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For liten og stor,
klubben der du bor

JARDAR

Leders hjørne

Forsidebilde: 
Jubler etter scoring, Kjersti Risberg Haugland.

Årshjulet ruller videre
2017. Snart over og historie. Bare noen få dager 
igjen nå, før vi griper et nytt år begjærlig.

Hovedstyret har etablert et sportslig utvalg med 
medlemmer fra alle grupper. Dette for å kunne 
samarbeide på tvers av gruppene, spesielt med 
hensyn til treningstider.

Vi har også satt ned en gruppe som skal lage et 
årshjul for alle grupper, inkludert hovedstyret og 
daglig leder.

Det gjør vi for å få bedre oversikt over alle 
oppgaver, og for å bli mindre sårbare når 
ekstraordinære ting skjer. 

Det kan være brann (håper ikke det hender igjen), 
hærverk, sykemeldinger og lignende. Vi må være oppdatert på hverandre, og ikke 
minst når det skjer noe som innplassering av Jardardagen, årsmøte, julehåndball, 
skirenn vi har ansvaret for, arrangementer og tilstelninger av alle slag.

Det ville vært dumt om to grupper booket en helg samtidig på slike større ting.
Nå har jo Anja Kingdon stor oversikt, men det er fint å ha et slikt årshjul som ruller 
uansett hvem som er i ledelsen av de ulike gruppene eller sitter i hovedstyret.

Har tilbud til flere
Jeg har sagt det før, og sier det igjen: Jardar er heldige som har så mange ulike 
aktiviteter å tilby. Den ferskeste, volleyball, er blitt en stor suksess. Ikke bare sportslig, 
men fordi volleyballen har tiltrukket seg unge spillere og voksne. Så hvis du som 
forelder eller medlem i Jardar tenker at du har lyst til å mosjonere med volleyball, er 
det bare å hive seg på trening. Joar Skjevdal er mannen å kontakte.

I vintersesongen er det dessuten langrenn og hopp som gjelder, ved siden av 
innendørsidretten håndball. Hopp håper på masse snø i vinter, for det betyr aktivitet i 
Jardarkollen.

De som tilhører sykling og fotball er også aktive, ute som inne. Men først når våren 
dukker opp, blir det offisielle kamper på gress og grus. 

Mange av Jardars medlemmer trener styrke, hurtighet og spenst enten i gymsaler eller 
på treningssentre. En tur med joggesko eller ski på bena er jo fint for oss alle. Også oss 
i hovedstyret. Det er helt sikkertikke bare vi som i blant har litt for mange møter og 
papirarbeide.

Ha en god jul, og så sees vi i 2018
 : Kjersti I. Hellby

IDRETTSSKOLE SIRKEL – trener Filippa (så til høyre sitter) Didrik, Sebastian, Lucas, 
Aksel, Frøya, Ida, Ingrid Olea, Arthur og Martin på fanget til trener Sindre, Agnes,  
William, Victor og Julia.

IDRETTSGLEDE – Lucas Aasheim.

Idrettsskolen gir mestring
– Det er viktig at vi leverer et godt tilbud til våre yngste i nærområdet, sier Jardars 
daglige leder Anja Kingdon.

Jardar har idrettsskole for barn som er 4, 5, 
6 og 7 år. Den fremmer lek og mestring.

I Combihallens gymsal i 2. etasje er det 
høylydt latter. Ungene løper og har det 
gøy. Leken er viktig, men like fullt må 
aktivitet føre til at ungene lærer flere ting.

Jardar har flere ungdomstrenere som er 
godt skolert.  

– Målsetting er å gi barna allsidig trening 
og idrettsglede, muligheter og utfordrin
ger for alle, skape et godt miljø, ha det 
moro og å legge til rette for en idrettslig 
karriere i  klubben. Alle barna fikk nå 
i høst sin egen tskjorte med klubbens 
visjon; Jardar, klubben for idrettsglede, 
fellesskap og vennskap, forteller Jardars 
daglige leder Anja Kingdon. Hun legger 
til: – Det er viktig at vi leverer et godt 
tilbud til våre yngste i nærområdet.

Må ta kurs
Trenere for 4åringene er Filippa Kingdon 

og Sindre Nordby, begge 15 år. De 
har nylig tatt aktivitetslederkurs i regi 
Norges Idrettsforbund, et 16timers 
kurs om hvordan man trener og aktivi
serer barn fysisk, motorisk, psykisk og 
sosialt. Filippa er også godt i gang med 
å ta grasrottrenerkurs for å få clisens 
som fotballtrener. Sindre har tatt dom
merkurs i fotball og er klubbdommer for 
Jardar. De og flere andre er engasjerte, og 
ungdommene ser at dette er læerikt også 
for dem.

Sesongen 2017/2018 tilbys det 
idrettsskole:
for 4åringer mandager kl 1718 i  
gymsalen i Combihallen
for 5åringer onsdager kl. 1718 i  
gymsalen i Combihallen
for 6 og 7åringer torsdager kl. 1718  

Hovedfokus for 4 og 5åringene er lek 
og allsidig aktivitet for å stimulere barns 
utvikling og de aldersbestemte trenbare 
egenskaper. Leken er satt i fokus og 

målet med denne gruppen er å få barna 
glad i idrett og fysisk aktivitet. Dette er 
et meget populært opplegg med allsidig 
bevegelsestrening/lek for barn.

Alle barna fikk nå i høst sin egen tskjorte 
med klubbens visjon; Jardar, klubben for 
idrettsglede, fellesskap og vennskap.

Tilbudet for 6 og 7åringene følger 
årstidene med våre kjerneidretter med 
håndball, hopp, langrenn og fotball
 
For partiet med 5åringer er også Filippa 
trener sammen med Sondre Horpestad 
og Morten Færgestad.

Fortsatt mulig å melde seg på alle tre 
 partiene, påmelding via nettsiden vår 
www.jardar.no/idrettsskole eventuelt ta 
kontakt med daglig leder på mail:  
post@jardar.no

: Tekst Mette Bugge  foto Anja Kingdon
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Skal vi i det hele tatt snakke om 
talenter i Jardar?

I høst kom det ut en bok skrevet av den 
tidligere landslagsspilleren i håndball, 
Anja HammersengEdin. Den heter: 
Talentets indre kamp.

Der er en av de viktige diskusjonene at 
mange trenere, ledere og foreldre, ja til og 
med medspillere, bruker ordet talent  på 
en måte som kan være ødeleggende.

For det er så lett å sette en merkelapp i alt 
for ung alder på et barn/ung utøver som 
kanskje scorer ekstra mye, løper fortere, 
dribler mer eller er raskere på ski enn 
andre jevnaldrende. 

Det kan bety at en trener gir «talentet» 
ekstra spilletid, bedre oppfølging, og 
glemmer andre som er senere ute.

– Mange glemmer ordet «ennå», sier 
HammersengEdin, som vil at de unge 
skal tenke slik: «Jeg er kanskje ikke så god 
ennå, men jeg kan bli det hvis jeg trener 
godt».

Kan overse de som utvikles 
saktere
Ved å peke på de såkalt gode i tidlig alder, 
mener HammersengEdin at det allerede 
der blir  gjort en feil, som i verste fall 
fører til at mange faller fra. 

Dersom vi skaper en genuin interesse 
for at spillere skal utvikle seg istedenfor 
å bruke tid på å definere hvem som har 
talent, eller ikke, vil vi etter min mening 
kunne fostre flere gode spillere i Norge. 
Da får vi spillere som trener fordi de har 
en sterk indre motivasjon, ikke fordi 
treneren sier det.

Plutselig var de andre like god
Selv ble Anja Edin ansett for å være et 
kjempetalent, og hun var vant til å være 
best i moderklubben i Telemark. Sjokket 
var derfor stort da venninnene begynte å 
ta henne igjen i 13årsalderen.

Da gir noen opp. De tåler ikke mot
gangen, det «bare» å være en helt vanlig 
spiller. Derfor oppfordrer Hammerseng
Edin trenere til å vektlegge når spillere er 
utforskende, nysgjerrige, treningsvillige, 
modige og samarbeidende.

– Som unge og voksne er det mulig å ha 
to tankesett, lærende og dømmende. Hvis 
jeg er dømmende, det vil si mer opptatt 
av å beskytte meg selv, for ikke å avsløre 
svakheter, er det tryggere å kaste ballen til 
en annen, enn å ta ansvar selv. Hvis man 
tenker at det handler om læring, vil man 
gjøre en feil, men være innstilt på at det 
skal forbedres til neste gang.

Må kunne snakke om det
Anja HammersengEdin har både hatt 
og møtt mange ulike trenere i årenes løp. 
Hun kjenner til brølapene på sidelinjen, 
de som skjeller ut sitt eget lags spillere 
og gjerne også dommerne. Hun vet også 
at det finnes mange gode trenere som 
gir spillerne ansvar og bidrar til at de får 
mestringsfølelse.

– Jeg har pratet med trenere som skryter 
av at miljøet i deres lag er så godt, men så 
viser det seg at det ikke stemmer. Det har 
isteden vært en kjempefryktkultur som 
gjør at spillerne svarer det de tror treneren 
vil høre.

Du lurer sikkert på hva som menes med denne tittelen.

I SOFAEN: Ikke ofte Anja Edin-Hammerseng sitter der.

VIKTIG BUDSKAP: Anja Hammerseng-Edin 
har mye på hjertet.

Prestasjon i ung alder sier lite om frem
tidig suksess Førsteamanuensis Christian 
Thue Bjørndal ved Norges idrettshøg
skole tok så sent som 29. juni i år doktor
grad på talentutvikling i håndball.

32åringen vet godt at unge mennesker 
utvikler seg i helt ulikt tempo.

– De responderer ulikt på ulike typer 
miljø, trening og relasjoner. Spesielt i ung 
alder er nåværende prestasjon en svært 
dårlig indikator på fremtidig suksess. Alle 
fornuftige trenere og voksne mennesker 
nikker og er stort sett enige i dette når 
det blir diskutert i ulike forum, men det 
er nødvendigvis ikke er slik i praksis, sier 
han, og fortsetter:

– Derfor finner jeg Anjas kommentar om 
at dette også påvirker trenere og ledere 
ubevisst, som ekstra treffende. Disse 
ubevisste prosessene er jo svært hårfine 
mekanismer som det krever en ekstra 
innsats for å erkjenne og reflektere over, 
men som ofte får innflytelse på hvilke 
opplevelser barn og unge får i og gjennom 
idretten.

Thue Bjørndal opplyser at funn bygger 
opp om det forfatteren forteller:
– Utfordringen er ofte todelt. De som 
ikke ligger langt nok fremme i egen 
utvikling får ikke den samme oppmerk
somheten og stimuli som de som utvikler 
seg raskere eller tidlig. De som ligger 
lengst fremme i utvikling lærer for sent 
å hanskes med utfordringer og motgang. 
Dette kan oppleves som overveldende når 
det først kommer.

– Feil ord kan ødelegge mye
Yngvar Ommundsen, professor i idrettsp
sykologi ved NIH, opplyser at det er mye 
forskning på hvordan trenere i idretten 
ser på talenter, og hvem de tror kan bli 
gode.

– Vi snakker om talentforståelse. Noen 
tror at et talent er noe du har med deg, 
fra barnsben av, mens andre mener at tal
ent er noe du kan utvikle.

Ommundsen sier at forskning på feltet 
både i skole og idretten, viser at lærere og 
trenere må gi barna forståelse av at de kan 
nå langt og lære nye ting bare de øver og 
jobber med saken. Innsats lønner seg.

– Hvis en trener signaliserer til en spiller 
at det ser ut til at han/hun ikke kan bli 
noe særlig, og dermed trekker konklus
joner for tidlig, vil det smitte over på de 
unges selvforståelse. Det handler om hel
ler å gi ungene et optimistisk tankesett, 
viser forskning på dette feltet, der man tar 
for seg ferdigheter når det gjelder ulike 
aktiviteter.

– Foruten trenere synes det som om 
 foreldrene kan ha stor påvirkning?

– Ja, en kjempeviktig rolle når det gjelder 
hvordan de gir sine barn tillit og tro, og 
dermed bygger dem opp. Er mor og far 
oppmuntrende går det mye bedre enn å 
si: «Jeg tror vi gir oss med fotballen, for 
det ser ikke ut til at du fikser det».

Forsker på talenter og  
motivasjon
Siv Gjesdal, stipendiat på NIH, har 
 forsker på motivasjon i breddefotballen.

– Talentbegrepet er man ganske negativ 
til å bruke. Det blir feil å definere en 
14åring som et talent, fordi slikt press 
kan gi uheldige bivirkninger. Vi vet at 
press fra trenere og foreldre kan under
grave indre motivasjon. Dersom unge 
skal satse på en idrett, som for eksempel 
håndball, må dette ønske komme fra 
utøveren selv. I tillegg er det viktig at det 
fokuseres utvikling i treningshverdagen. 
Det reduserer sammenligningen mellom 
utøvere, og gjør at flere enn bare de beste 
kan føle seg kompetent. Et slikt fokus kan 
også hjelpe utøvere gjennom utfordrende 
perioder, som for eksempel ved skader.

Gjesdal er tilknyttet Forskningssenter 
for barne og ungdomsidrett, seksjon 
for coaching og psykologi ved Norges 
idrettshøgskole.

I vår klubb Jardar er det mangetrenere og 
mange foreldre. Er vi flinke nok til å ta 
vare på bredden, men heller satse på de 
som peker seg ut i ung alder, fordi vi vil 
ha kortsiktig gevinst?

Det er et tema verdt å ta opp og 
 diskutere. For vi ønsker jo å dra med 
flest mulig, lengst mulig. Og hvem vet – 
kanskje er det  den forsiktige 13åringen, 
som til slutt skulle bli lagets nøkkelspiller 
noen år senere.   

: Tekst og foto Mette Bugge 
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Fantastisk avslutning  
etter 15 år som trener  
for et guttelag
Petter Berntsen kunne 
ikke fått en bedre gave. 
For da hans G 16-lag spilte 
sesongens siste seriekamp 
16. oktober, mot Øvrevoll/
Hosle, ble laget seriemestre 
i 3. divisjon. Og nå gir 
treneren seg.

Det er litt vemodig. Det har vært 15 år av 
mitt liv, sier Petter, som har trent denne 
2001gjengen så lenge.

Han startet opp med gutter som var åtte 
år. Den gangen gjorde han det fordi søn
nen Nikolai ville begynne å spille fotball.  
Da var han allerede på treningsfeltet med 
jenter av årgang 1996. Der spilte datteren 
Caroline.

Pappa tok begge lag i starten. Det ble 
også noen fellestreninger inne i Bærums 
idrettspark. Det gikk fint an å kombinere 

da det var firefem år forskjell på jenter og 
gutter. Jentene ga seg for tre år siden.

Nå går guttene til juniorgruppen
Petter tenker tilbake på «finalen» med 
guttene som et flott minne.

– Vi måtte vinne siste for å klare det, sier 
treneren.

Det ble 71seier i flomlyset på bortebane.

– Men hvorfor gir du deg?
– Det er fordi nå skal hele gjengen inn i 
den store juniorgruppa i Jardar. Der har 
vi lønnede, gode trenere.  Men jeg kom
mer til å henge litt rundt laget, som coach 
i enkelte kamper. Jeg har også banemes
terstillingen, så jeg kommer til å være en 
del på Bjørnegård.

– Hva har vært høydepunkter i alle disse 
årene?
– Det er mange, men en fellesnevner er 
idrettsgleden når de oppnår noe sammen.  
Det har liksom vært glede og smil hver 

eneste gang de scorer mål. De har scoret 
mye, ler Petter.

– Dere ha vært på mange turer også?
– Ja, i inn og utland. Vi har vært i Berlin 
tre ganger med dette laget. Det er med 
på å sveise gjengen sammen, og har gitt 
mange, fine opplevelser.

– Det må da være deilig å få litt er fri etter 
så mange år?
– Jo, det mener i alle fall kona mi Line, 
flirer Petter, før han legger til:

– Jeg ville ikke vært alle disse årene 
foruten. Det har gitt så mange gleder.

Han får nå likevel mulighet til å konsen
trere seg om et annet prosjekt.

– Nå skal jeg ned i handicap i golf. Det 
får bli målet. I dag har jeg 15,9.

Han fortsetter som trener på old boys
laget, eller M48, som det heter. Der er 
Petter spiss.

MESTERE. Siste seriekamp, og deretter tittel. Fra venstre. Waldemar Matheson, Martin Bergstø, Fredrik Håstein, Sindre Nordby, Eivind 
Kallmyr, Shakroudin Kayasev, Kristoffer Fernholt, Mads Grasdalen, Håkon Bentz, Henrik Katteland, Nikolai Berntsen Kybo, Konrad  
Karwosky, Tobias Hellum Moe, Naod Huruy, Benjamin Rashidifard, Niklas Hartvigsen, Ole Guddal.

FRA BERLIN. Bak fra v. Steffen Baumgart, Fredrik Håstein, Filip Kolltveit Haug, Eivind Kallmyr, Shakruddin Kaysaev, Valdemar Matheson, 
Niklas Hartvigsen, Konrad Karwowsky, Martin Bergstø, Mats Grasdalen, Sondre Bratland, Aribert Schmidt, Petter Berntsen.
Foran: Sindre Nordby, Benjamin Bækken Rashidifard, Henrik Katteland, Tobias Hellum Moe, Ole Guddal, Nikolai Berntsen Kybo.
 

FRA HAM KAM CUP 2017. Bak fra v. Petter Berntsen, Kristoffer Fernholt, Henning Nordhagen, Konrad Karwowsky, Fredrik Håstein, 
Eivind Kallmyr, Filip Kolltveit Haug, Henrik Katteland, Martin Bergstø, Shakruddin Kaysaev. Foran fra v.: Torjus Lindefjeld, Håkon  
Døving Bentz, Sindre Nordby, Nikolai Berntsen Kybo, Benjamin bækken Rashidifard, Tobias Hellum Moe, Ole Guddal, Mats Grasdalen.

Fint med flere bilder her
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Juniorjentene fikk suksess 
med syverfotball

Fotballjentene er blitt seriemestre denne 
sesongen, og det er mange år siden det 
skjedde forrige gang.

Laget som Thomas Kingdon og Håvard 
Huser har hatt fra de unge var syv år, og 
til Huser alene tok laget siste sesong, har 
mye skjedd.

I tre år spilte de på stor bane, men slet 
med oppmøte både på trening og kamper. 
Det skulle vise seg at alt løsnet da det ble 
syverfotball.

– Vi har aldri vært kretsmester før, ikke 
engang i nærheten, sier Håvard.

Han er stolt og glad over at alt gikk i 
boks, etter en nervepirrende avslutning. 
For hvis Haslum hadde vunnet med 
mer enn tre mål i en hengekamp mot 
Lambertseter helt på tampen av sesongen 
i oktober, ville det «bare» blitt 2. plass. 
Men kampen endte 44.

– Dermed kunne vi juble, og ha avslut
ning i klubbhuset med pizza, sushi og 
kaker, sier han.

Ble stor oppslutning
Historien om 1999jentene (og én fra 
1998 og én fra 2000), handler om et lag 
som har funnet tilbake til stor spilleglede 
og stor entusiasme.

Kaptein Amalie Husby sier det slik:
– Vi slet og det ble avgjørende at vi byttet 
til syver. Denne sesongen har det vært 
veldig gøy. Det er morsomt å se at folk 
har lyst til å møte opp på kamp. Vi får 
til småspill og det er mye lettere å jobbe 

teknisk.  Det var gøy endelig å få gjen
nomslag.

Både hun og Håvard forteller at det er 
kommet flere spillere til underveis, fra 
 andre klubber. Derfor har treneren hatt 
22 jenter å velge mellom, og han har 
plukket ut 14 til hver kamp.

Mange skal bli russ
– Det kom inn flere fra de videregående 
skolene som vi går på. Vi skryter nemlig 
veldig av laget vårt og det gode miljøet 
der, opplyser Amalie.

Treneren er innstilt på å ta én sesong til, 
og det er Amalie også.

– Vårsesongen kommer til å gå greit, 
men siden veldig mange blir russ, og helt 
sikkert kommer til å finne på noe annet 
etterpå, som å reise og studere, vet vi ikke 
hvordan det blir til høsten, sier Amalie.

Håvard legger til: Derfor er det naturlig å 
fortsette med et syverlag. Der bør vi klare 
å få nok folk også til høsten.

Amalie, som er oppvokst på Jong og nå 
bor på Slependen, er usikker på hva hun 
skal gjøre. Men ett er sikkert: Hun fort
setter i Jardar så lenge hun har mulighet 
til det. 

: Tekst Mette Bugge foto Lene Fogtmann Jespersen

Alt er mulig. Da Jardars 
juniorer gikk over til liten 
bane, ble det fart på  
sakene.

GULLJENTER OG EN MANN: Bakerst fra venstre: Håvard Huser, Anna Katteland, Eline Fryjordet Wiik, Madalynn Davis-Lindvig, Celina 
Bjørseth-Andersen, Sara Blom Rishovd, Nora Johanssen, Linn Zetterberg Huser, Alise Skaar, Kristine Skuterud. Sittende fra venstre: Amalie 
Fogtmann Horpestad, Signe Midtbø Øyulvstad, Mari Sandok, Ingeborg Elly Skori, Madeleine Kiær, Karen Irion, Stine Hembre Endresen, Tale 
Lindefjeld, Kathrine Ween. Foran: Kaptein Amalie Husby

POKAL: Selvsagt. Og medaljer til hver enkelt.

GOD KAKE. Med skikkelig Jardar-logo BORD MED GUL.  Lag som blir seriemestre, må selvsagt ha det beste.
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Hoppgruppa fikk ny 
kvinnelig leder

Denne kombinerttrioen 
er det bare å merke seg

For da Ruths sønn sluttet med skihop
ping, følte hun at hun måtte følge opp 
ungenes andre aktiviteter. Dermed sa hun 
takk for seg etter et drøyt halvt år som 
sjef, og i november sa Yngvil Nesheim 
Beyer ja.

Hun hadde sittet i styret i et par år, og har 
sønnen Iver på 10 år som aktiv i bakken.

I en kort mellomperiode var det nestleder 
Georg Korody som skjøttet vervet, men 
Yngvil mente at han alltid har sagt ja, og 
har mer enn nok av andre oppgaver. Ikke 
minst i kretsen.

Einar Lurås Oftebro (19), Kasper Moen 
Flatla (18) og Jens Lurås Oftebro (17) set
ter idrettslaget på kartet i kombinert.

De ble kretsmestre for junior i november, 
og hyllet foran en stor kombinertforsam
ling på Bergo hotell under åpningshelgen. 
Kombinertfamilien var samlet til festmid
dag, og Norges beste og noen av verdens 
beste kunne klappe for denne gjengen.

Kretsen hadde valgt å legge KM til NM
helgen.

For skihopping er OLidrett, foreløpig er 
det færre om benet enn på herresiden.

Men det aller viktigste er å få de unge til å 
ta sats, være ute og ha det gøy.

Har en solid trener
Yngvil er forskningsbibliotekar på 
Nasjonal biblioteket.

Hun vil gjerne bruke litt av fritiden 
sin til å legge til rette for barn og unge. 
Hun kjenner Jardars stolte historie i den 
idretten, der nettopp Jardarkollen har vært 
startpunkt for hoppere som er kommet 
langt.

– Men finnes den en trener?
– Ja, vi har en veldig dyktig trener i 
Christian Korody, som veileder for unge 
hoppere.

: Tekst Mette Bugge

betyr at han satser mot OL om fire år.
Jens er tatt ut som hospitant.

Inge Oftebro, som sitter i kombinert
komiteen i Norges Skiforbund, har vært 
en av ildsjelene i Jardar, og er det fortsatt.
Han mener årsaken til at de begynte i 
Jardar, skyldes det gode miljøet som var 
i Jardarkollen for syvåtte år siden med 
mange ildsjeler. Det skapte en grobunn 
for at dette var gøy, dette ville de satse på.

Da de ble litt eldre måtte de ut av bakken 
og over  et team: Kollenhopp. Der har de 
fått fin  oppfølging der.

Inge Oftebro jobber med rekruttering 
primært, og med arrangement i kombi
nertkomiteen.

Han håper det blir en vinter med mye 
aktivitet. 

: Tekst og foto Mette Bugge

Anja Ruth var første 
kvinne som leder av  
Hoppgruppa. Nå har  
Yngvil Nesheim Beyer 
overtatt.

Akershus skikrets valgte å 
bruke NM på Beitostølen 
som sitt kretsmesterskap i 
kombinert. Det endte med 
jubel for tre deltagere fra   
Jardar.

Har flere støttespillere
– Georg er en uvurderlig ressurs i likhet 
med Inge Oftebro, Svein Otto Solberg og 
Bjørn Moen, sier den nye “sjefen”.

Hoppgruppen er ikke lenger stor, men 
alt er avhengig av snøen. Når det er snø i 
Jardarkollen, øker aktiviteten betraktelig. 
Gruppen har egen snøkanon, og kan 
produsere ny snø. Mange er villig til å ta 
på seg den oppgaven.

Familien Beyer bor i Rugdefaret, ikke så 
langt unna bakken. 

–  Der begynte jeg selv å hoppe på ski 
som barn, ler Yngvil, som har vært med 
i Jardar siden 1985. 40åringen spilte 
fotball også.

Yngvil håper at mange jenter og gutter 
skal prøve seg i bakken i vinter, i en idrett 
der ikke minst jenter har alle muligheter.

Først var det skihopping i Midtstubakken 
onsdag.  Kasper gjorde det best med 4. 
plass der, i samme felt som alle landslags
utøverne. Det betyr flere  olympiske 
mestre.

Konkurrerer mot de største
Selve langrennet gikk på Beitostølen. Da 
endte det med 10.plass til Einar totalt, i 
et renn som Mikko Kokslien vant. Han 
ble dermed norgesmester for fjerde gang 
på Beitostølen.

Jens endte på 13.plass, Kasper ble num
mer 14. Det er en sterk innsats av denne 
gjengen, som foreløpig er unge. De er 
gode nok i hoppbakken, men har forelø
pig ikke bygget opp den kapasiteten de 
må ha for å matche seniorløpere i sporet.

Sikter mot OL
Einar er tatt på Beijing 2022laget. Det 

SETTER IDRETTSLAGET PÅ KARTET: Jens Lurås Oftebro (17), Einar Lurås Oftebro (19) og Kasper Moen Flatla (18).

LAGER SNØ i Jardarkollen. Til venstre Kristin Prøitz Narum og Yngvil Nesheim Beyer.
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50 og 60 år!
Tenk å være med i NM når man har rundet

(Men denne gangen var 40-åringene best)

Det er ingen aldersgrense 
oppad i veteran-NM i  
håndball.

UNGDOMMELIG:  Morsomt å være  
Jardars supermålvakt når man for lengst 
har passert 60. Liv Sinding-Larsen er det.

HJEM. Full fart hjem i forsvar etter  
scoring. Lene Eikefjord.

måtte kaste inn håndkleet før avreise på 
grunn av skade, men hun ble med og var 
både medisinsk personale, drikkeflaske
fyller og oppmuntrer.

Hun, Kjersti Risberg Haugland og  
Jannicke Holm, som alle er sentrale på 
veteranlaget i serien, er selv trenere i 
Jardar. Nå bidro de til at laget lyktes, og 
Kjersti jublet fordi hun var i scorings
form.

To fester hører med
De fleste drar til NM allerede på torsdag, 
fordi kamper starter tidlig fredag. Mange 
haller må benyttes og det er et fint system 
av busser som henter og bringer. “Bli 
kjentfest” fredag og bankett lørdag hører 
med til pakken.

Denne gangen fikk 50laget hjelp av  
Maria Nerdrum  fra Vollen, Lene   
Eikefjord som kom med i tolvte time, 
Irene Mørk Eriksen, Jeanette Sibbern, 
Anne Kathrine Bakken, Aase Sunde og 
Randi Dyrdal. De to sistnevnte har vært 
med oss til fire NM, så de er faste.

Det å hente spillere utenfra er på ingen 
måte uvanlig. Nesten alle gjør det. 
Stabæk, som vant en av klassene på 
kvinnesiden, hadde fått tak i tidligere 
landslagsspillere fra andre klubber. Så det 
er kamp om mange gode. 

Vårt mål er selvsagt å ha nok folk selv, 
men har vi ikke det er det viktig at vi er 
med. Det betyr veldig mye for miljøet og 
samholdet at vi har en slik tur i året. Har 
du lyst til å spille veteranhåndball og bli 
med til NM? Da er det bare å komme på 
trening på tirsdager i Combihallen, fra 
klokken 21. 

: Tekst og foto Mette Bugge 

ER DET NOEN SAK? Odlaug Gaard er et oppkomme av humør.

FIN KVARTETT:  Liv Sinding-Larsen, Randi Dyrdal, Lene Eikefjord og 
Kjersti Risberg Haugland stortrives på tur.

SAMMENSVEISET: Inez Nærup, leder av håndballgruppa (t.v), Marthe 
Hagberg og Monica Botterli Jacobsen er blitt bedre kjent underveis.

ELDST: Liv Sinding-Larsen og Mette Bugge (foran) er lagets eldste.  
Vi oppfordrer gjengen bak til å fortsette med håndball lengst mulig. 

SUPER GJENG: 40+ strålte i NM og leverte gode prestasjoner. Her etter seier. F.v.: Marianne Lian, Jeanette Holm, Monica Botterli 
Jacobsen, Marthe Hagberg, Kjersti Risberg Haugland, Synnøve Fredriksen Soldal, Tove Karlsen,  Ann Kristin Røset, Irene Eriksen 
Mørk  og Lene Eikefjord.

Jardar er fast i dette store mesterskapet, 
som denne gangen gikk i Bergen. 

Hvert år, siste helg i oktober, skjer det. En 
gjeng fra Jardar drar til NM for veteraner. 
Det blir uforglemmelig.

På det meste har det vært tre lag, denne 
gangen to: 40+ og 50+. Det betyr at det 
er aldersgrense nedad, men ikke oppad.

Derfor hadde også Jardar med seg to 
60åringer, blant dem Liv SindingLarsen 
i mål, som er en legende. 

I NM er det også lag for 35+, men der 
har vi ikke nok spillere. Derfor er det 
noen ungdommer som gleder seg veldig 
til å runde 40 år.

Stort, flott og gøy
VeteranNM er håndballforbundets 
største arrangement når det kommer til 
antall spillere og kamper. Nesten 1900 
aktive stilte opp i Bergen, og for Jardar 
ble det en veldig hyggelig opplevelse.

Riktignok hadde vi håpet på finaleplass 
i den eldste klassen, fordi vi ble norges
mestre i Bergen for tre år siden, men det 
nytter ikke å regne med noe. Tap innled
ningsvis ga til slutt bare kamp om 5. og 6. 
plassen, som vi vant.

40+ på offensiven
Da var det desto hyggeligere at 40gjen
gen spilte over evne. På et lag der det var 
spillere som ønsket å bli med utenfra, 
som enten ikke spilte på lag eller på lag 
som ikke hadde nok spillere, dannet vi et 
knallag.

Jardar 40 kom seg videre fra innlednings
puljen og vant første kamp deretter. 
Marthe Hagberg, som er en viktig brikke, 
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Kunne ikke fått en 
bedre start i langrenn
Langrennsgjengen går på 
som aldri før og takker  
anlegget i Vestmarka for at 
det er liv i løypene.

Langrennsleder Kent Søndergaard fortel
ler om en fantastisk start på skisesongen 
i år. Den var rekordtidlig. 21. november 
var de unge på skiene i nærområdet. De 
skyldes snøproduksjon. Han skriver:

Snøproduksjonen startet en søndag. 
Allerede etter halvannet døgn kunne vi 
sende løypebasen Geir ut på vår minste 
runde på 800 meter. Deretter kunne vi 
umiddelbart ta  imot vår yngste grupper 
tirsdag kveld. 

Her møtte det opp  omtrent 50 barn, og 
de  fikk en fantastisk første skitur. For 
mange var det deres første skitrening. 
Det gjaldt som eksempel seks år gamle 
Caroline Lende. Hun hadde fått nye ski 
samme dag, slik at hun kunne være med 
på treningen.

Snøen produseres av Asker og Bærums 
tøffeste foreldregjeng fra Jardar og 
Bærums Skiklub i samarbeid med 
kompetanse fra Kirkerudbakken. I vanlig 
arbeidstid steller gutta fra Kirkerudbak
ken opp på kvelden, natten og i helgen. 

Det er foreldre som holder liv i snø
kanonene. Vi har ikke problemer med 
å få folk til å stille. Jeg får veldig sjelden 
nei. Mange synes det er litt stas å komme 

på jobb etter en natt der de har sørget for 
å legge forholdene til rette for barna. Da 
har de litt å fortelle om. 

Vi er så mange at det å ofre  nattesøvnen 
en natt i løpet av sesongen, er overkom
melig. Og det er nok til at det går rundt. 
Dette fellesskapet lager de beste snøfor
holdene på denne side av Oslo.

Der er ingen tvil om at det nye anlegg i 
Vestmarka er med til å fremme rekrut
teringen til langrennssporten i Jardar. Så 
vi håper at det blir mye snø når 2017 går 
over i 2018. Vi er så avhengig av den for 
å få til det vi liker aller best, å gå langrenn 
langt eller kort. Det finnes tilbud til alle.

: Tekst og foto: Kent Søndergaard

ANSVARLIG for snøproduksjonen 
Thomas Bjarnes er fornøyd med 
innsatsen og nyter perfekte løyper  HERMINE LIE (8 år) i full fart.

FORREST er det Maja Matheson og Caroline Lende – begge 6 år som er på sesongens første tur på ski.

7-8 ÅRS GRUPPEN (1+2. klasse) gjør klar til skileik.
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Trenerens 
3 oppfordringer
Volleyballen i Jardar har 
tatt helt av. Nå kommer 
trener Joar Skjevdal  
med det han kaller tre  
oppfordringer:

Volleyball har siden sesongstart i høst 
stilt med fire lag i Volleyballforbundets 

Ungdomsserie. To guttelag og to jentelag 
spiller serieturnering månedlig.

I tillegg har vi i høst spilt to cuper,  
Norwegian Volleycup i Oslo, og Tre  
Kungar Slaget i Kungãlv, Sverige. I  
Sverige var tyve spillere med.

Jentestallen for sesongen 2017–2018 
består av 18 lisensierte spillere, alle født 

i 2000. De er inne i sin debutsesong og 
stiller med to jevne lag i samme serie. 
Etter tre måneder ligger lagene på 5. og 6. 
plass i 17årsklassens 2. divisjon. 

Har hevet seg hele veien
Guttene kom på 5. plass i fjorårets debut
sesong i 17årsklassen. Guttestallen består 
denne sesongen av 12 lisensierte spillere, 
akkurat nok til å stille med to lag når alle 
er med. 

Denne sesongen spiller de i 19årsklas
sen. Der har de fått en meget god start, 
selv om de er yngst i klassen og nettet 
holder herrehøyde (2,43m). Gjennom 
god treningsinnsats hele våren og høsten 
har de spesielt utviklet større stabilitet i 
grunnspillet sitt, noe som i sin tur har 
gjort at de har fått større slagkraft i eget 
angrep. 

Når guttelaget toppes, kniver det jevnt 
med Sarpsborg, Holstad, Skjeberg og et 
par andre lag om tredjeplassen i G19 
serien. Oslo Volley og Tønsberg, to lag 
med flere ungdomslandslagsspillere, 
topper tabellen og er fremdeles hakket 
hvassere enn Jardarguttene.  

Disse to lagene er likevel en god måle
stokk og veldig artige og lærerike å 
spille mot. Og guttene kutter stadig ned 
forspranget.

KUL GJENG. Disse jentene utgjorde Jardars to jentelag i serierunden i volleyball november i Åshallen i Ås, der de fikk 5. og 6. plass. 
Fra venstre bak: Olivie Rouppe van der Voort, Karoline Kaas, Cornelia Kjennvold Bach, Serena Guler, Linn Marie Høyland, Hedvig Døvle 
Kalland, Marte Pedersen Prestbakmo, Linnea Gram og Ida Sæteren. Foran fra v: Marit Kragh Kjos, Maria Aspenes, Silje Prestsveen 
(liggende), Hanna Svelander, Frida Emilie Holm Håbakk

DE IVRIGSTE av Jardar-gutta forsterker 
Asker Skiklubb sitt herrelag i volleyball 
gjennom en fersk overbygningsavtale 
mellom Jardar og Asker. Jardars 
hovedtrener Joar Skjevdal spiller fast på 
Asker-laget, og her ser vi ham i midten 
sammen med Aksel Skjevdal (t.v.), Martin 
Østensen og Shiva Henriksen Zeiner 
(foran), alle i Askerdrakt i anledning 
serieturnering.

Lærerik utveksling.
De ivrigste av Jardarguttene forsterker 
også Asker Skiklubb sitt annetlag i volley
ballens seniordivisjoner, gjennom en 
fersk overbygningsavtale mellom de to 
klubbene. Det innebærer at spillere fra de 
to naboklubbene også kan stille på hver
andres treninger. 

Det viktigste med denne gjengen på 
30 lisensierte volleyballspillere i Jardar, 
er like vel det flotte trenings og venne
miljøet som gror frem. Idrettslaget Jardar 
er i ferd med å få en arena for ungdom 
av begge kjønn i alderen 13–19 år som 
trener sammen, reiser på cuper og turner
inger sammen og som gjør ting sammen 
på fritiden. 

Og inngangsterskelen er lav; et par gode 
innesko og helst et par knebeskyttere er 
det man trenger. Nå er nemlig volleyball
avdelingen moden for påfyll av yngre 
spillere.

Oppfordring nummer 1:
Jenter og gutter født i 2001–2005 er 
hjertelig velkommen til å komme på tren
ing og prøve ut volleyball; Combihallen 
fredager kl. 18:3020:30.

Avdelingen har også en økende voksen
mosjonsgruppe. Den spiller volleyball 
på egen bane hver fredag fra kl. 18:30 
i Combihallen, samtidig med at de fire 
ungdomslagene spiller på de to andre 
banene i hallen.  

Oppfordring nummer 2:
Voksenmosjonistgruppen har plass til 
flere voksne som vil trimme på en artig og 
engasjerende måte; Oppvarming, spilling 
og kanskje en kamp mot ungdommen på 
slutten av treningen – før fredagstacoen. 
Velkommen!

Avdelingens hovedutfordring er fremdeles 
trenerressurser. Foreløpig er det ikke 
økonomi til å kjøpe trenere fra andre 

klubber i regionen, så man er avhengige 
av frivillig innsats. I høst har Kristin H. 
Lind, mor til en av spillerne på jentelaget, 
bidratt på treningene til jentene. Hun 
må nå trappe ned pga. krevende jobb
situasjon. Hovedtrener for både jentene 
og guttene på ukens fire treningsøkter er 
derfor fremdeles Joar Skjevdal. 

Oppfordring nr. 3: 
Om noen leser dette, har en fortid med 
litt volleyball og kan tenke seg å bidra på 
trenersiden på en eller annen måte, er det 
veldig kjekt om de tar kontakt med Joar 
Skjevdal.  
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En ære å få være

maskot hos Stabæk
i eliteserien
Bærum har et elitelag i 
 fotball. Stabæk sørger for at 
de beste spillerne i landet 
kan sees i vårt nærområde, 
både på herre- og dame-
siden. Det bør vi støtte opp 
om.

Derfor er det også hyggelig når Stabæk 
inviterer lokale lag til å være maskoter. Det 
betyr mye for små og litt større spillere, 
som her Jardars gutter av årgang 2010.

Og det er helt sikkert noe å snappe opp 

rent faglig, i alle fall noe som gir inspira
sjon og motivasjon.

På en hustrig kveld skjedde det.
Søndag 22. oktober,  i forbindelse med 
eliteseriekampen mellom Stabæk og 
Tromsø, fikk Jardars maskoter løpe inn 
med stjernene, blant dem kaptein Morten 
Morisbak Skjønsberg.

Han har senere sagt at han gir seg, så våre 
maskoter er blant de siste som fikk opp
leve ham på hjemmearenaen.

Forventningene var høye hos maskotene 
som gjorde jobben sin, men det ble tap  
for Stabæk. Gjestene fra Tromsø vant 21.

Drøye 3400 tilskuere, inkludert 2010 
guttene, fire trenere og noen  foreldre og 
søsken, overvar kampen som ble spilt en 
kald regnværskveld på  Nadderud stadion.

Neste sesong er det nye muligheter til 
å oppleve hvordan det er å løpe inn på 
en så stor arena. Jens O. Kvale, pappa 
og ivrig fotograf, har sendt oss disse fine 
bildene. Jardarposten er alltid glad når 
bilder kommer fra ulike aktiviteter.

2005jentene fra Jardar var balljenter og 
under pauseshowets konkurranse var  
Jardars Anastasia Høgevold (2004) og  
Sindre Nordby (2002) med. Jardar var altså 
godt representert under denne kampen.

: Tekst og foto: Jens O. Kvale

DOMMER Svein Oddvar Moen (fremst til høyre) og Stabæks lagkaptein Morten Morisbak Skjønsberg sammen med spillere og maskoter 
på vei inn til  kampen mot Tromsø.  

GUTTENE LØPER AV BANEN. Fremst er Sebastian Stenklev. Så kommer Jostein Vogt-Bunes til venstre og Henrik Alexander Skøien-Kvale og 
Deon Hoxha til høyre. Bak Nils Brænden Sand, Ola Winge Kvam, Marcus Land-Hagen, Bo Brennskag og Eirik Elsfjordstrand.

ASSISTENTDOMMERNE Kim Tomas Haglund og Magnus Lundberg sammen med Stabæks lagkaptein Morten  Morisbak Skjønsberg og 
keeper John Rune Alvbåge. Maskotene er ( f.v.) Eirik Elsfjordstrand, Henrik Alexander Skøien-Kvale, Deon Hoxha og Tobias Muri vinker 
til publikum før kampen.
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Vi sykler hit, vi sykler dit  
–og til slutt er det bankett

Sykkelgruppen markerte 
en lang og innholdsrik 
sesong med sin sedvanlige 
Sykkelbankett i Jardarhuset.

Bortimot 40 feststemte syklister var på 
plass og nøt nydelig hjemmelaget Paella, 
mens det ble mimret om høydepunkter 
fra sesongen. Priser og premier ble delt 
ut, det var quiz og det var høy aktivitet på 
dansegulvet.

Ola Nyhus oppsummert sykkelgrup
pens TourTråkksesong denne kvelden 
24. november. TourTråkk er gruppens 
lørdagssykling i terrenget, som denne 
sesongen klarte å gjennomføre hele 31 
etapper på rad fra prologen den 22. april 
til siste etappe som gikk den 18. novem
ber med tre godt kledde deltagere.

Over stokk og stein
Totalt i år har det vært 54 med på lør
dagsturene en eller flere ganger, hvorav 
13 damer. Det har i snitt vært 13 ryttere 
på hver tur, med 23 som årsrekord. Det 
har vært syklet i alle himmelretninger fra 
Jardarhuset, lange og korte turer, på grus, 
asfalt og over stokk og stein.

I alt har dette ført til at hele 19 551 km er 
tilbakelagt av TourTråkksyklistene, ifølge 
gruppens detaljerte statistikk.

Knut Helgesen har vært aller flittigst og 
deltatt på 25 etapper, mens Brite Vegsund 
var den av damene som oftest har vært 
med. Hun fikk også en av kveldens priser, 
”Årets kvinnelige debutant”, for sin 
innsats gjennom sesongen.

Hamid Besharati ble kåret til ”Årets debu
tant” blant mennene. Førsteårs deltageren 

har virkelig fått smaken på sykling og har 
imponert med en fremmøteprosent på 
74 % og var også den første som nådde 
1000 syklede TourTråkkkm i år. Dette 
har også medført stor sportslig fremgang 
for Hamid!

Har alltid noe å skrive om
TourTråkk er kjent for sine referater fra 
samtlige turer. Ingen unntagelse i år, 
mange har bidratt med referater og enda 
flere har kommentert og lagt ut bilder på 
gruppens Facebooksider.

Knut Helgesen har også i år samlet alt 
dette i et imponerende 75 siders kompen
dium. Foruten sportslig dokumentasjon 
viser også årets kompendium at gruppen 
sørger for god omsetning for områdets 
markastuer, kafeer og konditorier. Brun
kollens skoleboller ble kåret til årets 
 vinner med terningkast seks pluss.

Fjorårets vinner av gruppens høythengen
de pris ”The Nine O´clock Tour Shield”, 
Finn Nybakke, kåret Kjell Nervold til 
årets vinner av vandreskjoldet.

I tillegg til at Kjell hadde innfridd opp til 
flere av statuttene for å få denne prisen, 
la Finn i sin begrunnelse vekt på Kjells 
entusiasme og innsats for sykkelgrup
pen i Jardar gjennom alle år. Den samme 
Kjell sto for øvrig for premieutdeling til 
årets klubbmestere på landeveien og i 
terrenget. Det ble behørig kommentert at 
det kun var damer som trosset griseværet 
da klubbmesterskapet i terrengsykling ble 
avholdt i september.

Årets klubbmestere ble:
Landevei, damer: Kristina Vestveit 
Nervold
Landevei, herrer 5059: Arne Gaustad
Landevei, herrer 60+: Ola Nyhus
Terreng, damer eldre junior: Kristina 
Vestveit Nervold
Terreng, damer 50+: Lise Bjørnstad

DEBUTANTPRIS. Hamid Besharati fikk prisen Årets debutant herrer». I 
tillegg var han på vinnerlaget i årets Quiz. Her sammen med Kjell Nervold. 

DEBUTANTPRIS. Ola Nyhus delte ut årets debutantpris for 
damer til Brite Vegsund. 

SYKKELGRUPPAS LEDER Lise Bjørnstad overrakte en fin TourTråkk-klokke 
til Dan-Evert Brekke for hans innsats i forbindelse med sykkelgruppas 
sykkeltur over fjellene for å overvære sykkel-VM i Bergen.

ANTREKKSGARNITYR. Alle må ha med seg en sykkelrelatert antrekksgarnityr. Her demonstrerer Kristina Vestveit Nervold hva hun har tatt med.

«THE NINE O’CLOCK SHARP SHIELD». Kjell Nervold var stolt  
vinner av årets «The Nine o’clock Sharp Shield». Prisen ble  
overrakt av fjorårets vinner Finn Nybakke.

▶

KLUBBMESTER. Kjell Nervold overrakte Kristina Vestveit Nervold premie 
som klubbmester for damer både i landevei- og terrengsykling. 
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Husk årsmøte 22. mars!

Juletrefest  
søndag 7. januar
kl 16-18 for de yngste til og med 2008- 
årgangen. Det blir gang rundt juletreet, salg av 
lodd – kanskje kommer nissen! Gratis inngang 
og servering. Påmelding med antall barn og 
voksne til post@jardar.no innen torsdag 4/1.

Alle foreninger og organisasjoner har 
årsmøte. Da kommer en statusrap
port over det som har skjedd det siste 
året, men også muligheter for å påvirke 
avgjørelser.

Medlemmer i Jardar inviteres til årsmøte 
22. mars klokken 18.00 i klubbhuset.
De siste årene har ordstyrer vært usedvan
lig flink til å holde et tidsskjema, da alle 
vet at de fleste hos oss har hektiske dager.

Samtidig er det fint å komme sammen og 
høre på tingenes tilstand, og det er også 
mulig å komme med forslag til endringer.

Programmet er dessuten nedkortet på 
grunn av at alle som skal få utmerkelser 
av noe slag, gjør det under Jardardagen.

Vi håper likevel at du setter av denne 
kvelden, og hvis du er redd for å bli valgt, 
så ikke vær det. Leder Kjersti Hellby sitter 

til 2019, og valgkomiteens leder Hilde 
Matheson har full kontroll.

Allerede når papirene sendes ut en uke før 
åsrmøte, skal kandidatene som er foreslått 
stå der.

Du  finner dokumentene på Jardars nett
side www.jardar.no en uke før årsmøtet.
Vil du komme med forslag som skal 
behandles på årsmøtet må dette være 
sendt til styret senest to uker før årsmøtet. 
post@jardar.no 

Da sees vi da?

TROFAST. Kjersti Hellby, her fra  
Jardardagen, fortsetter i jobben som 
leder i Jardar. Hun er ikke på valg.

FERSK OG FIN

FINN OSS PÅ
ELLER SE
FOR INFO OG PROGRAM

KJØP ET
NYHUGGET

JULETRÆR

FACEBOOK
WWW.SKUI.NO

AKING
PØLSEGRILLING KANEFART

GLØGG
KORTREIST JULEGAVEMARKED

JULETRE

FELL DITT

EGETeller

FJELLEDELGRAN

VELKOMMEN!

GRAN&

Sykkelgruppens høsttur gikk i år til 
Bergen og sykkelVM. Ikke med fly eller 
tog, men nesten 20 Jardarsyklister, hvorav 
fire tøffe damer, tok sykkelen fatt i slutten 
av september og gjennomførte den 540 

INNSATSEN VAR UPÅKLAGELIG på dansegulvet etter at maten var fortært og priser utdelt. Fra venstre Brite Vegsund, Øyvind Foyn, 
Olav Tungesvik, Marianne Solstad Brekke og Øyvind Engelstad. 

km lange turen til Bergen på tre etapper i 
regn, vind og kulde.

Første etappe gikk til Rauland, deretter 
over Haukeli til Odda og så siste etappe 

inn til Bergen. En mimrefilm fra turen ble 
vist på banketten og Lise Bjørnstad delte ut 
et flott selvlaget sykkelur til turens initia
tivtager og organisator DanEvert Brekke 
som takk for imponerende innsats.

: Tekst Ola Nyhus  foto: Knut Helgesen

▶

 PAELLA. Jon Arne Trollvik sto som vanlig for en utmerket Paella med god hjelp fra Paelladugnadsgjengen. 
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Billingstadsletta 25, 1396 Billingstad, Tlf 67 80 50 20

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 

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

  

Svendsrud jobber med å få jenter til å bli 
aktive i idretten som går mot full likestill
ing. For nå er det bestemt at jentene 
også skal få et seniorVM, og idretten er 
nominert til  OL. 

Mille  er en av dem som satser på å ta seg 
til internasjonale mesterskap.

Karrieren startet i Jardar, der både bror og 
far er medlemmer. Deretter ble det Has
lum som hadde et jentemiljø, og nå går 
hun på skole i Trondheim. Utelukkende 
fordi hun vil bli en bedre kombinertløper.

Ikke vanskelig å be
Inge Oftebro, opprinnelig fra Lomme
dalen, bosatt på Høvik, har tre barn. To 
av dem, Einar og Jens,  er aktive i denne 

Komiteen er det øverste styrende organ 
for kombinert i Norge. Og det Oftebro 
primært har jobbet med er rekruttering og 
arrangement for de yngre.

Jardar har i årenes løp hatt folk ute i 
 systemet, som Georg Korody som har 
sittet i kretskomiteen hopp i Akershus 
skikrets.

Bjørn Moen, faren til Kasper og Mille 
Moen Flatla, er valgt inn i hopp og 
 kombinertkomiteen i kretsen vår.

Linda Svensdrud på sin side, skulle ønske 
at mange jenter nå griper sjansen til å 
prøve en ny og allsidig sport. Hopp og 
langrenn er både gøy og krevende.

– Jeg vet i alle fall at jentene skal ha sitt 
første seniorVM i 2021, og at kombi
nert for kvinner,  hoppmix (2 kvinner og 
2 menn) ved siden av  big air slopestyle 
er foreslått som nye idretter i OL, sier 
Oftebro. 

: Tekst og foto Mette Bugge

Inge Oftebro har to sønner 
som driver med kombinert. 
Det har ført ham til en  
viktig komité i Norges  
Skiforbund.

Jardarmedlem bidrar til at 
kvinnekombinert er i farta

SITTER I KOMBINERTKOMITEEN. Inge Oftebro fra Jardar jobber for at 
unge Mille Flatla Moen og andre jenter skal nå langt i kombinert. 

Her er den tidligere Jardar-jenta Mille Flatla Moen sammen 
med Linda Svendsrud, som også sitter i kombinertkomiteen. 

idretten, og allerede lagt merke til av 
Norges Skiforbund.

– Ungene var opprinnelig langrennsløpere 
i Fossum. Da hoppmiljøet gikk tilbake 
der, kom vi tilfeldig inn i  Jardar. Og når  
du kommer i Jardarkollen, må du ta tak. 
Det betyr å  bidra, finne en spade, eller 
kjøre snøkanonen. Det var ukens høyde
punkt å møte så mange ildsjeler og 
Jardarspretten var gøy, sier han.

Da ungene passerte 12 år, gikk de naturlig 
videre til teamet Kollenhopp, men i 
konkurranser er det. Jardar som står på 
ryggene deres.

– Jeg er en engasjert type som begynte å 
vise interesse og stille spørsmål. Da var det 
noen som tenkte: Kanskje vi kan bruke 
ham til noe? Dermed ble jeg nominert og 
valgt inn l kombinertkomiten i Slkifor
bundet. 

Til våren har jeg sittet der i tre perioder,  
ti lsammen seks år. Jeg pleier å si at jeg 
kommer fra Jardar og Akershus skikrets.
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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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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

32 33 Jardarposten nr 4 – 2017 Jardarposten nr 4 – 2017



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

Stadig flere ungdommer tar 
grasrottrenerutdannelse
NFF sitt Grasrottrenerkurs 
ble avholdt i Jardar sitt 
klubbhus med praksisøkter 
på kunstgressbanen. 

Totalt har Grasrottrenerkurset 4 delkurs 
på totalt 72 undervisningstimer hvor de 2 
første kursene er rettet mot barnefotballen 
og de to siste mot ungdomsfotballen. 

Dette er det første trinnet i NFFs formelle 
trenerutdanning og gir autorisasjon som 
Grasrottrener. 

Som kvalitetsklubb ønsker Jardar at flest 
trenere har disse kursene i barnefotballen 
og Jardar krever at det er minimum en 
trener per årskull på ungdomssiden som 
har fullført grasrottrener utdannelsen. 

Det er nå mange som har fullført hele 
utdannelsen og det er også gledelig at det 
er flere kvinner og ungdommer i klubben 
som utdanner seg. Etter fullført delkurs 1 
får deltakerne Barnefotballtrenermerket. 
Etter fullført utdanning mottas NFF  
Grasrottrenerenlisens merke og diplom.
 
Anja og Filippa Kingdon er halvveis i utdan
ningen, de satser på å ta de to siste delkursene 
sammen våren 2018.  De er begge trenere for 
jenter 13 år som til sesongen 2018 skal spille 
første år i ungdoms serien.

Filippa er en ivrig og veldig flink fot
balltrener som selv også spiller fotball i 

Jardar for jenter 16 år. Kursene er veldig 
interessante, morsomme og lærerike. 
Vi er nødt til å by litt på oss selv når vi 
gjennomfører praksisøktene, forteller 
Filippa. Vi plukker også med oss noen av 
øvelsene som de andre trenerne bruker, 
skyter Anja inn. Veldig nyttig i vår 
egen trenings hverdag. Jentene vi trener 
fortjener gode trenere, det er viktig å ha 
fotballfaglig kunnskap og se hver og en 
som individuelle spillere men også se jen
tene som ett lag (datter nr tre f.v i fremste 
rekke med mor rett bak). 

På dette kurset var det totalt 6 fra Jardar 
hvorav 4 ungdommer; Filippa Kingdon, 
Maja Sørensen, Sondre Horpestad og 
Tobias Hellum Moe og der igjen totalt 
4 kvinner; i tillegg til Filippa og Maja 
deltok også Anne Lise Waal og Anja 
Kingdon. 

Resten av kursdeltakerne var fra ØHIL 
pluss kursholder Geir Haug – her repre
sentert fra NFF men som også er sports
lig leder og trener for Alaget i Jardar.

: Tekst Anja Kingdon

KURSDELTAKERE fra Jardar og ØHIL med kursholder Geir Haug.


