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1312 Slependen

For liten og stor,
klubben der du bor

JARDAR

Leders hjørne

Forsidebilde: 
Linde Lannem Rash-Olsen (11), Ingrid Katteland (11) og Åsne 
Næss Jensen (11) – Laget «LIÅ-jentene»
Alle går langrenn i Jardar og i 6. klasse på Jong Skole.

Jardar på internasjonal 
arena
Jardar er en breddeklubb, der vi satser på å gi gode 
tilbud til barn, unge og etter hvert voksne utøvere 
i flere idretter.

Men det hindrer ikke at jeg er utrolig stolt av at det 
er utøvere i vår klubb som tar steg til den nasjonale 
og internasjonale arenaen.

På kort tid i vinter er det skjedd mye. Begge 
brødre Einar og Jens Lurås Oftebro har debutert 
i verdenscupen i kombinert. Vi skal ikke underslå 
at det er Kollenhopp som har bidratt til at de 
er kommet så langt, for i det de unge forlater 
Jardarkollen, går de over i et nytt system fra de er 
12 år. Det gjelder både i hopp og kombinert.

Men begge brødrene understreker at de kommer fra Jardar. Det var der det startet.
Og når vi vet at de også har vært med i junior-VM i vinter og fått medaljer, er det 
utrolig sterkt. Der var også Kasper Moen Flatla som en god representant for klubben 
vår. 

Om ikke dette er nok har Jardar hatt et stafettlag i NM i langrenn. Hvor tøft er ikke 
det i idretten som er nasjonalsport på vinterstid.
 
Jeg er også imponert over fremgangen i volleyball. På veldig kort tid, etter at den 
gruppen ble opprettet hos oss, har guttelaget spilt i NM.

Joar Skjevdal, som også sitter i hovedstyret, har gjort en fremragende jobb. Èn ting er 
en sterk sportslig suksess, men enda viktigere – det virker som om det er et veldig godt 
miljø i denne gruppen. Både jente- og guttelaget er på turneringer sammen, og de 
heier på hverandre.

Det jeg synes er ekstra fint er at vi har fått ungdom tilbake til idretten, inn i klubben 
vår.

Aktivitet både ute og inne liker jeg godt. For en gangs skyld kan jeg si at vi har hatt en 
flott vinter, med mye snø i Vestmarka og Jardarkollen. Og jeg vet at det er stor aktivitet 
i Combihallen hver eneste kveld. Vi har mange tilbud og det kan bli mer i fremtiden. 
Det må jeg komme tilbake til.

God påske og god vår!
 : Kjersti I. Hellby

18 gutter som  
vil noe
Heldige Jadar som har en 
flott gjeng 7. klassinger som 
har et topp miljø

– Vi synes det er viktig å gi et tilbud som 
bidrar til at flest mulig blir med lengst 
mulig, sier hun.

Linda spilte håndball på hjemstedet Hitra 
da hun var yngre. Helt siden år 2000 har 
43-åringen bodd i vårt område. Fami-
lien teller også tre gutter som alle spiller 
håndball, 

– For å ha et godt tilbud i Jardar er vi 
avhengig av at foreldre kan dra i gang, 
sier hun.

– Dessuten betyr det mye at vi kan ha det 
sosialt i laget.

2005-gjengen gjør det ved å være med på 
mange overnattingscuper. Det sveiser alle 
sammen. Petter Wessel Cup er unna-
gjort, nå venter fire nye turneringer på 
vårparten.

– Alle er så flinke og ivrige, skryter 
treneren, som hadde 16 på trening den 
dagen Jardarposten var innom.

Det at de også gjør det sportslig bra, taler 
for viktigheten av å kombinere et godt 
miljø med gode treninger.
 

: Tekst og foto Mette Bugge  

De er 18 spillere på i gutter 2005-gjen-
gen, og trenerne satser på å ha treninger 
som gjør at alle vil være med videre.
 
– Det betyr å ta vare på alle, sier trener 
Linda Hagen.

Hun, mannen Jan Ove og Ivan Kovacic er 
rundt denne gjengen. Linda har vært med 
i fire-fem år.

EN FLOTT GJENG. 1. rekke fra venstre: Odin Thrane Helgheim, Gabriel Wiik Sørnmo, Philip Axenløv, Sander Sandmæl, Abdulbosit 
Khayrullaev, Eirik Djup, Thomas Karlsen Aaserød. 2.  rekke fra venstre: Tobias Bolstad, David Walstad Haugstvedt, Anders Gravdahl, 
Jakob Hagen, Mats Fernholt, Viktor Holm Slettmyr, Linda Hagen, Carl William Bruun, Magnus Bjørdal Kristensen, Sander Bjørnstad 
Talsnes. Ikke tilstede: Christian Viken-Slåtten, Axel Greiner
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Håndballdommere  
i finstasen
Tobias Nygård (17) og Eivind 
Strand (17) har rykket opp 
på dommerstigen. Og de har 
fått splitter nye draktsett av 
klubben.

Nå er de godkjent for å dømme vanske-
lige kamper i håndball. De to tenåringene 
har nemlig tatt trinn 2, som betyr 16 
timers kurs fordelt på fire mandager i 
Drammen. Der har de lært å håndtere 
vanskelige situasjoner.

– Det betyr at vi kan dømme herrer og 
kvinner i 5. og 6. divisjon, som er det 
mest utfordrende hittil. Vi kan også 
dømme G 33 på herre- og damesiden. 
De er eldre, men det er nok de yngre 
seniorene som er tøffere, sier Tobias.

Startet opp i Jardar
Begge har spilt håndball i Jardar, men 
valgte å gå til Asker da laget deres ble 
 oppløst. Men nå har Tobias gitt seg med 
det, for å spille på Jardars lag i volleyball.

– Jeg hjelper bare Asker i håndball hvis 
de mangler folk, men jeg trener ikke med 
dem, sier han.

Jardar er avhengig av dommere, og utrolig 
glade for å få et nytt par på det nivået. 
Dommersjef Siw Berg jobber iherdig med 
rekrutteringen, og er stolt over at de to 
ungdommene har tatt dette steget.

Fra før av har Jardar Svein Tore “Mini” 
Pedersen og Eivind Scheie med samme 
utdanning.

Kristian Barr-Larsen  har ikke tatt det, 
men vurderes god nok til å dømme 
seniorer.

De to ungdommene har dømt i flere 
sesonger, men ikke fast med hverandre.

Tobias var i par med Morten Johan 

 Rønning, mens Eivind og Magnus 
 Lagerqvist var på lag.

– Vi var litt mer ivrige, så vi ville ta trinn 
to. Vi er satt opp som et par vi to i år i 
forbundets egne register. Vi har dømt 
sammen tidligere, men ikke offisielt som 
par, opplyser Tobias.

– Har dere tenkt å satse på dommer-
gjerningen for å komme enda høyere?

– Vi kommer ikke til å utsette utdan-
ningen av den grunn, så alt er jo avhengig 
av hvor vi skal bo etter videregående, sier 
Tobias.

Duoen gikk på Bjørnegård skole, men 
Tobias tilhører nå Sandvika, mens Eivind 
går på Valler.

For å bli godkjent på trinn 2 er det ingen 
eksamen, men observatører som følger 
med når de dømme og gir en anbefaling.

De to ble ferdige i desember, og etter det 
begynte de å dømme eldre klasser. Det 
hender også at de blir satt opp på alders-
klassene Jenter og gutter 15 år.

– Det spesielle med et herrelag i 5. 
divisjon er at de kan ha med 18-åringer. 
Da går det fort. Andre lag kommer med 
spillere som er i 20- og 30-årene, og noen 
ganger eldre. Det er veldig forskjellig.

: Tekst Mette Bugge  foto Siw Berg

TØFFE TYPER: Eivind Strand og Tobias 
Nygård i perfekt antrekk. Kledd for 
 oppgaven.
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Gratulerer med 
første medalje
Jardars Adrian Thon Gundersrud, som er 16 år, 
har tatt sin aller første medalje i Hovedlands
rennet, som gikk på Raufoss 24. januar.

Tenåringen klarte 3. plass i hopprennet.  Etter god hopping i første 
omgang, lå unggutten på tredjeplass, men det skilte bare to poeng ned 
til fjerdeplassen. Med solid hopping i andre omgang sikret han sin 
første medalje i Hovedlandsrennet. 

Dette rennet samler landets beste utøvere, og betyr mye for deltakerne. 

Alet opp i Jardar

Visste du at du kan bidra 
økonomisk til Jardar uten 
å gi ei ekstra krone?

– Tenker tilbake på tiden i 
Jardar med stor glede

For flere år siden ble det 
innført en grasrotandel i 
Norsk Tipping. 

Startet med allidretten
– Sander begynte i Jardar på allidrett som 
5-åring med Ida Brænden. Han spilte i 
Jardar G2001 – hele veien med Petter 
Berntsen som trener. Da var han med på 
noen cuper fra 2007, og med på seriespill 
fra 2009-2014. Han har alltid trivdes best 
som keeper, forteller pappa.
 
Høsten 2009 ble han også med på 
håndballen Joakim Bedsted. Han tok da 
en pause fra fotballen og fokuserte på 
håndball fordi han følte at dette lå mer 
for ham. Her sto han også i mål, og dette 
ga ham etter hvert stor motivasjon for å 
komme tilbake til fotballen som keeper.
 

penger når det er mange medlemmer som 
velger å tippe.

For Jardar er det kjærkomne penger. 
Derfor: Vår bønn er følgende: Sørg for 

Ble plukket opp
Jardarspilleren var med på Spiller-
utviklings prosjektet (SUP) til Oslo 
fotballkrets fra han var 12 år til han var 
15 år og det hadde skiftet navn til Lands-
lagsskolen.
 
Deretter spilte han de fleste kretskamper 
for Oslo fotballkrets fra 2014 til 2016. 
Spesielt minnerik var turneringen i 
England sommeren 2016 mot motstan-
dere som Manchester United, Chelsea og 
Leicester. Det endte med finaletap 0-1 for 
Chelsea.
 
Sommeren 2015, da Sander var 14 år, 
kom et klubbytte til Holmen, som ble 
 seriemester 1.divisjon. Det gjentok seg 
også året etter. Deretter sto Vålerenga for 
tur.
 
Denne sesongen er målet å gjøre det bra 
i G19 Interkrets A med Vålerenga, og 
kanskje slippe til i PostNord-ligaen for 
Vålerenga 2 senior.

– Jeg tenker tilbake på tiden i Jardar med 
stor glede. Det var mange morsomme 
turneringer og treninger med gode venner 
– og mange, mange timer på Bjørnegård 
sent og tidlig, sier Sander selv.

: Tekst Mette Bugge foto Bjørn Nordby

at du har Jardar som mottager av denne 
skjerven. Det ordner du glatt neste gang 
hos kommisjonæren, når du tipper.

Vi kan bare si tusen takk!

Jardar-gutt Sander Nordby (17) er klar 
for sin andre sesong for Vålerenga i 
fotball.
 
Fra tid til annen er det spillere i klubben 
vår som er gode nok, får tilbud og selv 
ønsker å satse på toppfotballen.

Sander Nordby er en av dem, bosatt i 
Måneveien på Jong. 
 
Han er født i 2001, og har Jardar og 
 Holmen som klubber før han dro 
til Vålerenga. Som et talent fikk han 
mulighet på kretslaget, og da var det 
ikke vanskelig å oppdage sisteskansen fra 
Sandvika.
 
– Vi ønske få inn en keeper til i U16-
gruppen, som sammen med de to vi har 
skal kunne konkurrere om plassene i 
nasjonal- og interkretsserien, het det da 
Oslo-klubben signerte ham.
Sander var først inne på trening fra 
starten av året i fjor, og utviklingsleder 
Thomas Hasselgren likt det han så.
 
Pappa Bjørn har fulgt sønnen, også som 
trener sammen med Petter Berntsen på 
2001-laget i klubben vår.
 

Det betyr at den som tipper kan velge en 
organisasjon eller klubb man ønsker at en 
liten del av innsatsen skal gå til.

Innsatsen du velger å spille for vil være 
den samme. Dersom du ikke har valgt 
en klubb som skal ha disse pengene, går 
alt til Norsk Tipping. Derfor håper vi 
inderlig at du velger oss, for da får vi en 
slant hvis du spiller.

Og nå er dette beløpet, det vil si pengene 
som går til klubbene, økt fra fem til syv 
prosent.  Det blir faktisk ganske mange 

G01 006 – siste seriekamp med Jardar høsten 2014.

JARDAR-GUTT Sander Nordby.
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Denne trioen holder 
Jardar inne i ski-NM
Langrennsløpere fra Jardar 
som kommer blant de  
30 prosent beste lagene i 
skiNM? Det er grunn til å 
være stolt av en senior og 
to juniorer.

For da NM på Gåsbu i Vang nærmet seg, 
der storheter som Marit Bjørgen, Emil 
Iversen, Sundby og mange av Norges 
beste  langrennsløpere var med i midten av 
januar, stilte også Jardar med løpere.
Sindre Tungesvik, som har gått noen år 
for Byåsen, er tilbake i klubben igjen.

Han stilte opp på 15 km og ble nummer 
43 av 180 løpere. På tremila med skibytte 
tok han en av de stavene han hadde lagt 
fra seg og måtte gå tilbake.

Dermed endte han på 63. plass og var 
irritert på seg selv.

De unge grep sjansen
Men det er på stafetten at Jardars tre 
utvalgte leverte meget bra.

Lagleder Olav Tungesvik forklarer:
– De siste årene har det vært noen eldre 
løpere som har gått, men denne gan-
gen hadde Thomas Foyn kyssesyken og 
var satt ut av spill. I tillegg slet Hans 
 Christian Tungesvik med sykdom. Han 
satser normalt på triatlon.

– Dermed hentet vi opp to gode juniorer, 
sier Tungesvik. Vemund Næss og Sindre 
Holm er bare 18 år, men bidro meget 
sterkt til et godt resultat.

For etter at den eldste av de tre, 22-år 
gamle Sindre Tungesvik hadde åpnet på 
den klassiske etappen, var de Vemund og 
Sindre som fullførte på fri.

Leverte over evne
Jardar kom inn til 51. plass av 180 lag.
– Det er fantastisk når man tenker på at 

vi hadde med to juniorer. Og det ble litt 
ekstra spesielt for Vemund, som gikk på 
annetlaget året før. I år hadde Jardar kun 
ett lag. Men i 2017 fikk han ikke engang 
gå selv om han sto klar. Da var regelen 
slik at lag som ble tatt igjen, ble tatt ut 
av stafetten. Og løperen foran ham fikk 
problemer, så Vemund fikk ikke gå.

– Det var trist da, men desto hyggeligere 
nå, kommenterer laglederen.

Olav forteller at det er viktig at klubben 
klarer å holde seg oppe på et godt resul-
tat. Men en gang man er borte et år, eller 
kommer blant de dårlige lagene, svekkes 
også startposisjonene. Og alle vet hvor 
tøft det er å avansere i et felt som nesten 
har 200 startende.

Sindre Tungesvik dro nesten umiddelbart 
fra NM til USA. Han har fått et ski-
stipend i New Mexico. Men trolig er han 
og de andre dyktige løperne tilbake i NM 
neste år. Heia Jardar.

: Tekst Mette Bugge  

foto: Jens Holm og Olav Tungesvik

1. ETAPPE: Sindre Tungesvik - klassisk

GOD TRIO. Sindre Tungesvik,  Vemund Næss og Sindre Holm har all grunn til å være fornøyd.

2. ETAPPE: Vemund Næss Jensen - fri 3. ETAPPE:  Sindre Holm - fri
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Skiidrett behøver 
ikke å være så 
veldig alvorlig
Er det mulig å rekruttere 
barn til å bli glad i skigåing 
ved lek og annerledes 
konkurranser? Svaret er ja.
For i januar var det tid for et 
rekrutteringsarrangement i 
Vestmarka. Der henvendte 
tre klubber seg primært til 
barn i barneskolen

fra 1. til 7. klasse.
Det er også i Vestmarka at man kan drive 
med langrenn, skiskyting og hopp, og der-
for sto disse klubbene og gruppene bak:
Jardar Langrenn. Jardar Hopp, Bærum 
Skiklub Langrenn og Bærum Skiklub 
Skiskyting. ▶

HJERNETRIM VAR VANSKELIGST. Fra høyre: Åsne, Linde og Ingrid løser hjernetrimoppgaver

STARTEN går for 5. klasse og eldre.

Laget «Kylo Ren». Sebastian (6,5 år) og 
Julian Malmberg (9 år) fra Billingstad – 
Begge går langrenn i Jardar.

SISTE INFORMASJON INNEN START. Dag Helland-Hansen.

– Det ble et fantastisk arrangement med 
samarbeid mellom klubber og grupper på 
sitt absolutt beste. Sammen er vi bedre, 
mener Jardars langrennsleder Kent  
Søndergaard.

Mange unge og foreldrene møtte opp
Han ivrer for å få ut barn og unge, ja 
voksne også, i nærområdet om vinteren, og 
aller helst med ski på bena.

Derfor var det så artig at oppslutningen ble 
så god.

– Vi hadde 50 lag og over 100 barn 
til start, og hvert lag besto av 2 eller 3 
 personer, forteller han.

Poenget var at konkurransen var meget 
uformell etter prinsippet «multisport». 
Hvert lag fikk  1 eller 1,5 time på seg til 
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å nå så mange poster som mulig med ski 
på benene. Postene var enten en fysisk 
post hvor de fikk prøve seg på ski, eller en 
orienteringspost der de bare skulle notere 
at de hadde funnet den.

Mye å velge mellom
Lagene kunne prøve skicross, som er 
 hinderløype på ski, skiskyting, skihopp, 
eller en løype med fartsmåling.

– I tillegg hadde vi en løype i mørk skog 
hvor barna skulle følge reflekser igjennom 
skogen.

Kent forteller at man denne kvelden var 
utrolig heldig med forholdene. Ny snø på 
trærne, minus tre grader og blå ekstra føre.

– For ikke å glemme fantastiske løyper 
som Geir fra Bærum kommune hadde 
brukt flere dager på å forberede for oss.

I startområdet var det kafé med salg av 
kaffe, varm saft, smoothie, boller og pølser. 
Hoppgruppen supplerte med utdeling av 
pepperkaker og saft for dem som hoppet.

Sebastian (6,5 år) og Julian Malmberg (9 
år) fra Billingstad, som begge går langrenn 
i Jardar, var blant dem som koste seg og 
syntes at dette var gøy. De var på laget 
«Kylo Ren».

De spiste pølser og boller etter rennet og 
mente begge at det var en morsom kveld, 
men litt kjedelig da de skulle ta på ski og 
vente på start. Skiskyting var morsomst 
og hopp litt skummel. Skicrossen var også 
morsom, men litt vanskelig.

Jardar har mange ivrige langrennsløpere og 
noen av dem dannet laget “LIÅ-jentene” 
etter forbokstavene på fornavnet til de tre 
utøvere. Linde Lannem Rash-Olsen (11), 
Ingrid Katteland (11) og Åsne Næss Jensen 
(11) går alle i 6. klasse på Jong Skole.

Jentene synes at alt var gøy, men hjerne-
trim var vanskeligst. De skulle som 
eksempel gjette antallet av patronhylser fra 
skiskyting som var plassert i et norgesglass. 

De gjettet på 349, men var veldig usikre 
på om det var riktig. Spesielt skiskyting var 
morsomt.

Neste år kunne de godt tenke seg en løype 
som går i skogen hvor det ikke er lys.

– Det er morsomt bare å kjøre med hode-
lykt og litt skummelt, mente trioen.

Othilie Benneche og Vilde på 8 år og 
begge i Jardar Langrenn går i 3. klasse på 
Tanum Skole. De falt for skicross, men 
også skiskyting, hvor Othilie traff 5 av 5 
blink.

: Tekst Mette Bugge  Foto: Kent Søndergaard

▶

TREFFER BLINK. KARTET studeres før start.

SKICROSS VAR MORSOMT. Othilie  
Benneche og Vilde på 8 år og begge i 
Jardar Langrenn og 3. klasse på Tanum 
skole

Da er det tid for 
Jardartrollet igjen
Jardartrollet kommer like 
regelmessig som julen. På 
våren tyter trollene ut. Og 
skigruppa står bak.

Det ble litt problemer med været i fjor. 
– Det løpes i all slags vær, men værgudene 
viste seg fra sin verste side med snø i mai. 
Det er tradisjon at alle barna får is etter 
siste løp før sommerferien, men det var 
lite fristende med is i snøværet. Siste løpet 
ble derfor utsatt til etter 17. mai og det 
ble en hyggelig sommeravslutning med 
sol og is.

Været får vi jo ikke gjort så mye med, 
og det er alltid like spennende å se hvor 
mange som dukker opp når det regner og 
er gjørmete i skogen. Det har kommet en 
god gjeng hver gang, og de minste barna 
er veldig ivrige på å løpe i all slags vær. 
Foreldre er gode forbilder når de kler på 
barna og tar de med ut å løpe selv når det 
pøser ned. Det har vært litt knall og fall i 

løypa, mange med våte sko og gjørme til 
langt opp over bein og rygg. Men for det 
meste mange blide ansikter og store smil, 
sier Bjørge.

Hun forteller at det kom mange positive 
tilbakemeldinger fra fornøyde deltagere 
og foreldre  siste sesong.

Nå håper skigruppas leder Kent Sønder-
gaard at mange vil bidra med tidtaking, 
og hjelp til å avvikle det enkle arrange-
mentet.

Siden det har vært så mye snø i skogen 
i vinter, er ikke oppstartdato endelig 
bestemt. Følg med på www.jardar.no – så 
legger skigruppa ut datoene så fort de er 
klare. 

: Tekst Mette Bugge  Foto Jacob Agner Matheson

Kommende sesong blir det full fart i  
Tanumskogen igjen. Et perfekt sam-
lingssted for barn, unge og foreldre. En 
tradisjon, vil mange si.

I fjor var det Charlotte Bjørge som hadde 
ansvaret for gjennomføringen av dette 
arrangementet. Hun var begeistret.

– Jeg ble med fordi jeg synes det er et 
flott arrangement som inviterer gutter og 
jenter, menn og kvinner i alle aldre til å 
være med ut i skogen. Vi er heldige som 
har den flotte Tanumskogen i nærheten 
og muligheten til å bli litt bedre kjent i 
den. Fysisk fostring og aktivitet i naturen 
er viktig for både barn og voksne i alle 
aldre. At det er flere distanser å velge 
mellom gjør det lettere for mange å delta, 
sier hun.

Småbarnsforeldre deltar med sine yngste 
barn helt ned i 2-års alder og større barn 
deltar og konkurrerer med sine venner el-
ler foreldre om å slå egne eller hverandres 
tider. For noen er det alvor i konkur-
ransen, men for andre er det en time-out 
og sosial arena der man slår av en prat 
med naboen, andre foreldre eller treffer 
nye bekjentskaper. Her er det plass til alle 
som har lyst.

Populær karusell 
– Det sier sitt om arrangementets popu-
laritet at 200 startnumre i 2017. Det var 
stor pågang og lang kø for å registrere seg 
og få tak i startnummer de første gan-
gene. Nye deltagere kom til hver eneste 
onsdag Jardartrollet ble avholdt. 

FIN AVSLUTNING. Noen av dem som var med i fjor. Foran f.v.: Sigurd Åkre Vatne, 
Jonas Åkre Vatne, Julie Åkre Vatne, Halvor Teigen, Max Wårås Fjeldheim, Maja Agner 
Matheson. Bak Casper Mayer og Mads Agner Matheson.  
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BRONSELAGET ETTER BLOMSTERSERMONIEN, Fra v;. Jens, Simen, Andreas og Einar.

EINAR TAUER PÅ FELTET SOM KJEMPER OM SØLV; Johannes Lamparter (3 - AUT), Ben Loomis (7 - USA), Florian Dagn (5 - AUT) 
og Jan Vytrval (2 - CZE).

Det er ikke til å tro:  
Jardar er i junior-VM også 
Jardar er heldige som har 
Kasper Moen Flatla (18), 
Einar Lurås Oftebro (19) og 
Jens Lurås Oftebro (16) i sin 
“stall”.

Vi starter like godt med resultatene fra 
VM - der det ble sølv individuelt og 
bronse i stafett med utøvere fra Jardar 
involvert. 
 
10 km individuelt; Einar nr 2 (sølv),  
Jens nr 12, Kasper nr 29.Lag 4x5 km; 
Norges lag ble nr 3 (bronse). På laget var 
Einar, Jens, Simen Kvarstad (Byåsen IL) 
og Andreas Skoglund (Molde og omegn 
IL).5 km Individuelt; Einar nr 5, Jens nr 
10, Kasper nr 32.
 
Litt fra konkurransen
Sølvet til Einar ble høydepunktet., men 
også bronsemedaljen på lag var veldig gøy. 
Sølvet kom slik:
 
Einar lå som nr 10 etter hopprennet.  
Mot slutten av langrennet gikk det fort og 
den siste km var de kun to igjen i gruppa, 
Einar og amerikaneren Ben Loomis 
(senere deltaker i OL 2018). Alle hadde 
fokus på kampen om sølvet og la egentlig 

ikke merke til at de hadde nærmet seg 
lederen, Ondrej Pazout fra Tsjekkia, som 
hadde hatt over 40 sek ledelse.  Einar 
rykket 400 m fra mål og fikk luke til 
amerikaneren og sikret sølvmedaljen med 
6 sekunders margin. Tilslutt ble det kun 2 
sekunder opp til vinneren. 

Men denne dagen var sølv en stor seier 
for det norske  laget, som ikke har tatt 
medalje i junior-VM siden Jarl Riiber 
vant i 2015.
 
Jens gikk seg opp fra 15 til 12 plass, med 
8 beste langrennstid. Kasper misset litt i 
hoppbakken, og gikk dessverre heller ikke 
av sine beste langrenn, og ble tilslutt nr 
29.

Disse guttene tenkte nok ikke så mye på 
sine resultater denne dagen, men gledet 
seg stort over Einars medalje. 

: Tekst Mette Bugge foto privat

For denne trioen blomstrer, går med 
Norge på ryggen og er med i det gode 
selskap.
 
Alle tre deltok i junior-VM i Sveits i 
januar 2018. Og når vi sier deltok, høres 
det nesten ut som om det bare er å melde 
seg på. Det er det selvsagt ikke.
 
Trioen er tatt ut av ledelsen i Norges 
Skiforbund, det vil si de som har med 
kombinert å gjøre.  Siden Jardar ikke har 
bakker å tilby hoppere i denne alderen og 
på dette nivået, er det Kollenhopp som 
hjelper utøvere videre etter at de er blitt 
12 år. Det er et veldig fint system.
 

EINAR smaker på sølvmedaljen.
BLOMSTERSERMONI. Einar på blomstersermoni, med Ondrej Pazout (1) 
og Ben Loomis (7)
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Brødre sikter 
mot stjernene
To brødre fra Jardar har 
debutert i verdenscupen. 
På bildet har Jens (t.v.) og 
Einar Lurås Oftebro selveste 
Jan Schmid mellom seg.

Duoen fra Jardar og Kollenhopp er på vei 
inn, og satser stort på toppidretten.
Den eldste tar fag på Norges idrettshøg-
skole, den yngste går på Wang Toppidrett.

– Det var utrolig morsomt å være med. 
Jeg kom inn på 25.plass i hopprennet, 
og bare to plasser bak etter hopprennet, 
forteller den yngste.

Han skaffet seg poeng i verdenscupen 
allerede i debuten. De 30 beste får det. 
Han ble altså nummer 27.

Den eldste debuterte i finske Lahti helgen 
før. I Holmenkollen klarte han ikke å 
komme videre etter kvalifiseringen.

– Det er utrolig artig å være med, og ikke 
minst å konkurrere med dem jeg har sett 
opp til.

De to kombinertløperne har hatt en super 
sesong. Det ble rent bord i junior-NM, 
og begge fikk medaljer i junior-VM.

– Vi har stor glede av hverandre og trener 
sammen hele tiden, forteller Jens.

– Blir dere ikke lei av hverandre?
– Innimellom skulle jeg ønske at jeg 
hadde de resultatene han har, som her i 
Kollen, men stort sett går det veldig bra, 
ler Einar.

I det den olympiske mester Jørgen 
Graabak går forbi, og Jardarposten spør 
om vi kan få et bilde sammen med 
brødrene, sier han ja med glede.

Kanskje er de tre på samme landslag om 
noen år. Alle satser videre for fullt.

: Tekst og foto Mette Bugge

Bildet er tatt i Holmenkollen, der OL-
deltager Jan Schmid var med i verdens-
cupen i kombinert. Det var i samme renn 
der Jens (16 år)  debuterte i verdens-
cupen. Storebror Einar (19) hadde gjort 
det før.

– Det er to fine typer, sier Schmid, 
som har vært på landslaget i en årrekke. 

FLOTT TRIO. Jens og Einar Lurås Oftebro har fått landslagets Jan Schmid mellom seg.

OLYMPISK. Jørgen Graabak er allerede 
dobbel olympisk mester fra Sotsji.  
Einar Lurås Oftebro håper å bli det i 
fremtiden. 
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Ny sykkelsesong 
rundt hjørnet
Sykkelgruppa  gleder seg  til 
første lørdag etter påske. Da   
går startskuddet for årets 
sykkelsesong.

– Vi sykler med terrengsykkel på lørda-
gens Tourtråkk, men  det er i aller høyeste 
grad landeveissykling i IL Jardar Sykkel 
også, sier hun. 

Det er mange ivrige mosjonister som 
synes det er stas å ha en slik mulighet for 
trim og trening via Jardar.

Noen er veldig ivrige, men det er mu-
ligheter både for dem som sykler mye og 
litt mindre.

Ofte deles gjengen inn etter hvilket tem-
po som ønskes. Derfor er det ingen grunn 
til å bli skremt. Alle blir tatt vare på.

Landeveistreninger for gruppe 2 og Jardar 
Xpres blir onsdager kl. 1800 og søndager 
kl. 1000. Start er ved Jardars klubbhus 
hvis ikke annet er avtalt. 

Kontaktpersoner for landeveis
gruppene:
Jardar Xpress: Arne Gaustad, e-post:  
arne.gaustad@gmail.com, tlf.: 952 58 950
Gruppe 2: Kjell Reidar Nervold:  
kreidar@online.no, tlf.: 996 17 343

Her er noen av sesongens aktiviteter 
for sykkelgruppa
07.04 Tourtråkk prolog
14.04 Mallorca- landeveissykling.  
 Første gruppe drar 14. april
01.05 Enebakk Rundt
10.05  Askerrunden – klubbmester-

skap landevei
03.06 Tyrifjorden Rundt
16.06 Lillehammer - Oslo
29.06 Jotunheimen Rundt
25.08 Birken og Ultrabirken
1.-2.09  Høsttur – årlig sosial høsttur 

for sykkelgruppa
05.09 Klubbmesterskap- terreng
16. 11  Sykkelbankett

Alle som er glad i sykling oppfordres til 
å møte ved Jardarhuset lørdag 7. april 
for å få med seg årets prolog. Det er  
såkalt avtråkk klokken  09.00. Dette er 
en tradisjonell og uhøytidelig åpning av 
sesongen, som mange ser frem til.

Lise Bjørnstad, som er leder av sykkel-
gruppa, oppfordrer folk til å være ute i 
god tid. For det er helt sikkert noen som 
kaster seg på setet for aller første gang, og 
noen som har behov for å prate litt før 
gjengen ruller av sted.

TUR TIL VM I BERGEN:. 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.

Vi spiller ikke bare på lag. 
Vi er gode venner også
Latteren høres først.  
I Combihallen 2.etasje øver 
jentene før de skal ned i  
hallen. 

Eirik Midttun Bæra, som har ansvaret før 
de skal ned til hovedtrener Ivan.

Eirik har vært med siden jul, ikke veldig 
lenge, men han stortrives. 16-åringen har 
spilt håndball i både Jardar og Haslum, 
men akkurat nå må han bli NRA av en 
ryggskade.

– Jeg håper å være klar på herrelaget fra 
høsten av, sier han. 

Venninnene Oda og Ebba forteller at 
dette en en sammensveiset gjeng.

–Vi spiller ikke bare på lag. Vi er gode 
venner også, sier Oda.

Hun har spilt håndball i fem-seks år.  
Venninnen Ebba noe kortere.

Treneren forteller at det legges vekt på at 
laget skal utvikle seg, at treningen skal 
være skadeforebyggende, og alle skal 
trives. 

Det siste høres spesielt lurt ut. 

: Tekst og foto Mette Bugge

Det er klubbens 14-åringer i håndball 
som har det gøy.

–Dette er et morsomt lag å trene. Det er 
mye latter og innimellom litt useriøst, 
men det er en flott gjeng, sier hjelpetrener 

HUMØRGJENG. Første rekker fra venstre: Ebba Schütz, Maria Krosby, Oline Viig, Synnøve Wiig, Julie Sjøflot.
Bak f.v: Oda Isaksen, Silje Hørgård, Cilie Sandsmark, Albertine Gjøs, Anna Austgulen.
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Velkommen til 
Natthåndball 
20. april kl. 19:00

Klubben har fått 
Sportslig utvalg

Natthåndball er en lang 
tradisjon i Jardar. Nå skal 
det skje igjen.

– Å drive et idrettslag blir 
fort preget av admini  
stra sjon og økonomi.  
Vi glemmer vår visjon: 
«Jardar – klubben for 
idrettsglede, fellesskap og 
vennskap.

20. april er det bare å møte opp i Com-
bihallen, enten man spiller håndball eller 
bare har lyst til å være med der og da.

Hallen er åpen, ungene pleie å strømme 
til og alle får være med på banen. Og det 
er mye som skjer i løpet av kvelden.

• Oppmøte kl.19.00
• Innløping og oppvarming kl. 19.15
• Kampstart kl. 19.30
• Loddtrekning kl. 21
• Kamper fra kl. 21.30 til 23
• Siste loddtrekning kl. 23

Det sier Stian Solberg, som ble leder da 
Jardars første Sportslige utvalg ble  en 
realitet i høst.
 
Han forteller videre om visjonen som 
 innebærer følgende: «Glede for alle, 
idrettslige prestasjoner og personlig 

Alle aldersbestemte lag kan melde seg på.

Meld deg på til din lagleder/oppmann, 
som sender en samlet påmelding for laget 
til Tone Hørgård: horgard@online.no 
innen den 16. april.

– Vi håper at mange kommer, sier Tone 
Hørgård, som representant for arrangøren 
J 14 og G12.

Hun spiller selv på klubbens old girls-
lag, noe som viser at man ikke må gi seg 
med håndballen selv om man er godt 
voksen senior. Jardar har tilbud til voksne 
medlemmer i mange idretter.

: Tekst og foto  Mette Bugge

Solberg utdyper dette ved å understreke 
at Jardar er en breddeklubb, men det 
betyr ikke at det skal være umulig å satse 
på idretten, bare at man skal prøve å gi 
tilbud til bredden.
 
– Vi ser fra siste OL at de fleste som blir 
toppidrettsutøvere har en veldig variert 
bakgrunn. For å få til dette i Jardar ønsker 
vi en bedre koordinering mellom grup-
pene, slik at det skal være mulig å være 
med på flere idretter. Vi ønsker å få barna 
til å bli allidrettsmennesker.

Solberg sier at Jardar skal ha ambisjon om 
å møte flest mulig medlemmers behov. 
– Det er viktig at vi skaper et godt idretts-
miljø for alle.

: Tekst  Mette Bugge

Vi avslutter med møljehåndball, heter det 
i innbydelsen, og det høres jo spesielt ut.

Det blir forøvrig kamper (blandede lag), 
loddsalg med mange fine og spennende 
premier, pølsesalg, brus og kaker.

Antrekk: Gjerne pysj.

Barn, unge og voksne har vært flinke til 
å ta på seg nattøy denne uhøytidelige 
kvelden. Og arrangøren lover følgende: 
Beste kostyme premieres.

Men det er ingen grunn til å være redd 
hvis du absolutt ikke har lyst til til å ta på 
deg pysjen. Håndballantrekk er greit det 
også.

vekst». For å få fokus på dette opprettet 
hovedstyret dette utvalget. 
  
Alle grupper er representert
Hver gruppe i Jardar (fotball, håndball, 
langrenn, hopp, sykkel og volleyball) har 
hver sin representant og Hovedstyrets 
representant skal være utvalgets leder og 
«fasilitator».

Sportslig Utvalgs tre primære oppgave er: 
1)  Lage og vedlikeholde Jardars Sports-

plan, det vil si sette Jardars sportslige 
målsetting

2) Definere felles treningsprinsipper
3)  Samordne gruppene slik at vi får  

mest mulig idrettsglede og resultater 
for alle.

 

ARRANGØR: Disse jentene fra J14 skal bidra når laget skal være med å arrangere Natthåndball. Og dette er en gjeng som lager mye 
moro. Se reportasje om dem på side 19.

MORO: Jardar vil at medlemmer skal ha bred erfaringsbakgrunn, og ikke satse for tidlig på én idrett. Her fra håndballtrening i 
hallen. G 16.
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Volleyballen tok 
seg rett til NM
Jardars volleyballspillere 
tar syvmilssteg. For første 
gang har klubben hatt et lag 
i NM. 10 gutter var med.

Det skjedde i Stavanger i starten på mars, 
og som trener Joar Skjevdal oppsum-
merte:

-Turen har vært en uforglemmelig miks 
av sportslig- og sosial utfoldelse.

2000-guttene kvalifiserte seg til NM med 
en bronseplass i regionmesterskapet for 
Østlandet (RM) i januar i år. Da ble det 
lagt en åtte-ukers treningsplan for tiden 
fram til det som skulle skje på Vestlandet.

kamp under selve NM og måtte tilbringe 
deler av første NM-dag på Stavanger 
legevakt for å sy. Ingenting av dette hin-
dret oss i å gjennomføre åtteukersplanen, 
inklusive NM, på en bra måte.

Og så var de i gang
Jardarhistoriens første volleyballkamper i 
et NM-sluttspill noen gang, seks kamper 
i tallet, ble gjennomført med stil. Trioen 
Shiva Zeiner Henriksen, Martin Østensen 
og Aksel Skjevdal har flest treningstimer i 
hallen siden oppstart og har vært vant til 
å dra lasset, men i NM var det gledelig å 
se spillere som Morten Johan Rønning, 
Aleksander Vannebo og Simen Sandvik 
stå fram med større autoritet og ro i spil-
let sitt enn noen gang før.

-Da var det med stolthet vi så måten våre 
gutter gjennomførte møtet med Norges 
beste juniorlag (f 1999 og senere) på. 
Ett år og ni måneder etter våre første 
famlende volleyballtreninger i Combihal-
len, møtte vi nå landets beste lag med 
mellom fire og åtte års volleyballskolering 
bak seg, fra volleyballsteder som Førde, 
Volda, Sandnes, Stavanger, Kristiansand, 
Haugesund, Bergen, Oslo osv. Visst tapte 
vi, og som i RM ble vi det tredje beste 
laget fra region Øst, bak Oslo Volley og 
Tønsberg, men foran Holstad.

Her er gjengen som deltok som første 
volleyballag fra Jardar i NM: Liggende 
foran: Shiva Zeiner, 1.rekke fra v: Martin 
Østensen, Noah Borgejordet, Tobias 
Nygård 2.rekke fra v: Aksel Skjevdal, 
Martin Augestad, Morten Johan Rønning, 
Tobias Schwabe og Simen Sandvik. 
Aleksander Vannebo var ikke tilstede da 
bildet ble tatt.

Den planen ble fulgt. Riktignok var den 
noen humper underveis. Tobias Nygård 
tråkket over rett etter RM, som betød 
krykker og treningsavbrekk.

Aleksander Vannebo tråkket over under 
serieturneringen i begynnelsen av februar. 
En ny spiller med krykker og treningsav-
brekk.

Martin Augestad fikk kronisk beinhin-
nebetennelse i leggen i februar; nåler, 
massasje og treningsavbrekk. Tobias 
Schwabe tråkket over på trening nøyaktig 
en uke før vi skulle reise, og dermed ble 
det krykker, elektrobehandling og tren-
ingsavbrekk. Noah Borgejordet kuttet seg 
dypt mellom pekefinger og langfinger på 
slaghånden under oppvarmingen til første 

PÅ LUFTETUR. Gjengen ute i smauene i Stavanger.

▶
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Imponert av sine egne
– I volleyball er det poeng på hver eneste 
ball, så selv om vi i lange perioder spiller 
jevnt med de langt mer etablerte lagene, 
gjør vi innimellom små feil som over tid i 
et sett gjør at vi kommer noen poeng bak, 
og taper. Skjevdal er imponert over måten 
gjengen tapte på, for alle ga alt.

Men Fram fra gamle Nord-Trøndelag, slo 
vi! Og vi tok ett sett fra KFUM Hauge-
sund. Det ble B-sluttspill, som ga oss 14. 
plass av de 16 lagene som hadde kvali-
fisert seg til NM.

Og de elleve volleyballjentene som hadde 
tatt turen til Stavanger for å heie, var en 
super gjeng sammen med flere foreldre.

Jardar har fått en ny trener i Eirik 
 Holand, som begynte i vinter. Han bor 
på Slependen og har til nå spilt volleyball 

i Asker. Joar kommer til å hjelpe til med 
guttene, men blir hovedtrener for jentene 
i fortsettelsen.

Og til slutt har Joar en oppfordring til 
spillerne:

– Gutter, dere er en rå gjeng, både fysisk 
og mentalt. Så hvis dere vil, legger jeg 
gjerne en ettårsplan sammen med Eirik 
fram til neste års NM. Da er dere eldst 
i juniorklassen og har nesten doblet det 
totale antall treningstimer dere har i 
 volleyball. A-sluttspill om ett år?

Ellers har gjengen i volleyball dette 
 programmet fram til sommeren:
•   2 uker trening som avsluttes med GAL-

LATURNERING/serieslutt 14-15 april
•   1 uke Volleycamp Combihallen i 

påskeferien

•   2 uker trening som avsluttes med 
helgetur til Sarpsborg VIKING CUP 
27-29 april

•   Beachvolleyballsesongen starter (mai)

•   Vi fortsetter med innetrening parallelt 
med sandvolley hele mai og juni og del-
tar med flere firer-lag i NORWEGIAN 
VOLLEY CUP i Oslo i 22-24 juni.

PS. De som har bidratt til bilder på denne 
reportasjen er Anita Nygård, Tobias 
Nygård og  Per Borgejordet, den siste var 
også med som fysioterapeut/medic.

EN STOR GJENG PÅ TUR! Totalt med spillere, trenere, støtteapparat og heiagjeng talte vi 27 stykker.

ENDELIG KOM JENTENE og en sulten gjeng venter på mat.

▶
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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

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

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!
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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!

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
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Kiropraktikk

Akupunktur

Fysioterapi

Massasje

Ultralyddiagnostikk

Stolt samarbeidspartner til Jardar

Klinikk Pluss, Løkketangen 12a, 1337 Sandvika

Tlf: 67 80 50 70, E-post: post@klinikkpluss.no
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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: mandagfredag kl. 0915, tirsdager 1720

Nytt telefonnummer til klubbkontoret: 67 48 65 00

Fotballskolen får ny leder
Sebastian Haug skal være 
sjef for Fotballskolen i 2017.

Sebastian Haug  er klar for en ny og spen-
nende oppgave. Og han vet hva han går til 
når han nå blir nye sjef for Tine fotball-
skole i Jardar. 

Sebastian, som går på BI i Nydalen, har 
vært trener i Jardar i fire år. Han har vært 
hjelpetrener for årgang 2001, hovedtrener 
for gutter 2002 og er i dag trener for 
junior laget sammen med to andre.

I tillegg har han hatt ansvaret for FFO og 
hjulpet til på Early Bear.

I fars fotspor
Som sønn av Geir Haug, som alle i fotbal-
len kjenner, ble det naturlig at han også ble 
med i fotballen, og etter hvert engasjerte 
seg. Pappa har vært trener i en årrekke.

Jardars Fotballskole, der Tine har vært 
sponsor i mange år, er slett ikke ukjent for 
unggutten.

– Jeg har vært assistenttrener og hoved-
trener der i syv år. Og det gir også bra 
erfaring at jeg har vært med på tilbudet om 
spillerutvikling (SPU) i tre år. Jeg takket 
ja til å overta fordi jeg trives med å være 
trenerjobber i Jardar. Og det er fotball jeg 
kjenner best, sier han.

Sebastian forteller at han har vært med så 
lenge at han følte seg litt ferdig med å være 
trener i Fotballskolen. Derfor syntes han 
det var naturlig å gå videre med en admini-
strativ oppgave.

For som sjef må han planlegge og legge til 
rette for at unger skal ha det gøy og lære 
mye og at alle trenere og gode hjelpere 
skal vokse og gjøre jobben sin.

– Kommer du til å forandre noe?
– Mye av det som er blitt gjort de siste 

årene, har vært veldig bra, men noe nytt 
finner vi bestandig på.

PS. Fotballskolen blir i Uke 26 og 32. 
SPU blir i uke 27. 

: Tekst og foto Mette Bugge

NY LEDER. Sebastian Haug blir ny sjef for Tine fotballskole i Jardar. 


