, har jevnlig kontakt nå med turer i 
fjellet og felles baking til jul.

 Velkommen snø!
Jeg håper at alle dem som jeg så på Jardardagen i midten av september, også skal få 
venner og minner. Det er så artig å se alle dem som stiller opp og som har det moro. 
Og det er selvsagt ekstra gøy å se en unge som gledesstrålende løper bort til mor og 
far, stolt etter en scoring, fornøyd med å få en medalje.  Jardardagen er en tradisjon fra 
langt tilbake, som vi bare må holde på.

Ski- og hopp er for lengt i gang med forberedelsene til vinteren. Nå venter vi bare på 
snøen.  Sykkelfolket kommer helt sikkert til å holde på så lenge de kan. Flere av de 
spreke syklet fra Jardar til Bergen i forbindelse med VM. Det kaller jeg initiativ og 
pågangsmot.

 : Kjersti I. Hellby

To sprekinger i 
håndballstyret 
Marianne Lefdal (52) er 
nestleder i håndballgruppa, 
med administrativt ansvar. 
Heidi Brovold (50) er  
økonomiansvarlig. Sammen 
er de dynamitt i løypa.

For de kom seg ved gjennom Oslo  
Maraton lørdag 16. september, omgitt av 
drøye 15000 som fullførte av de nesten 
20.000 som var påmeldt.

Jardars to spreke damer hadde meldt seg 
på halvmaraton, over to mil, og klarte seg 
veldig bra.

Så kondisjonen kan de ikke klage på hvis 
de ikke «holder ut» i styret.

som spiller håndball.  Karoline er keeper 
på damelaget, Gjermund på Gutter 16 år, 
mens Snorre, oppvokst i klubben, endte 
i Asker. 

Marianne har Andreas som er på G 16- 
laget. Det betyr mange timer i hallen for 
begge familiene. Men når de ikke driver 
med styre og stell eller er supportere og 
gode hjelpere i hallen, blir det tid til trim.

– Det er så fint å løpe, for da kommer 
man seg ut i frisk luft, sier Marianne.
Hun kom inn på tiden 2.29,29  på 
halvmaraton i Oslo, Heidi tre minutter 
bedre. Begge var veldig godt fornøyd med 
innsatsen.

– Vi løper mest for moro skyld, er begge 
enige om.

: Tekst og foto Mette Bugge 

– Det er femte gang vi var med, så vi måtte 
bare gjøre det i år også, forteller Marianne. 
De to har trent sammen siden 2012. 

Ble kjent på grunn av ungene
De ble kjent fordi de har barn på samme 
trinn på Jong skole, og at ungene spiller 
håndball i Jardar.

– Det er beste treningspartner ever, sier 
Heidi, før hun legger til:
– Vi trener alt som er i bevegelse, tur i 
skogen, på Elixi og når vi tar bort klister i 
hallen sammen. Vi har det gøy.
Marianne bor i Solhaugveien, Heidi i 
Måneveien, det vil si begge på Jong. Det er 
kort vei til Combihallen.

Full fart i hallen
De ble trukket inn i styret på grunn av 
ungene, som er aktive.  Heidi har tre unger 

SPREKE DAMER: Jardars Heidi Brovold (t.v.) og Marianne Lefdal er i godt humør like etter at de er kommet i mål på halvmaraton.
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Derfor ble Kjersti 
gullkvinne

48-åringen har vært med i idrettslaget fra 
hun var ung. Nå har hun styrt idrettslaget 
i snart seks år.

Som den andre kvinnen i Jardars historie 
sa Kjersti I. Hellby ja til å være styreleder 
i Jardar.

Allerede da Kjersti gikk på barneskolen og 
het Iversen til etternavn, var hun engasjert 
i klubben, da som håndballspiller.

Hun startet med håndball som 11-åring 
og har spilt i klubben hele sitt håndball-
liv. Karrieren sluttet på «old girls-laget» 
for noen år siden, eller Piker 33 som det 
gjerne også heter.

Ble «lurt» av venninnen
I dag har Kjersti mer enn nok med å være 
hovedleder, og hun kan ikke annet enn å 
le når hun forteller hvordan akkurat det 
kom i stand:

– Jeg spilte tidligere sammen med Tone 
Mjøs, som også satt i valgkomiteen. Hun 
spurte om jeg ville være med ut og gå tur, 
og hun hadde sine baktanker, forteller 
Kjersti.

Tone ønsket nemlig å få på plass en ny 
styreleder, og venninnen var ikke sen om 
å svare ja.

Kjersti hadde erfaring fra håndballstyret, 
både som sekretær, arrangementsansvarlig 
og leder. Veien videre ble naturlig.

– Jeg tror ikke jeg var så vanskelig å over-
tale, sier den tidligere strekspilleren.

Har fått nytt klubbhus
Det er skjedd mye i Kjerstis regjeringstid, 
og hun presiserer at hun på ingen måte 
er alene. Hovedstyret er viktig. Der sitter 
ledere for hver av gruppene, ved siden av 
dem som er valgt inn på annen måte.
Kjersti er glad for at hun har flinke folk 
med seg.

– Hva er din styrke?
– Jeg håper og tror at jeg er god til å lede 
og dirigere. Jeg er ikke like flink til å 
utføre, innrømmer Kjersti.

Hun har opplevd mye, og måttet ta tak i 
mange oppgaver de siste årene. Èn av de 
store var da det gamle klubbhuset brant 
ned. Da var det mye som måtte ordnes. 
Ved hjelp av mange flinke folk kom 
det til slutt opp et nytt klubbhus som 
fungerer perfekt, og som i dag har hyppig 
utleie og er et samlingspunkt for klubben.

– Jeg hadde litt erfaring med slike uforut-
sette ting, i en annen målestokk. Det var 
innbrudd og hærverk i Combihallen da 
jeg var leder av håndballgruppa, forteller 
hun.

 Viktig med ny skiarena
Jardar har de siste årene fått på plass flere 
nye ting, blant annet en ski- og skiskytter-
arena i Vestmarka, sammen med Bærum 
skiklubb. Den betyr mye for mange.

Hun har dessuten vært med på å stemme 
inn volleyballgruppa, som er et viktig 
tilskudd til idrettslaget.

– Hvordan er rekrutteringen til idrettslaget?
– Det går litt opp og ned. Vi har 1500 
medlemmer. Noen grupper sliter, i andre 
er det større tilgang.  Det er litt avhengig 
av populariteten. Hopp merker nok at det 
er tyngre, men det skjer også på landsba-
sis at hoppsporten sliter. Det som hindrer 
oss er mer tilgang til baner og haller. Vi 
kan ikke gi det tilbudet til alle grupper 
som vi ønsker.

– Hvis du skulle fått bestemme én ting som 
du kunne fått gjennomslag for, hva skulle 
det ha blitt?
– Da hadde jeg bestemt at det skulle 
bygges en ny hall. Det er stort press på 
Combihallen, og så trist at vi ikke kan gi 
håndball, volleyball og andre som måtte 
ønske det, bedre tilbud.

Kjersti I. Hellby skal sitte i sjefsstolen til 
2019 i denne omgang. Kanskje blir det 
enda lenger? Det er uansett alt for tidlig 
å si.

– Hvordan er økonomien i Jardar?
– Den var anstrengt tidligere, men ble 
veldig mye bedre da Anja (Kingdon) 
kom inn som daglig leder. Nå vil jeg si at 
økonomien er god. Hun er en kjemperes-
surs for oss, og jeg kan med hånden på 
hjertet si at vi samarbeider veldig godt.

: Tekst Mette Bugge Foto: Jens O. Kvale

Kjersti I. Hellby ble overrasket da hun mottok Jardars merke med gull på selveste  
Jardardagen. Det var så fortjent.

I FAMILIEN: Ektemann Lars Hellby blir også satt stor pris på i Jardar, 
for sin mangeåroige innsats som håndballtrener. Han sier aldri nei. 
Lars fikk også Gullmerke.

MIDT I BLINKEN: Kjersti I. Hellby var strålende fornøyd 
over å få et flott Gullmerke og blomster
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Så glade blir 
medlemmer som 
står på og får 
påskjønnelse
Klubben har valgt å dele ut påskjønnelser og merker på Jardardagen, istedenfor som 
tidligere på årsmøtet. Merkekomiteen bestemmer hvem som skal få Merke med krans, 
Gullmerke , Æresmedlemskap og Bellevuepokalen.  Gruppene kommer med innspill. I 
Merkekomiteen sitter Georg Korody, Petter Berntsen og Mette Bugge. Det er visse kriterier 
komiteen må følge, men forslagene kommer fra gruppene.  Ved siden av dette kan foreldre, 
trenere og ledere og unge få en hyggelig oppmerksomhet.

LAILA THINGWALL FÆRGESTA, ÅRETS ILDSJEL. Selve 
definisjonen på «back-office support». Hun tar på seg hva 
som helst av administrativ håndtering og koordinering. 
Dette har hun gjort for både håndballens og fotballens 
G2002 lag. Hun er et JA menneske, systematisk og alltid 
positiv til å gjøre noe ekstra for guttene.

JOAR SKJEVDAL, ÅRETS LEDER:  Han så en gjeng gutter 
som ønsket å gjøre noe mer enn å trene volleyball hver 
fredag. Tok kontakt med hovedstyret i fjor sommer og 
ønsket opptak av volleyball som gruppe. G2000 har siden 
det spilt i serie og trent og hevdet seg høyt på tabellen i 
debutåret. Det er allerede blitt et jentelag og det er godt 
grunnlag for et lag for de «voksne».

THOMAS KINGDON, MERKE MED KRANS. Har vært trener 
for jentefotballen i en årrekke. Har også hovedansvaret 
for Jentesatsingen i Jardar, noe han har hatt de siste 5 
årene. Han bidrat til å løfte jentene flere hakk. Ansvar for 
keepertrening på vinterstid. Legger ned utallige timer for 
Jardar fotball.

HÅVARD HUSER, MERKE MED KRANS. Den nominerte har 
i en årrekke vært fotballdommer og trener for forskjellige 
jentefotballag. Siden 2014 har han vært trener for Jardars 
juniorjenter i fotball. Han har også vært dommeransvarlig i 
fotballgruppen i flere år og har der bidratt til at Jardar har 
hatt en økning i aktive dommere. Håvard Huser tildeles 
derfor Merke med Krans

STIAN SOLBERG. Den nominerte sitter i IL Jardars styre, 
noe han har gjort i 2 perioder: 2005 – 2007 og fra 2010. 
Han er en viktig bidragsyter i styrets arbeid der han også 
evner å være nøytral i forhold til gruppene. 
Han har hovedansvaret for oppfølging av utleieforholdet 
til Veslefrikk barnehage, en oppgave han har lagt ned mye 
arbeid i. Stian Solberg tildeles derfor Merke med Krans.

ÅRETS FORELDRE er alle foreldrene som har stått  på å 
produsere snø, de to som tok imot prisen er fra venstre: 
Jakob Agner Matheson og Thomas Berg. Snøproduksjons-
gjengen fra Vestmarka ble dannet høsten 2016 med det 
formål å ha en fast gjeng av foreldre som skal ha ansvaret 
for og kompetansen til å produsere snø i det nye skianlegg 
i Vestmarka. Står på natt og dag.
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BJØRN CHRISTIAN LUNDSVOLL, ÅRETS TRENER: Har 
tidligere trent G03 i 2 år som innleid trener og er nå på 
sitt 5 år som trener for G06.  Med i trenertrioen for Gutter 
junior og var ansvarlig for at ungdomsfotballen (G02-G98) 
hadde 2 treninger i uken gjennom hele sommeren. Han 
fullført C-trener-utdanning og er en som alltid møter opp 
på TrenerForum og andre møter og kurs som klubben 
arrangerer.

ÅRETS UTØVER 2017, ANASTASIA HØGEVOLD er en helt 
spesiell jente som elsker fotballen og idretten sin. Hun er 
ivrig, har gode holdninger, god til å ta til seg læring, meget 
god teknisk og har god spilleforståelse.  Anna er 13 år og 
spiller fast på Jardar sitt jente 15 års lag, noe hun har gjort 
de to siste sesongene.  Anna er i tillegg kretslagsspiller 
og har gjort seg så bemerket, at hun er tatt opp i topp-
gruppen i Oslo fotballkrets. Her møter hun spillere som 
er et og to år eldre enn henne selv.  Vi er utrolig stolt av 
Anna, og håper hun lykkes i å nå sitt store mål - spill på 
aller høyeste nivå! Det er med stor glede å tildele Anna 
prisen som årets utøver!

JENS LURÅS OFTEBRO, BELLEVUEPOKALEN. Vant sist 
vinter begge distansene i klassen Yngre Junior i junior-
NM i kombinert. Fikk delta i Sommer GP, og ble den første 
kombinertutøver fra IL Jardar som tar poeng i WC eller GP 
siden Ansgar Danielsen var aktiv på 80 tallet.

–Målet er å gi gode 
tilbud til alle

For å få til dette startet klubben opp tre 
lag i 15-16 årsklassen denne sesongen. Ett 
rent 15 årslag med Bryn Horpestad som 
trener og ett rent 16-årslag som Petter 
Berntsen hadde ansvaret for. Dessuten var 
det et samarbeidslag mellom de to.

– Vi hadde 18 spillere i starten av seson-
gen, men bare 14 på slutten. Da hadde vi 

egentlig ikke flere spillere enn til ett lag, 
sier Bryn.

– Hvorfor blir det slik:
– Det er vanskelig å holde på spillere i 
den alderen, men når de først kommer på 
kamp, synes de det er gøy, sier han.
 
G 16 har holdt gjengen samlet
Jardarposten var innom da samarbeids-
laget hadde kamp mot Nesodden i høst.
De yngste, 02-årgangen, har Horpestad 
fulgt siden de startet opp med fotball. 
Han har sønnen Sondre på laget.

Petter Berntsen har vært like utholdende 
på det eldste laget, det vil si i ti år.
– Nå tror jeg det er siste sesong, sier han.

– Hvorfor det?
– Jo, for nå går spillerne inn i junioravde-
lingen, og det skal de få gjøre uten meg.
Gutter 16 år hatt 18 spillere hele veien. 
Petter er glad for at det ikke har vært noen 
avskalling.

– Vi mistet tre, men to kom tilbake, etter 
et par år, sier han. 

– Den som ikke har kommet tilbake er 
Sander Nordby, som jeg tror blir lands-
lagskeeper. Han spiller nå i Vålerenga på 
G 19 Interkrets og sitter på benken på 
Vålerenga 2. Han var på vårt lag i seks-syv 
år. Det var aldri farlig å gi frispark foran 
mål, fordi vi hadde Sander i mål. 

: Tekst og foto Mette Bugge

Jardar ønsker at alle skal 
kunne spille minst én kamp 
i uken.

G 15. Første rekke fra venstre: Morten Thingwall Færgestad,, Sindre Nordby, Sondre Fogtmann Jespersen, Einar Augestad. Bakre 
rekke fra venstre: Kristoffer Fernholt, Konrad Karwowski, Henning Osmo Nordhagen, Filip Kolltveit Haug, Nikolai Berntsen Kybo, 
Henrik Katteland, Kristian Haugland, Isak Holm Håbakk.

IVRIGE. Fra høyre Nikolai Berntsen Kybo og Henrik Katteland.
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På Jardardagen er 
det lavterskel
Alle kan teste seg selv på 
Jardardagen. Igjen krydde 
det av små og store som 
fikk prøve seg på en rekke 
aktiviteter.

Lørdag 16. september, med skyfri himmel 
og varmt høstvær, var det full rulle på 
området utenfor klubbhuset.

– Dagen ble topp. Nesten hundre barn 
fikk medaljer. Det skjedde etter at de var 
med på femkamp, forteller Inez Nærup. 
Leder av håndballguppa.

Hun forteller at ungene var innom fem 
stasjoner, der de skulle samle poeng.

– Det var et visst antall poeng som var 
maks på hver stasjon, legger hun til.
De ulike gruppene, minus hopp, stilte i 
dette selskapet.

Sykkelgruppa inviterte til hinderløype 
på tid, volleyball hadde ferdighetsprøver, 
skigruppa bidro med rulleski, fotball og 
håndball hadde ferdighetsprøver. Det 
gjaldt å kaste langt og treffe åpninger i en 
duk som var hengt opp.

Tidligere har det også vært håndball- og 
fotballkamper, men nå prøves dette 
 opplegget.

Alt foregikk ute. Combihallen var bare 
reservearena hvis regnet hadde pøst ned.

Inez hadde ansvaret for håndballgruppa 
og var dermed også med i Jardar- 
dagkomiteen.

– Foreldrene var med, jeg fikk pratet med 
flere og til og med rekruttert inn noen 
nye spillere. Det at klubben viser hva vi 
har av tilbud, er jo litt av poenget.

De yngste var i aksjon første del av dagen, 
på den siste kom ungdommene. 38 ung-
dommer deltok på selve femkampen.

– Vi deler også ut brosjyremateriell, og 
det er alltid noe godt å få kjøpt.

På kvelden var det fest for ledere, trenere 
og foreldre som ville være med. På grunn 
av konfirmasjoner, bryllup, ferie, og 
andre idrettskonkurranser var det flere 
av de «trofaste» som måtte stå over. Men 
omtrent 30 kom til et lekkert koldtbord 
og hyggelig stemning.

KOSER SEG. Fra vemstre Paul Berg, Julian Hvesser Berg og Line Hvesser.
HELENE VESTBY (9) fikk dreis på fotballen, godt assistert av 
den erfarne og entusiastiske 17-åringen Magne Lynuim.

KIOSKARBEIDERE Eira Bitnes Vikstøl, Ejvind Kristensen og 
Vilde Skuterud.

I AKSJON MED BALL. Ola Winge Kvam. Bak ham er Isak Skjevdal ( i midten) og Sivert F. Enoksen.

TRILLINGENE Maja, Sivert og Selma Lie Skjulstad (9) får kyndig hjelp til finger- og baggerslag av Olivie Rouppe van der Vort, Tobias Schwabe 
Jortveit og Serena Guler.

ETTER SUPER INNSATS i sykkelløypa får Kira Cecilie Landemrask 
(8) kyndig hjelp til riktig justering av hjelmen av de to sykkel-
nestorene Ola Nyhus og Knut Helgesen.
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Nå er det elektriske 
tilstander i volleyballen

De kom ikke inn i Jardarvolleyen én og 
én, jentene. De kom på sin første tren-
ing samtidig i en svær gruppe, rett før 
 sommeren.

Nå utgjør de to volleyballag. Og allerede 
denne sesongen spiler de i Ungdomsse-
rien til Norges Volleyballforbund. Det 
samme som de litt mer etablerte guttene i 
volleyballavdelingen til Jardar.

Ikke redd i debuten
Jentenes kampdebut har allerede fun-
net sted. Under Norwegian Volleycup i 

august i år stilte Jardar med både jente-, 
gutte- og mixlag. Tøft gjort av jentene å 
stille opp mot etablerte topplag bestående 
av landslagsspillere, etter selv å ha trent 
volleyball i Combihallen bare noen uker.

Men med et fantastisk humør, spilleglede, 
innsats og samhold kompenserte Jardar-
jentene mye for manglende erfaring, 
teknikk og spilletekniske ferdigheter.

De tapte alle sine kamper, men demon-
strerte samtidig for all verden hva som 
betyr noe, når alt kommer til alt: Det å 
tørre og gjøre noe nytt, styrken i å gjøre 
det sammen, gleden over å stadig mestre 
bedre og bedre og det å først og fremst 
sammenlikne seg med seg selv og ikke 
med alle andre.

Sist men ikke minst: Samtidig også det å 
glede seg over andres suksess: De to andre 
Jardarlagene, guttelaget og mix-laget, 
kom nemlig helt til finalen i sine klasser. 

Med jentelaget som ekstatisk heiagjeng på 
sidelinjen og av speakeren utnevnt som 
turneringens beste supportere!

Rent resultat- og prestasjonsmessig gjorde 
nemlig det etterhvert erfarne guttelaget 
karrierebeste under Norwegian Volley 
Cup. Det skjedde ved blant annet å slå 
begge de seiersvante lagene fra Sarpsborg 
i innledende puljespill og i semifinalen. 
Jardar var dermed klar for sin første 
finale, og det på selveste hovedarenaen i 
eldste juniorklasse mot to år eldre Oslo 
Volley-spillere.

Der ble vår gjeng slett ingen kasteball 
og hang med til midtveis i hvert sett, før 
Oslo Volley ble for rutinerte og ség i fra 
med noen poeng og vant 2-0. 

Jentene et viktig tilskudd
Idrettsledere presiserer viktigheten av å ha 
tilbud til begge kjønn. Det har vi i Jardar 
nå.

Med disse jentenes inntreden i Jardarvol-
leyen er det blitt elektriske tilstander på 
hver trening. 

Den enkelte spiller velger selv ut de tre-
ningene som passer best blant volleybal-
lens fire faste treninger hver uke. 

Her er det ingen oppmøteplikt eller krav, 
alt skal være drevet av lyst og spilleglede. 
De ivrigste trener minst fire ganger i 
uken, andre to eller én gang, avhengig av 
skole og andre aktiviteter. Over tid ser det 
ut som denne modellen passer godt for 
lokal ungdom i 13-19 årsalderen som øn-
sker et passe seriøst, men samtidig svært 
så sosialt og lekent idrettstilbud. 

MIX-LAGET, fra v: Tobias Schwabe Jortveit, Abasin Essa, Marte Pedersen Prestbakmo og Silje Prestsveen

GLEDE JENTER. Martine Paur, Linnea Gram, Frida Emilie Holm Håbakk, Maria Apenes og Linn Marie Høyland

Jardar-volleyballen har 
fått med jenter. Det skaper 
en magisk stemning på 
treningen, der begge kjønn 
er samlet. Trener Joar 
Skjevdal forteller:

TOK SØLV. fra v: Shiva Henriksen Zeiner, Iver Horrem (premieutdeler og en av  
Norges beste volleyballspillere gjennom tidene), Aksel Skjevdal, Tobias Nygård og 
Martin Østensen.
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«Gamle» spillere 
kommer tilbake
Jardar har et damelag i 
håndball i 5. divisjon. Det 
som gleder ny hovedtrener 
Tone Mjøs er at tidligere 
spillere kommer tilbake til 
klubben etter noen år på 
bortebane.

TRENER: Tone Mjøs instruerer spillerne under kamp. Selv spiller hun på old girls.
MIN BALL. Ida Sæteren i aksjon. Det gjelder 
å holde på ballen. 

INNBITT: Hanne Horgen har en tøff kamp 
på streken

Damelaget har god spredning alders-
messig. Fra 16 til 29 år. Noen har spilt 
sammen mange år tidligere.

– Det tok tid å bli kjent med hverandre 
igjen, sier Hanne. Hun forteller at det er 
mye sosialt med guttene i Jardar.

Ball hele livet
– Det viktigste er at Jardar har dette tilbu-
det, og at vi kan spille for å ha det gøy. 
Det er lov til å droppe en trening. Ingen 
av oss kommer på landslaget likevel.

Hanne synes det er så fint at det er mulig 
å ha det gøy med håndball i mange år.

Målvakt Karoline Brovold, som blir 18 år 
24. november trives i gjengen.

– Det er morsomt å spille sammen selv 
om alderen er litt forskjellig.

Damelaget har ingen aldersgrense opp-
over, og spør gjerne old girls dersom det 
er manko på spillere til en kamp. 

: Tekst og foto Mette BuggeF 

Skole og universitet er ofte grunnen til at 
de unge må bort en periode. For Tones 
datter Hanne Horgen var det akkurat slik. 
Hun studerte noen år i Trondheim.

Men nå er Hanne, bosatt i Oslo, en viktig 
brikke som strekspiller på Jardars lag. 
Og på damelagets interne Facebookside 
kunne treneren gledestrålende fortelle 
dette i slutten av oktober:

– Jeg er sååååå glad. I kveld kom Rebecka 
Sirgård på håndballbanen og til Jardar. 
Det er så gledelig når noen som har vært 
borte fra håndballen en stund, kommer 
tilbake fordi de er glad i håndball og har 
gode minner fra Jardar. Glad ble jeg også 
fordi Stine Holst har meldt at hun snart 
er klar for kamp igjen.

Må holde på lenge
Hanne Horgen trives også i gjengen.

– Jeg må jo spille her helt til jeg kan være 
på samme lag som mamma, ler hun.

Det blir i så fall olds girls, der Tone er 
en viktig brikke. For å komme dit, må 
Hanne – 28 år – bli 33 først.

INNHOPP. Kaia Sørensen i skuddet. Hun er med sine 29 år den eldste på laget.

MYE TÆL. Her er også Juni Fjugstad i aksjon.GÅR PÅ. Heidi Fjugstad er ikke lett å stoppe. 
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Populær camp: 
Neste år må langrenn 
sette et tak
Jardars sommercamp for 
unge langrennsløpere er 
så populær at grensene 
sprenges.

Det er for så vidt et luksusproblem, men 
det er viktig at det er god kvalitet på sko-
len. Dermed har leder Kent Søndergaard 
og hans støttespillere bestemt at 70 er 
antallet som kommer med i 2018.

– Denne gangen hadde vi 68 barn og 
unge fra Jardar og andre idrettsklubber 
i Asker/Bærum til Sommercamp.Det 
skjedde i uke 33, som er den siste i som-
merferien. Det vil si litt ut i august.

– Dette er vel noe av en rekord. Det 
er utrolig hyggelig at vår camp også 
tiltaler barn og unge utenfor Jardar og 
Slependen. Jeg tror det sier noe om den 
kvaliteten vi leverer i langrennsgruppen, 
sier Kent.

Går inn for lavterskel
Han legger til at nettopp dette med å 
holde et høyt nivå, gi de som deltar et 
stort utbytte, er det som gjør at det må 
være et visst antall som får være med.

– Vi ønsker at Sommercampen skal være 
et lavterskeltilbud. Vi ser at der stadig 
kommer flere klubber som tilbyr store 
og ikke minst dyre sommertilbud med 
overnatting på «eksotiske» steder i Norge.
Vi skal være et bra alternativ til dem, sier 
han.
Jardar ønsker at campen skal være i 
nærmiljøet, med alle de muligheter som 
finnes her, ikke minst med bading og 
turer i Marka.

Skryter av hovedtreneren
– Hovedtrener for arrangementet er 
Jakub Opocenský. Han er helt fantastisk 
sammen med barna. Akkurat passe streng 
og samtidig hyggelig med deltagerne. 
De elsker å være sammen med ham, sier 
Kent.

Langrennslederen opplyser at Jakup hvert 
år tilsvarende arrangementer for barn 
hjemme i Tsjekkia,der han kommer fra.

– Han har mye erfaring som han tar med 
seg inn i vår sommercamp. Sammen med 
mange gode ungdomstrenere blir det 
laget en fantastisk uke for barna.

Gjorde mye forskjellig
I løpet av de 5 dagene møtte barna opp 
på ulike plasser for å få et variert tilbud av 
aktiviteter inærområdet. Ungene syklet, 
hadde myrløp i Vestmarka, rulleski ved 
Bærums Idrettspark på Rud, lek og moro 
ved Jardarhuset på Bjørnegård og minitri-
atlon på Kalvøya. En av favorittene hvert 
år er gjørmebadet i Vestmarka. Her løper 
barn igjennom myren bak Furuholmen i 
Vestmarka. 

: Tekst Mette BuggeFoto: Kent Søndergaard

POPULÆRT. Gjørmebad i Vestmarka er 
noe av det kuleste. BADING. Åse, Ingrid og Linde koser seg på Kalvøya, dit campen tok en AVSTIKKER. 

I SAMLET TROPP. Dette var gjengen som stilte opp i august 2017, på en ukes sommercamp.

OPP. Jakup med en gjeng på toppen av Kolssåstoppen.
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Da Jardar syklet  
til VM

Det som likevel er mest imponerende er 
at 18 i sykkelgruppen tråkket hele veien 
fra klubbhuset, over fjellet og til VM-
byen. 53 mil for egen pedalkraft, godt 
hjulpet av fem følgebiler med syv gode 
hjelpere.

Det var Dan-Evert Brekke som kom opp 
med ideen for et par år siden.

Etter litt frem og tilbake var det mange 
som tente. Dermed ble det avreise onsdag 
20. september klokken 07.00. Sharp.

Gratulerer med dagen
Jardarposten og Budstikka var på plass da 
gjengen forberedte seg før avreise. Joar 
Skjevdal, volleyballtrener, kom syklende i 
dress og med flagg på ryggen. Han vill gi 
sin støtte til gjengen.

Siden Sigrun Kosi Nervold hadde fødsels-
dag, hun var én av fire kvinner som skulle 
være med, ble det høytidelig fødselsdags-
sang denne morgenen i grålysningen.

– Jeg er glad for at dagen endelig er her, 

ellers hadde jeg mistet jobben, fleipet 
Brekke.

Tar tid å planlegge godt
Han og flere med ham har brukt tid på 
planlegging og forberedelser. Før han 
samlet hele gjengen i en gjeng, for å få det 
skikkelige samholdet før starten, ble det 
gitt klare beskjeder om hvordan syklin-
gen skulle foregå. Det var i tre grupper 
medseks i hver for ikke å skape noe kaos i 
trafikken. Sikkerheten ble satt i høysetet.

Knut Helgesen måtte kaste inn håndkleet 
kort tid før avreise, men var der i flosshatt 
av «gull».

Jardars sykkelryttere har 
deltatt i VM i sykling i 
Bergen. Vel, ikke akkurat 
som deltagere, men gode 
supportere.

RÅSTERK. Kristina Vestveit Nervold var 
en av fire kvinner som stilte opp. 

MED BARNEBARN. Men den minste måtte holde seg hjemme. Bestefar Steinar Nervold 
skulle sykle. 

HERLIG GJENG:. Få minutter før avreise i grålysningen. 1. rekke fra venstre: Kristina Vestveit Nervold, Anders Kosi Nervold, Sigrunn Kosi 
Nervold, Lise Bjørnstad, Marianne Solstad Brekke, Svein-Erik Skjelbred til høyre for Svein-Erik stående: Bård Bråten, Dan Evert Brekke,  
Steinar Nervold, Magne Nygård og Kjell Reidar Nervold. 2 rekke fra venstre: Ola Nyhus, Narve Holen, Sittende Finn Nybakke, Øivind 
Nullmeyer, Olav Tungesvik, Arne Gaustad, Eivind Sveen, Øyvind Engelstad og Kjetil Ulvestrand.

PEPTALK. Halleluja før start, kan det synes som om.
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STØTTESPILLERE.  Britt Steinsvik Nygård og Aud Nervold

GULL-KNUT. En skikkelig hatt må til. Knut Helgesen hadde kledd seg 
staselig selv om han ikke skulle sykle. Men han kom seg til Bergen

Han kom til Bergen sammen med kone 
og sønn, for å være med på moroa.

Ola Nyhus, Narve Holen og Svein-Erik 
Skjelbred valgte også å stå over av ulike 
grunner, men stilte i følgebil. Det samme 
gjorde Britt Steinsvik Nygård og Aud 
Nervold, konene til Magne og Steinar. De 
fikk også en uforglemmelig tur.

To dager etter avreise fikk sykklelgjengen 
en helside i lokalavisen med tittel: Sykler 
30 timer til VM.

På bildet ledet Finn Nybakk an, og snart 
var alle på sykkelsetet.

– Jeg syntes det er veldig gøy at vi fikk til 
dette.

Det ble et fantastisk prosjekt, og plutselig 
var dagen der, sier Lise Bjørnstad, leder av 
sykkelgruppen.

Hun syklet selv over fjellet via overnatting 
i Rauland og Odda. Underveis fikk gjen-

gen tilslutning av Elisabeth Rødø, som 
hadde møtt opp ved avreise for å heie på 
deltagerne. Mannen Hans Jacob Rødø 
var også til stede på Bjørnegård. Familien 
har hytte ikke langt unna der deltagerne 
passerte, og da kastet hun seg på i mange 
mil til Haukeliseter.

Jardarposten fikk en prat med Dan-Evert
ved ankomst Bergen.

– Nå spiser vi middag i samlet flokk. Vi 
bor på hotell Clarion Choice omtrent på 
rullebanen på Flesland, og bare tre minut-
ter unna den nye banen som går inn til 
sentrum, sier han.

– Det har gått helt som vi hadde ønsket. 
Alle hadde riktignok ønsket fint vær, men 
slik ble det ikke. Det høljet ned allerede 
på toppen av Lier. Da måtte vi stoppe for 
å ta på regntøy.

Dan-Evert forteller at det var fire-fem mil 
mellom hvert stopp. Følgebilene hadde 
med bagasje, mat og skiftetøy.

– Turen gikk lettere når etappene var 
oppstykket på denne måten

Underveis var det kun én punktering, 
mens en annen opplevde at en eike røyk. 
Det var ingen sikkerhetsproblemer.

Dan-Evert kommer fra Odda, en av de 
plassene der sykkelgruppen overnattet.

Til slutt var 28 samlet i Bergen fredag 
ut på dagen, Søndag ble et høydepunkt 
under turen, det å være heiagjeng på VMs 
fellesstart.

– Det blir nok mer av dette, og alle kan 
være med, sier Dan-Evert. I Sykkelgruppa 
er det 60 voksne deltagere, hvorav 10–20 
sykler fast hver lørdag.

– Det er bare å henge seg på. Vi har et 
utrolig godt miljø, sier han.

Tekst og foto :Mette Bugge

STARTFELT: Kjell Nervold kan være stolt av at Jardar hadde fire sterke kvinner på turen til Bergen. F.v. Lise Bjørnstad,  
Marianne Solstad Brekke, Kristina Vestveit Nervold og Sigrunn Kosi Nervold. 

KJØRTE FORAN. Joar Skjevdal valgte en kort sykkeltur. Han ble ikke med over fjellet. 
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Fotballskolen er populær 
hvert eneste år

«Alt var best». Det er kommentaren som 
gikk igjen da Jardarposten var innom 
fotballskolen.

For da trener Amalie Fogtmann Hor-
pestad stilte det spørsmålet til ungene 
hun hadde samlet i en ring på slutten av 
dagen, var det ingen tvil om at barna var 
enige. Alt var gøy.

Det har krydd av ulike skoler i Jardar før 
og etter sommerferien. Fotballen er svært 
innarbeidet, håndball og langrenn er 
kommet etter. Håndball hadde sin skole i 
Combihallen i uke 33.

Men for fotballgruppa er det ukene 
når skolen er ferdig i juni, og før den 
starter opp igjen i august, som er mest 
arbeidskrevende. Men også veldig moro, 
forteller de involverte.

Har kontroll på alt
Magnus Ellevold Strand (24) har vært 
leder de fire siste årene, og hatt til sam-
men 150 unger bare denne sesongen. 
Nesten hundre var påmeldt på den første 
uken, og det var full fart hele tiden.

– Vi prøver å utvikle oss fra år til år og 
bringe inn noe nytt. Vi ser hva som 
funker, og hva barna aller helst vil ha, sier 
han.

Sebastian Haug (21) som også er trener 
for Gutter 2002 i klubben vår, er blant 
trenerne som har bidratt for å få hjulene 
til å gå rundt.

– Jeg tror det må være 10. gang jeg er 
med, først som spiller, sier han.

Sebastian forteller at mange barn kom-
mer tilbake fra år til år, og han ser stor 
fremgang.

– De har jo også lært mye ellers i året, 
men det er veldig fint å jobbe videre med 
dem her.

Sebastian har inspirert noen av de guttene 
han selv trener vanligvis, til å bli med som 
trenere og assistenter på fotballskolen.
– Det er jo de som er mest ivrig ellers, 
mener BI-studenten.
 

De må jo lære noe
På Bjørnegård er det et yrende liv denne 
ettermiddagen.

Ungene er delt opp i ulike lag, som spiller 
mot hverandre på flere småbaner. Trener 
Morten Færgestad følger med fra sidelin-
jen og korrigerer ved behov.

– Det er morsomt og til tider veldig 
slitsomt, forklarer 14-åringen.

– Ungene har ofte mest lyst til å leke, 
mens vi ønsker å lære dem fotball. Som 
regel får vi til en kombinasjon.

– Hva legger du vekt på?
– At alle skal ha det gøy, at de lærer noe, 
og at jeg har kontroll.

På fotballskolen er målet å 
få barn som trives, og som 
blir bedre spillere

«KOM HER, VI SKAL TA BILDE» ropte en av ungene. Plutselig var det mange som hadde kastet seg inn for å være med.

SEBASTIAN HAUG gjør en stor innsats 
som trener i Jardar, og var også med på 
fotballskolen. SKYYYT! FULL innsats når det er kamp. Mattias står i mål.

VIKTIG KVARTETT. Uten unge trenere, stopper fotballskolen opp. F.v. Christian Føllesdal, 
Amalie Fogtmann Horpestad, Signe Midtbø Øyulstad og Magne Lynum.
 

I samme trenerteam som Fredrik ak-
kurat da er Morten Bakketun og Fredrik 
Hvidtsten.
 

Har lært litt om kosthold også
Litt lenger bort har trenerne Christian 
Føllesdal, Signe Midtbø Øyulstad, Magne 

Lynum og Amalie Fogtmann Horpestad 
samlet sine unger. Det skal være en slags 
oppsummering av dagen?

«Hva var temaet i dag?» – spør Amalia.
Ungene tenker seg om før en av dem 
roper frukt og grønnsaker.

Det stemmer, fordi temaet har vært 
kosthold. Amalie har fortalt om mat som 
gir energi, og godterier som ikke tilfører 
noe som helst.

«Men det er lov til å spise godteri på 
lørdager» – roper en av de små, og Amalie 
er enig.

Andre temaer disse dagene har vært Fair 
Play, Lagspill, Egentrening og Bli kjent.

17 år gamle Magne Lynum synes at han 
som trener har fått mye ut av å være 
sammen med barn, og han håper at de 
også har lært noe. Selv spiller han fotball 
i Holmen, men var på Jardar tidligere og 
er godt kjent.

Signe har holdt på i tre-fire år, og spiller 
på Jardars juniorlag.

– Jeg legger vekt på trivsel, at ingen skal 
bli plaget og at ungene skal ha det gøy. 
Og så prøver jeg å få inn så mye fotball 
som mulig, legger hun til.

: Tekst og foto Mette Bugge

22 23 Jardarposten nr 3 – 2017 Jardarposten nr 3 – 2017



Billingstadsletta 30, 1396 Billingstadsletta

DYRENES STORSENTER

Industriveien 2
1337 Sandvika
Telefon 400 12 800

 
 Tlf 90 18 74 06

catosore@gmail.com 

Tømrermesterfirma

Sørensen & Hornmoen AS

Alt innen tilbygg og  rehabilitering

www.mariannegrafiskdesign.no

Ønsker du en annonse her ta kontakt med:
IL Jardar • Anja Kingdon 
tel 67 48 65 00 • post@jardar.no 

Vi holder til på
Bærum Golfklubb

Hellerudveien 26, 1350 Lommedalen

Lommedalen Catering

  

Vi holder til på Bærum Golfklubb
Hellerudveien 51 - 1350 Lommedalen

Bestillingstelefon:
67 56 12 46

Vi holder til på
Bærum Golfklubb

Hellerudveien 26, 1350 Lommedalen

Lommedalen Catering

  

Da Stabæk-spillere 
kom på besøk

– Vi har en samarbeidsavtale med Stabæk 
Fotball. Det innebærer at vi får litt besøk 
av elitespillere fra den klubben, sier Geir 
Haug, som er sportslig leder og styre-
medlem.

Han sier at spillerne våre setter pris på 
dette, å møte gode utøvere som holder 
til på det øverste nivået. De delte ut litt 
gratis billetter og promoterte en viktig 
kamp som skulle komme.

– Stabæk ønsker kontakt med klubber 
i nærmiljøet, og vi har stor glede av det 
også, sier Geir.

Foruten at lokalklubben får to gratis  
VIP-billetter til hver hjemmekamp, er 
det felles trenerseminar når det gjelder 
ungdoms fotballen. Stabæk har mye  
kompetanse som klubber i Bærum kan  
dra stor nytte av.

Dette var slett ikke første gang Stabæk-
spillere kom på besøk. 

Store «stjerner» har vært der tidligere, og 
for Jardars Fotballskole er det av  
betydning.  

: Tekst og foto Mette Bugge

Noen av Stabæks fotball-
spillere kom til Bjørnegård 
i sommerferien, på den 
siste uken i Fotballskolen 
før den «ordentlige»  
skolen startet igjen.

Fra venstre stående: Moussa Njie, Rubio Rubin, Edvard Race, Marius Østvold, Christine Bjerche, Emma H Moe, Eline Fryjordet Wiik, Jon 
Inge Høiland. Fra venstre sittende : Sofia Cabrinetti Bjørkavåg, Eline Nansen, Lea Egeland-foyn, Tiril Myklatun, Othilie Benneche (i rosa 
cap’s), Emilie Harterman Brennekåsa, Frida Thomas,  Emilie Henriksen, Hermine Marie Lie, Ine Østmo og  Vilde Ørpen Ovesen
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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

Stas å komme på bilde
med Daniel André Tande
Jardars hoppere lå ikke på latsiden i sommerferien. Og de fikk fin uttelling.

Den første uken etter at skolen var ferdig 
i juni, tilbragte de fem Jardarhopperne 
Fredrick, Mads, Magnus, Oskar og Iver 
tiden sin på hoppleir i Midtstubakkens 
rekruttanlegg.

Der ble det hopping i 10-, 20- og 40- 
metersbakkene, i tillegg til trening på  
turntrampoliner. Høydepunktet for  
guttene var nok å bli trent av hopperne på 
landslaget.

Daniel André Tande er en av stjernene som 
bidro på denne «campen». Han forbereder 
seg til OL i Pyeongchang i februar, og før 
det verdenscupen og Hoppuka.

For Jardars unge hoppere var det stas at 
Tande la ut bilde av seg selv med dem på 
Instagram.

Mer av det!

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! 

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

FORBILDE. Daniel André Tande er ingen hvem som helst. Her med Jardars Iver Narum 
Beyer (f.v.), Oskar Gjuvsland, Mads Kirkegaard og Fredrick Aardal Fjeldberg, Daniel 
Andre Tande.


