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For liten og stor,
klubben der du bor

JARDAR

Leders hjørne

Forsidebilde: 
5 år gamle Ida Aarset Stokke i aksjon på Jardardagen. 
FOTO: KNUT HELGESEN. 

Alle kan ta i et tak
Høsten er i gang med alle grener og kamper på alle 
arenaer. Selv om det er mangel på plass i både hall 
og bane, er vi likevel heldige som har Combihallen 
i vårt område.

Jeg vet at den er sprengt, og vi skulle gjerne hatt 
mer. Volleyballen er kommet som en meget 
verdifull tilvekst, med masse aktivitet. Det beste 
hadde vært at både håndball og volleyball hadde 
hatt nok tid i området, men slik er det dessverre 
ikke. Derfor må mange dra til andre haller for 
trening.

Det samme gjelder på fotballbanen, der vi fint 
hadde klart å benytte enda en bane til trening og 
kamper. Friidretten drar til Bærum idrettshall, der 
det er bedre fasiliteter for dem. Og den nystartede 
gruppa er i gang, med oppfordring om at det er plass til flere.

Heldigvis skal ikke alle idretter inn. Nå kommer vinteren, og langrennsløpere, hoppere 
og kombinertutøvere gleder seg til det. Sykkelfolket har snart gjennomført en lang 
sesong, der fast oppmøte hver lørdag stadig er like populært. Og flere er med på turritt. 
Miljøet er topp.

Jardardagen er alltid like spennende. Jeg tenker at gruppene kan puste ut, og selv sier 
jeg takk etter en fin festdag. 

Det er herlig å se alle dem som blir hentet frem for å få blomster, utmerkelser og gode 
ord. Det er så fortjent.

Jardardagen betyr noe for nærmiljøet, som vi arrangerer for. Der kan familier som ikke 
har noen tilknytning til oss, komme for å være med og se hva slags tilbud vi har. 
Selvsagt er det også mange av dem som allerede deltar i en aktivitet, som kommer. 
Men da kan det også hende at de har med seg småsøsken, som får prøve seg.
Og bare det å treffe kjente på en hyggelig dag, naboer, klassekamerater, andre foreldre, 
er med på å gi verdi for flere. 

Det meste av arbeidet som drives i klubben vår gjøres på frivillig basis. Noen har litt 
lengre verv, andre er innom på kortere engasjement, en dugnad, vakt i hallen, som 
dommere, lagledere, trenere og arrangør. Alle trengs. Jeg håper at alle mødre og fedre 
ser viktigheten av å ta i et tak, og ingen forlanger at det skal være bidrag i årevis. Men å 
si ja til å bidra på ulike ting, det kan alle klare.  

 : Kjersti I. Hellby

Jardars målvakt 
er 65 år. Og skal ikke gi seg.

Trodde du håndball bare var 
for 20- og 30-åringer?  
Tro om igjen.

1997, så ble det naboen Haslum og flere 
medaljer. Sølv i 40-årsklassen, mange 
medaljer i 50,inkludert en NM-tittel.
Med Jardar er det “bare” blitt bronse, selv 
om vår klubb også har NM-tittel. Men 
det var før Liv kom.

– Mangee sier du er tøff?
– Egentlig ikke. Det er noe med å være 
i flytsonen. Det handler på instinkt. Jeg 

kan ikke kaste meg av fri vilje. Jeg lar det 
bare stå til, sier hun.

Liv har mange interesser. Triatlon er blitt 
én av dem.  For flere år siden ble hun 
invitert til å være med i Oslo triathlon av 
sin sønn. Det var en julegave. Hun måtte 
i tenkeboksen.

I høst var det femte gang hun deltok i 
denne konkurransen. Nå sammen med 
flere andre som har spilt og noen også 
spiller, for Jardar i NM: Inez Nærup, 
Lene Eikefjord og Synnøve Solheim.

– Jeg har en meget kort karriere i svøm-
meklubben Speed for 50 år siden. Der 
lærte jeg å crawle. Det drar jeg nytte av.
I seilsporten har hun gjort det aller best, 
sammen med ektemannen i en Snipe. De 
har tre NM-gull sammen.

– Hva betyr håndballen for deg?
– Veldig mye. Det at vi har et slikt sam-
hold og treffes på tvers av aldersgrenser, 
status og yrker.  I hallen er vi alle bare 
håndballspillere.  

: Tekst og foto Mette Bugge

Liv Sinding-Larsen har passet veteran-
lagets mål i flere år nå. Hun har lang 
erfaring fra Stabæk, Haslum og bedrifts-
serien før hun kom til klubben vår. I 
Jardar er hun høyt og lavt.

Veteranen, som er bosatt på Høvik, er fast 
målvakt i serien. For å spille der, må man 
være 33.

– Jeg begynte med håndball som 12-åring 
i Stabæk. Dre spilte jeg ut junior-alder, 
men rakk å få med to NM-medaljer, sier 
hun.

I 1998 ble det Haslum. Hun ble hanket 
inn fra bedriftsspill, som hun har holdt 
på med i mange år, og fortsatt holder på 
med.

Første gang hun meldte seg til tjeneste for 
et veteranlag var riktignok med Stabæk i 

REDNING: Ofte skjer det. Liv stopper de 
fleste baller.

SPREKING. Liv Sinding-Larsen er veteranlagets reddende engel der bak i målet. 
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Jardardagen er 
også tid for ros
– Det var så uventet. Jeg ble 
veldig, veldig glad og litt 
rørt.

Cecilie Kristin Ellingsen tok imot fortjent 
hyllest på Jardardagen lørdag 15. septem-
ber. Hun fikk prisen Årets leder, som en 
av flere som det ble gjort stas på.

For da styret i idrettslaget for få år siden 
flyttet prisutdelingen til Jardardagen, fra 
det tradisjonelle årsmøtet på vårparten, 
kom de “heldige” mer ut i lyset.
Og ved siden av utmerkelser av det 
formelle slaget, for lang og tro tjeneste, 
deles det ut priser til dem som har utmer-
ket seg det siste året.

Kristin, som hun er mest kjent som, 
har lang fartstid i klubben vår. Hun er 
lag leder for juniorlaget i fotball, og as-
sisterende lagleder for senior herrer.  Hun 
sitter i fotballstyret, og har ansvaret for 
kioskdrift og dorulldugnad. Dessuten  
representerer Jardar når hun sitter i sekre-
tariatet i håndball, for Norges Håndball-
forbund. Kristin håndterer landskamper 
og toppkamper i serien.

Hun stiller også opp når old girls trenger 
noen til å sitte i sekretariatet. På det 
laget var hun en viktig brikke i mål, da 
50-åringene tok NM-gull i Bergen for 
noen år siden.

Denne gangen fikk Kristin blomster, 
ved siden av et håndfast bevis på at hun 
mestrer lederjobben utmerket. 

Ante at noe var i gjære
Det var noen som hadde hvisket henne i 
øret at det var lurt at hun var til stede.
– Jeg hadde ekstravakt på Vallerhjemmet, 

FORNØYD. Kristin Ellingsen er lagt merke til for sin innsats i Jardar. FOTO: GEIR HAUG

FOKUS. Sykling er gøy. Dan-Evert Brekke 
følger med i bakgrunnen.

VOLLEYBALL: Fra venstre: Nils Brænden Sand og Bo Brennskag.

KONSENTRASJON. 
Full rulle.

 GUTTA I KIOSKEN: Sittende er fra venstre Ejvind Adler Svenberg Kristensen og Arne Øgreid, 
Henrik Fryjordet Wiik står bak til venstre med Tobias Lønrusten Suleng.

BIDRAGSYTERE.  De stilte for sykkelgruppa. Fv.: Arne Gaustad, Lise Bjørnstad, 
Ola Nyhus, Dan-Evert Brekke og Kjetil Ulvestrand.

HOPP:  Adrian Tjørnhom.

og fikk lov av sjefen til å ta en time fri. 
Jeg ante at det var noe på gang. Likevel 
ble jeg litt overrasket og satte stor pris på 
tildelingen.

Familien Ellingsen har vært faste bidrags-
ytere, ikke minst i fotballen. På det meste 
var det fire av Kristins sønner  som spilte 
fotball i Jardar samtidig. I dag er det kun ▶
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▶

Jonas som er på banen i lokalklubben. De 
andre er spredt både i Australia, Bergen 
og litt nærmere mamma.

Tradisjon som holdes ved like
Jardardagen ble igjen en hyggelig dag for 
dem som kom til Bjørngård på en fin 
solskinnsdag. Tone Mjøs fra håndballen 
hadde holdt i tømmene på forhånd, sam-
men med representanter fra gruppene.

Joar Skjevdal fra volleyballen var speaker.
De seks gruppene fotball, håndball, 
sykling, friidrett, hopp, langrenn og 

volleyball hadde laget hver sin stasjon, 
der oppgaver skulle løses i det som gikk 
under navnet sekskamp. De yngste startet 
på formiddagen, de eldste etter lunsj. Det 
var rotering i grupper, 15 minutter på 
hver post. Og tre oppgaver på hver post.
Det ble løst 100 startkort, og så gikk 
deltagerne rundt til hver post. De yngste 
fikk medaljer og en ryggsekk. Volleyballen 
bød forøvrig på kamper.

Mat og drikke gikk ned på høykant på 
uteområdet. Tidligere år var det hånd-
ballkamper inne i hallen, men ikke de 
siste årene.

– Det var trolig et par hundre mennesker 
innom, men det kunne gjerne vært flere, 
sier Joar Skjevdal. Han legger til:

– Uansett ble det en svært vellykket 
 Jardardag. En av de beste jeg har vært 
med på. Det føltes som en festdag.

Tone Mjøs har vært prosjektleder for 
Jardardagen. Det var fjerde gang.  Hun 
hadde med  seg en representant fra hver 
av gruppene. 

– Poenget med Jardardagen er å få vist 
frem alle idrettene, slik at ungene blir 
kjent med dem. Dessuten synes vi det 
er fint å få brukt idrettsanlegget til 
en hyggelig familiedag. Det har vært 
strålende vær hver gang. Det er et stort 
pluss. 

Det var noen utmerkelser denne gangen 
også. Merkekomiteen har ansvaret her:
Inez Nærup i håndballen fikk merke med 
krans. Jens Lurås Oftebro fra hopp fikk 
merke med krans. Einar Lurås Oftebro 
fikk merke i gull.

Storebror Einar fikk i tillegg Bellevue-
pokalen. Nå har han fått den tre ganger, 
så nå kan han ikke få den mer.

: Tekst Mette Bugge  foto Knut Helgesen

ÅRETS DOMMER: Richard Vikstøl tilhører 
fotballen og fikk sin pris på Jardardagen.

MERKE MED KRANS: Jens Lurås Oftenbro.

ÅRETS TRENER: Sebastian Haug.
 

ÅRETS ILDSJEL: Joar Skjevdal.

MERKE MED KRANS. Inez Nærup i  
håndballen fikk merke med krans.

MERKE MED GULL: Einar Lurås Oftebro. 

SPEAKER: Joar Skjevdal fikset det  
utmerket.

UNNA HER. Sykling var populært.

I KØ. Kristian Staver Knuten (nærmest kamera), Henrik Alexander Skøien-Kvale, Nils Brænden Sand, Noah Holtleite og Andreas Teigen.
GODT JOBBET.  Oda Alstad Isaksen (bak) fra Jardar 
Håndball J03 følger ivrig med på Hedvig Bergsodden. FOKUS. Ball er gøy.

▶
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JARDARDAGEN FRA IFJOR.

Vi snakker om Jardars Fotballskole, to 
uker i sommerferien. I svært mange år har 
klubben hatt et tilbud til barn rett etter 
at skolen er ferdig, og like før den starter 
igjen. Fotballskolen går fra mandag til 
fredag. Aldersgruppen er omtrent åtte til 
elleve år.

– Det var fint å være leder, sier Sebastian 
Haug. 22-åringen tok jobben for første 
gang, og hadde med seg 15 trenere den 
første uken da det var 100 spillere, og ti 
trenere til de 65 som meldte seg på i uke 
to.

– Jeg var litt usikker i starten, men kom 
fort inn i det. Og neste år skal vi gjøre 
ting enda litt bedre,  sier han.

Sebastian Haug er blant de unge som 
tar jobber og utvikler ferdighetene sine i 
klubben. Han er trener for juniorlaget, og 
spiller dessuten på seniorlaget. Han blir 
lagt merke til.
 
Hovedstyret, som velger ut de som skal få 
priser, plukket ut ham som Årets trener 
på Jardardagen.

– Det var morsomt og overraskende, 
kommenterer Sebastian.

Han hadde vært trener på Fotballskolen i 
åtte år og takket ja da han ble spurt om å 
ta hovedansvaret for opplegget..

– Det var morsomt å gjøre noe nytt. 
Sebastian kan absolutt tenke seg en slik 
rolle også neste år.

“Skolesjefen” ble 
Årets trener
Ungene og trenerne får 
erfaring. Sjefen vet hva 
han skal gjøre enda bedre 
neste år.

For fotballgruppa er noe av det viktigste å 
få lært opp endel fotballtrenere, som igjen 
betyr at de unge får bedre tilbud.

ÆRE. Sebastian Haug kan være stolt. 22 år gammel og valgt til Årets trener.

Mange barn ser frem til disse dagene på 
Fotballskolen, og Jardar fortsetter med å 
tilby læring på den måten.

FELLESBILDE: Nydelig vær og herlige unger. Fotballskolen gir minner for livet.

SAMLING: Mye å lære, og noen ganger er det lettest å sette seg ned. PÅ BALLEN. Fotballspill og to lag mot hverandre. 
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Fotballturnering  
i Spania 
21 fotballspillere av  årgang 
2006 dro til Spania på  
fotballturnering. I høst  
har laget blomstret.

– Det er trøkk og driv på treningene, sier 
mamma Tone Bjørseth-Andersen, som 
var med på turen.

Hun forteller at reisen til et mindre sted, 
Salou,  utenfor Barcelona i juni, har 
bidratt til at spillerne har fått en ny giv. 
Hun forstår spørsmålet om det er litt 
tidlig å dra med 12-åringer på langtur, 
men sier det var enighet om det.

– Det er ikke helt vanlig, men vi har 
 engasjerte trenere som ville det.  Vi  forel-
dre støttet opp om avgjørelsen.

Det førte til at mange familier tok reisen 
som sin sommerferietur. Med foreldre og 
søsken på laget ble det over 70 som dro i 
samlet flokk.

Trenerne Thomas Finstad, pappa til Fri-
da, Nina Winge mamma til Kaja, og Eirik 
Lome,  pappa til Martine er trenertrioen 
som har ansvaret for to lag til daglig. Ett 
i 1. divisjon, det andre i tredje. De spiller 
både syver- og nierfotball.

I Spania var det turnering som ga viktig 
erfaring.  – De møtte til tider svært 
gode lag, særlig fra Spania. Det har gjort 
dem tøffere og ivrigere, og gitt dem økt 
forståelse av hva som skal til for å bli enda 
bedre.

Det var selvfølgelig en utfordring å spille 
i Spania-varmen, men jentene var flinke 
til å drikke vann, og trenerne sørget for at 
det alltid var vannbøtter til å dyppe hodet 
i på sidelinjen.

Turnering er miljøskapende
Rent sosialt var turen en stor suksess 
for spillere og trenere, og ikke minst 
foreldrene og søsknene. -Flere av jentene 
hadde med seg sine søsken og særlig de 
største (gutter og jenter fra Jardar ’03 var 

også der) hadde det veldig gøy sammen. 
De  heiet iherdig på jentene. Det var 
god stemning på tribunene og Jardartil-
hengerne hørtes godt!

På kveldene var alle samlet gruppevis til 
middag. 

Pausene på dagen ble tilbragt på 
stranden, i fornøyelsesparken som lå rett 
utenfor byen, eller på shopping i den 
lille badebyen Salou. 

Siste kvelden var det avslutningsmiddag 
med taler og diplomer til alle jentene, 
samt mye  velfortjent skryt og heder 
til trenerne som loset jentene gjennom 
cupen med stort engasjement kombinert 
med en stor porsjon tålmodighet.

Laget tok fly tur/retur Barcelona og 
bodde på tre- eller firemanns rom på 
hotell

: Tekst Mette Bugge  Foto: Tone Bjørseth-Andersen

TOPP-SCORER POKAL. Under premieutdelingen fikk  
Kaja og Benedicte hver sin topp-scorer pokal.

JARDAR VANT! Sofia Isabel i duell med motstandere fra  
Kenya i finalen i B-sluttspillet. 

VI HEIER PÅ HVERANDRE. Her er Jardar jenter A på tribunen og heier på
Jardar jenter B. Fredrikke, Linn, Frida, Benedicte, Tomine, Anna, Martine. MILLE TAR BALLEN. Kaja, Karoline og Jenny følger med.

STOREBRØDRE (Marcus, Peder og Jonas) og foreldre følger med fra 
tribunen.

TRENERNE INSTRUERER, coacher og heier på jentene gjennom hver kamp 
(Nina, Thomas, Eirik).

MANNSKAPET. Trenerne er Thomas Finstad (øverste rad på venstre side), Eirik Lome (øverste rad høyre side), Nina Winge (nederst høyre).
Spillere. Bakerste rad fra venstre: Celina, Malin, Linn, Jenny U, Kaja, Sofia Isabel, Anna, Frederikke. Midterste rad fra venstre: Sofie, Julie,  
Martine, Pia (keeper), Karoline, Johanne, Tomine. Forreste rad sittende fra venstre: Benedicte, Mille, Vilde, Ronja, Jenny, Frida
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Valgte volleyball, 
men har svart belte 

Pendler fra Kongsberg 
for å spille for Jardar

Tobias Schwabe Jortveit  
er i utgangspunktet karate-
utøver. Nå satser han  
volleyball.

Noah Borgejordet (17),  
Pia Tveitstulen (48) og  
Per Borgejordet (50)  
er spesielle. 

De er bosatt på Kongsberg, men velger  
likevel å ta turen til Combihallen for å 
trene og spille volleyball. 

Sønn, mor og far  spiller på hvert sitt 
Jardarlag denne sesongen. Junior Noah på 
GU19-laget, mor på damelaget i 5. divi-
sjon og fattern på herrelaget i 4. divisjon.
 
Familien har også dratt med seg Kongs-
bergsøstrene Karine (JU19) og Marie 
Nørsterud (D5) og Simon Magnussen 
(GU19) inn i Jardarmiljøet. Disse seks 
kjører frem og tilbake flere ganger i uken 
for å trene volleyball i klubben vår.
 
Pia og Per bidrar i tillegg til å spille på 
våre seniorlag, på trenersiden når de er 
her.
 
– Vi er på vei på trening nå. Vi er gamle 
volleyballspillere. Vi la opp på slutten av 
90-tallet, vi voksne, forteller Per.

Han legger til at da barna kom, ble det 
ikke noe spill. De hadde vokst opp med 
volleyball på Kongsberg, som på 80-tallet 
hadde lag i eliten. Men så døde miljøet 
ut.
 
– Jeg var vokst opp som læregutt for 
herre laget, sier Per.
 
Grunnen til at familien kom tilbake 
til denne idretten, var at de bare skulle 
hjelpe noen idrettsskoleelever med å lære 
dem volleyball.

– Plutselig hadde vi noen ivrige ungdom-
mer, deriblant vår sønn. Hva skulle vi 
gjøre? spør Per.
 

sjon også, selv om det er U 9 som er hans 
lag.

– Tobias var med Jardars G19-lag i volley-
ball til NM i Stavanger i år, så graderte han 
til svart belte i juni, og vier seg nå hundre 
prosent for volleyballen.  Det synes vi er 
flott, sier trener Joar Skjevdal. 

: Tekst Mette Bugge

18-åringen synes det er så gøy at han har 
valgt å legge karate litt på hylla. Skjønt 
han tar med seg mye fra den idretten, som 
kroppskoordinasjon og balanse.

Høvikgutten har svart belte og har holdt 
på med den sporten i tre år. Men da han 
ble spurt om å prøve volleyball sammen 
med andre i klassen, gjorde han det.

– Jeg går på Valler. Halve Jardar går i min 
klasse. Jeg og en annen ble med på trening. 
De andre hadde spilt i ett år. Men et var så 
gøy og jeg ville gjerne fortsette, sier han.

Tobias måtte til slutt velge. Han klarte ikke 
å gå på alle treningene i to idretter. Så da 
Jardar valgte å satse mot NM siste sesong, 
ble han med der. Og laget har hatt en 
fantastisk utvikling. Denne sesongen er det 
NM igjen, rundt mars. Det vil spillerne 
satse mot.

Karateklubben har vært Misushi. Den 
ligger på Dønski og er Norges beste. Nå 
er hvitt byttet ut mot Jardars blå farver, og 
han trives godt.

– Jeg er vant til å trene, så jeg hadde et 
godt grunnlag. Karate gir god utholden-
het, forteller Tobias.

Han synes det var mange hyggelige folk i 
klubben vår, og gleder seg til treningene.
Han har vært innom herrelaget i 4. divi-

Møtte Jardar på Kongsberg
 Via forbundet sa foreldrene at de kunne 
arrangere utviklingssamling på Kongs-
berg. Vi hadde få egne spillere, men fikk 
med en flink instruktør. En gjeng fra 
Jardar kom og var med. Det ble sosialt og 
fint. Vi snakket med dem og fikk høre at 
vi var velkommen i klubben.  Det gikk 
bare to dager, så var vi inne på trening. 
Det var i starten på året 2018.

Spillerne drar til Jardar mellom én og tre 
ganger i uken. Hver vei tar turen én time. 
Med sene kveldstimer hender det at de 
ikke  er i seng før klokken ett.
 
– Guttene vi har oss har dessuten begynt 
å trene med 1. divisjon i  Kongsberg også. 

Det blir det litt trening litt her og der, 
sier Pia.

– Det er veldig moro  for oss og ung-
dommene. Jardar har en flott gjeng. 
Familien Skjevdal har madrasser i kjel-
leren. Ungdommene kan komme inn og 
over natte der. 

Ekteparet har også engasjert seg som 
 trenere, ved at de spiller på hvert sitt lag.

– Det er vår dugnad, mener Per. Pia 
skyter inn: De fleste  unge er født i år 
2000. Vi måtte dra i gang et herrelag slik 
at de kan gå over dit etter junioralder. 

: Tekst Mette Bugge  Foto: Anita Nygård

FAMILIEN. Sønn Noah, mamma Pia og pappa Per er blitt ildsjeler i Combihallen og for Jardar. 
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Inez Nærup:

–Fineste gjengen 
som finnes!
Trener Inez Nærup stråler. 
Det skyldes at hun er så 
glad i disse jentene.

I gymsalen i Combihallens 2. etasje er det 
styrkeøvelser. Laget står i ring med Inez 
som veileder. Om kort tid skal 2003-laget 
ned i selve hallen. Da er det håndball som 
gjelder.

Selv om Inez egentlig har nok med å være 
sportslig leder i håndballen, er hun også 
trener for jenter som er 15 år. De fleste av 
dem har spilt håndball i klubben fra de 
var små. 

I denne gjengen er det også spillere fra 
Nesøya. For tre år siden gikk de to klub-
bene sammen i denne årgangen.  

Spilte doble kamper
De er 14 jenter. I fjor utgjorde gjengen 
to lag, som var påmeldt i serien. Det var 
ett i Jenter 14 og ett i Jenter 15. Men det 
var de samme jentene. Vi hadde sinnsykt 
mye kamper. De ble veldig gode, mener 
treneren.

Denne sesongen møter de lag som ikke 
har spilt med toerball eller klister. Jardars 
jenter har erfaring med det.

Vil du bidra?
Inez har vært trener i Jardar i åtte år. Hun 
kom inn da tvillingene Andrea og Fredrik 
begynte på håndballskolen, men ble 

overrasket da datteren etter tredje trening 
utbrøt: “I dag var det gøy. Vi brukte ball”.
Mamma kunne ikke forstå at ingen ball 
var med på en håndballskole, og tok 
kontakt med daværende leder av skolen, 
Tone Mjøs.

– Jeg måtte høre om det var noe jeg ikke 
hadde forstått.  “Du er kanskje gammel 
håndballspiller og kan kanskje tenke deg 

å stille som trener neste år” spurte Tone.
Inez svarte ja. Siden den gangen har hun 
bidratt.

Sønnen   har vært dommer i mange år og 
spiller på herrelaget. Datteren er trener.

– Vi elsker Jardar. Det er så fint å være der 
fordi det er mange positive folk. Det er en 
breddeklubb. Vi har plass til alle.

VERDENS HERLIGSTE GJENG, mener trener Inez Nærup. Foran f.v. Emma Hovda, 
Silje Kjølberg, Oline Viig, Inez Nærup. Bak f.v. Oda Alstad Isaksen,  Maria Krosby 
Kristoffersen, Arizona Mehaj, Synnøve Wiig, Silje Hørgård, Christine Wasa, Albertine 
Gjøs, Julie Sjøflot. 

BEUNDRER. Ingen tvil om at måten trener Inez  ser på laget sitt, så er hun utrolig stolt. 

Ble sportslig leder
Inez har tatt administrativt ansvar også. 
Hun kom fort med i styre og stell, og 
var en periode både leder sammen med 
Marianne Lefdal, og sportslig  leder. Nå 
er hun “bare” det siste.

– Nå er Marianne leder. Hun er så flink, 
skryter Inez. 

Marianne Lefdal var tidligere  økonomi-
ansvarlig, men nå er opplegget anner-
ledes. Og da kan hun ha tid til å være sjef.

Inez har som regel hendene fulle med 
forskjellige ting, men er også glad for at 
mange andre foreldre bidrar. På dette 
laget er  Tore Hovda og Tone Hørgård 
lagleder/oppmann.  

– Jardar er helt avhengig av at foreldre 
bidrar.

: Tekst og foto Mette Bugge
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–Håndball i yngre 
årsklasser må ikke 
være for seriøst

Treet faller ikke langt fra 
stammen. Andrea Nærup er 
blitt håndballtrener, som sin 
mor Inez.

Spillerne snurrer rundt og rundt slik at de 
blir svimle. Så skal de løpe fremover, og 
da blir det mye latter. For de løper ikke 
akkurat i en rett linje.

Andrea Nærup sitter på  huk på gulvet 
i Combihallen og følger med. Hun er 
trener for Jenter 2004, egentlig hjelpe-
trener sammen med Einar Bergsland. 
Men denne kvelden er hun alene. 

Andrea er blant de yngre trenerne klub-
ben er så avhengig av.

– Jeg ble trukket med av mamma for to-
tre år siden, sier tenåringen.

Hun spilte håndball i klubben i flere år 
inntil laget gikk i oppløsning. Da prøvde 
hun seg i Ullern.

– Men så fikk jeg kyssesyken og havnet 
på etterskudd. Da sluttet jeg, forteller 
Andrea.

Hun har likevel fortsatt med trener-

gjerningen, og bidrar overfor to lag. 
det andre er J 03, som mamma har 
hovedansvaret for.

– Hva legger du vekt på som trener?
– Jeg synes det er viktig at spillerne har 
det gøy. Det skal ikke være for seriøst i de 
yngre årsklasser, for da slutter mange. Det 
må ikke være for strengt for tidlig.
 

Andrea mener at det også er plass til dem 
som vil satse mer, og trenerne prøver å 
tilfredsstille alle.

– Håndball er morsomt. Jeg prøver å lære 
dem litt forskjellig, sier hun.

Ingen av venninnene fra håndballtiden 
er trenere i Jardar nå. Andrea synes det 

er lærerikt å bidra på den måten. Eleven 
i 2. klasse på videregående tror at hun 
har igjen for det senere. Det å lede andre, 
være i en gruppe, forstå mennesker.
Og enn så lenge, til hun kanskje skal 
vekk for å utdanne seg videre, akter hun 
å bruke litt av fritiden sin i Jardar. Det 
setter mange pris på..

: Tekst og foto Mette Bugge

KONTROLL. Andrea Nærup trives med å være trener. Det er lærerikt. MORSOMT. Til venstre Nadja Graf og Vanyca Tran til høyre.
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▶
Sykkelgruppa er 
ute sent og tidlig
Sykling har fått fotfeste i 
Jardar.  Hvis man er i  
området, er det lett å få  
øye på “tråkkerne”.

– Over 60 har vært innom denne seson-
gen, normalt er det 10-15 som stiller opp 
hver gang, sier Ola Nyhus.

Han går under navnet Tour Tråkk- 
generalen. Nyhus er en av de ivrige, i 
likhet med Kjell Nervold.

Det var sistnevnte, Dan-Evert Brekke 
og Hamid Besharati Jardarposten møtte 

en helt vanlig kveld utenfor Bjørnegård 
skole. Da hadde de vært ute på en 35 km 
lang kveldstur.

De tre er ivrige, og avtaler gjerne litt fra 
gang til gang.

– Vi kaller det ikke trening. Vi er ute og 
lufter hodet, sier Dan-Evert.
 
Tour Tråkk er mer formelt fordi det er en 
fast avtale, men samtidig veldig sosialt.
– Vi tester bakeriene i områdene og i 
Markastuene, ler Nyhus.

Han synes det er fint at alt er litt uhøy-
tidelig og tror det er årsaken til at så 
mange blir med fra år til år.

Og når det hele skal feires på bankett, 
eller høstfest om man vil, står stemningen 
i taket. Denne delen av sykkelgruppas 
aktivitet i midten av november er svært 
viktig.

– Det har vært bra aktivitet i år. Vi 
holder på helt til at det blir for glatt, sier 
sykkelgruppas leder Lise Bjørnstad. Hun 
er blant dem som ofte trår med gruppen 
på lørdager. Og kvinner og menn er like 
velkomne.

Klubbmesterskap
Jardar hadde klubbmesterskap i sykling  
5. september. Det ble arrangert på Jord-
bru. Der ble det kjørt to runder a 4,38 
km i deler av lysløypa og på ren sti. En 
meget tung løype på underlag av bark og 
litt gjørme.

Hver lørdag skjer det. Klokken ni på 
morgenen drar en gjeng avgårde med 
sykkelen.

LAGBILDE. Det må til på et klubbmesterskap. Fra venstre: Tron Nerbø, Øivind Nullmeyer, Ola Nyhus, Kjell Nervold,  
Lise Bjørnstad, Olav Omtveit, Kristina Vestveit.

KVELDSTUR. Hamid Besharati, Kjell Nervold.og Dan-Evert Brekke.

Kun 7 stk turte å stille opp.
Ola Nyhus fikk beste tid av alle. På 
damesiden var det Kristina Vestveit  
Nervold som kjørte fortest.

Mestere ble kåret.
H 50+      Ola Nyhus
H 30-49    Tron Nerbø
D 50+        Lise Bjørnstad
D 30-49    Kristina Vestveit Nervold  

: Tekst Mette Bugge foto Kjell Nervold

MED FULLT FOKUS. Ola Nyhus og Kristina Vestveit.
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I uke 33 var det fullt kjør for 50 unge 
– ikke bare fra Jardar, men også andre 
klubber i Bærum.  Det var Jardars Dag 
Helland-Hansen som i sin tid dro i gang 
denne campen, som ble hetende Jardars 
sommercamp.

Nå var Jardars Jakub Opocensky en 
av flere trenere som fikk deltakerne i 
aktivitet, og den var omfattende og på 
forskjellige steder i kommunen. 

– Vi hadde totalt  50 barn og 6 trenere 
og et program med to økter om dagen. 
Det vi la vekt på var å utvikle  koordina-
sjon, balanse og ha det gøy alle sammen. 
Det var dessuten sosiale aktiviteter som 
en teamkonkurranse, quiz og leker. 
På Kalvøya hadde vi en konkurranse i 
 duatlon, der vi kombinerte svømming og 
løp, sier han.

Rulleski,  staver, joggesko, svømmedrakt. 
Utstyret til flere aktiviteter måtte med. 

Jardarcamp i 
langrenn er topp 
Langrennsløpere ligger 
ikke på latsiden selv om 
det er sommer.

Opp på fjellet
Gjengen var også på Bjørnegård, på 
Bærum idrettspark, i Vestmarka og på 
Kolsåstoppen, for å nevne noe. Uken gikk 
fra mandag til fredag, og den er populær.

– For første gang valgte vi å dele opp i 
yngre og litt eldre. De eldre startet uken 
før, uke 32. Der var det ikke så mange, 
men vi håper å dra i gang dette med flere, 
sier Kent Søndergaard.

Han er leder av Jardars langrennsgruppe, 
og gleder seg til vinteren. Det morsomste 
er å se små og store i aksjon, enten det er 
som aktive eller trenere.

– Vi legger stor vekt på å dra med dem 
som ikke nødvendigvis vil  satse og gå 
konkurranse selv. Vi har 10-15 unge 
trenere i alle klasser, de får betalt og 
det er stor suksess.  Det er kulere å ha 
en ungdomstrener enn foreldre, sier 
 Søndergaard. Han tror de unge tenker 
slik. Samtidig vet han hvor mye det betyr 
at mammaer og pappaer engasjerer seg, og 
mange har også lang erfaring og verdifull 
kompetanse til å kunne bidra.

Deltakerne på den yngre gruppen i 
 Jardars sommercamp var ni-ti år. De 
måtte kunne svømme 200 meter, da det 
er aktivitet i og ved vannet.
Etter høstferien er det langrennstren-
ing for fullt for de litt yngre. De eldre 
holder det gående året rundt, mange er 

med i Team Vestmarka. Det er også et 
samarbeids prosjekt med flere klubber.

Etter hvert blir det løp med startnummer 
på brystet, men blant de store tingene 
før jul er samling på Liatoppen. Det går i 
starten på desember. Den samlingen, der 
mange familier er med, pleier å bli sprengt. 
Derfor er det bare å melde seg på.

Ferdig med trollet 
Langrennsgruppa har ansvaret for 
 Jardartrollet, konkurransen som frister 
med tre løp før, og tre løp etter sommer-
ferien. Gjengen kom i land også i år, 
med salg av nærmere 200 startnummer. 
Løpene på ulike distanser i Tanumskogen 
er også noe der barn, unge, mammaer og 
pappaer deltar. Og med det være som har 

vært denne sommeren, har det bare vært 
stas å delta.

Omtrent 15 deltagere gjennomførte alle 
løpene.

Men nå – over til vinteren.

: Tekst Mette Bugge foto Jakub Opocensky

TOPPTUR. I alle fall til den lokale Kolsåstoppen, der det er god utsikt.

HOPP. Så gøy vi har det! I JARDAR-LAND. Samling utenfor klubbhuset.

JARDARS Kira Cecilie Lannem Rasch-
Olsen var en av deltakerne.
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Et lite miljø
– spennende og 
store utøvere
Hoppgruppa i Jardar er  
ikke stor, men har veldig 
spennende utøvere. Til og 
med på landslag.

Tre spesialhoppere og tre som satser på 
kombinert representerer Jardar på en 
utmerket måte.

hopp. Han konkurrerer i norgescupen 
og har flere fine resultater der i sommer, 
bl.a. en  2. plass i nettopp norgescupen 
under Toppidrettsveka i Granåsen. Adrian 
har trent bra i sommer og høst. Høyde-
punktet på trening i Kollenhopp ble en 
samling i Planica i høstferien. Målet for 
sesongen er å markere seg som junior, 
med NM på Voss som det største. Videre 
ønsker han å klatre på rankingen i norges-
cupen i vinter. «Jeg er motivert og i rute», 
sier Adrian.

CHRISTIAN har akkurat avsluttet 3 
klasse på Hopplinja på WANG i Oslo og 
satser for fullt mot kommende sesong, 
Under sitt opphold på den skolen har han 
levert flere år med sterke resultater, deri-
blant seier i Hovedlandsrennet og pall-
plass i junior-NM.  Christian har trent 

De over 12 år er også med i Kollenhopp, 
som er flinke til å utvikle talenter. Og 
Jardar fyller på jevnt og trutt med gode 
emner.

Her kan lesere av Jardarposten ble bedre 
kjent med de gode utøverne, der flere 
 allerede har hatt Norge på ryggen. Ikke 
rart  mange i klubben er stolt av dem.

De tre spesialhopperne Iver Narum Beyer 
(10), Adrian Thon Gundersrud (16)  og 
Christian Røste Solberg(19)  satser for 
fullt denne sesongen. Her er en liten 
presentasjon. 

IVER er yngstemann. 10-åringen dukket 
opp i Jardarkollen samtidig med heisen 
og har utviklet seg fint, fra K12 og K17 
til nå å trives best i 20- og 40 meters-
bakkene i Midtstulia. 

Han startet høsttreningen med Christian 
Korody, som er hopptrener for de yngste.
På treningene er det  artig og nyttig tren-
ing i trampolinehallen i Bærum Idretts-
park. Målet til Iver er å hoppe i den store 
bakken i  Midtstubakken (K26) som er 
en litt skummel bakke med høyt stillas. 
I tillegg ønsker han å få  mange hopp i 
forskjellige K40 meters bakker i Oslo 

ADRIAN er første års junior og gjør 
treningsarbeidet sitt på hopplinja på 
Wang VGS og i hoppmiljøet til Kollen-

KASPER i Holmenkollen. Foto: Christian Berg

IVER på trampolinetrening.

godt i sommer og er motivert for å gå i 
gang med sin siste sesong som junior.  I 
sommerens norgescup har han levert gode 
resultater, og har etablert seg i eliteklassen  
der. Målene for kommende sesong er å 
fortsette den fine utviklingen, levere gode 
resultater i junior-NM og  hoppe seg til 
en plass på VM-laget. Slå den!
image1.jpeg

Jardars  tre kombinertløpere er også i bra 
trening, og ser fram til nok en spennende 
sesong.

Jardars kombinertutøvere har virkelig 
markert seg. Her snakker vi kommende 
stjerner. Jens Kasper Moen Flatla (19), 
Jens Lurås Oftebro (18) og Einar Lurås 
Oftebro (20) er for lengst tatt inn i 
 varmen i større sammenheng.

▶

Kasper har avsluttet 3 kl på WANG 
Kombinert og tar nå noen økonomifag 
på UiO, mens han satser fullt å idretten. 
Han er uttatt på Skiforbundets Jr Lands-
lag samt på «Team Beijing 2022» som er 
forbundets satsingslag for yngre utøvere 
som skal etablere seg fram mot neste 
OL. Tenåringen har trent bra i sommer, 
uten sykdom eller skadeavbrekk. Kasper 
sier: «Bra trøkk på treningene. Jeg har 
tatt noen steg i både bakken og løypa i 
sommer og håper dette fortsetter utover 
inn mot vinteren». Målsetningene for 
vinteren er noen topp 10-plasseringer i 
Kontinentalcupen (COC)  og å kjempe 
om topplasseringer i junior-VM.

ADRIAN som prøvehopper i Raw Air i 
Holmenkollen. Foto: Bjørn Moen

CHRISTIAN under NC i Midtstubakken i 
september. Foto: Bjørn Moen
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Bare å hoppe i det  
- på trampoline

Jardars hoppgruppe har 
denne høsten startet opp 
med trampolinetrening i 
BIP-hallen på torsdager. 

Vi ønsket å finne en barmarkstrening 
som gir barna en god mulighet til å trene 
balanse, spenst og koordinasjon. 

I fjor var jeg den eneste på barmarks-
treningene, sier Iver (snart 11), som har 
vært med på hopp siden han var 6 år. 
I år er vi mange flere, og øvelsene på 
trampoline er morsomme, sier han. 

FLOTT GJENG: På trampolinetrening. Det er gøy. Fra venstre Iver Narum Beyer, Emily Kenich, Jonathan Sabanovic Markov, 
Marius Bjaaland, Oscar Meisingset og Ida Hvalstad.

Jardars faste hopptrener Christian Kórody 
er ansvarlig for treningene. I tillegg kom-
mer noen av Jardars juniorer innom av og 
til og trener sammen med barna – de er 
flotte forbilder!

Etter jul vil treningene som vanlig være 
i Jardarkollen. Vi har plass til flere både 
gutter og jenter på hopptreningene. De 
fleste i hoppgruppa er 3.-klassinger i år. 

Trening er torsdager 1745-1900 i Bærum 
Idrettspark.

: Tekst og foto Iver og Yngvil Beyer 

▶ JENS  går nå i 3 kl på WANG og går inn 
i sin tredje sesong som junior. Fjorårets 
sesongavslutning, og resultater i som-
merens konkurranser, har vært over all 
forventning. «Håper det» svarer Jens når 
vi spør om han tror fremgangen fortsetter. 
Som hospitant på Skiforbundets A-lag har 
han fått en fin treningssommer sammen 
med et nytt treningsmiljø. Her har han 
utviklet sin fysiske kapasitet ytterligere. 
Jens er motivert for en ny sesong, men er 
litt spent på hvordan det skal kombineres 
med 3. klasse på Wang. Dog, idretten 
prioriteres først. Målet for sesongen er 

topplasseringer i junior-VM i Lahti og 
nye COC- og WC-poeng.

EINAR fortsetter sine studier ved 
Idrettshøgskolen, på halv fart. Idretten 
kommer i første rekke og treningen i 
sommer har gått rimelig bra. Sammen 
med broren Jens har Einar trivdes med 
hospitantplassen på A-laget, og har tatt 
fine steg i bakken. Det er også lagt ned en 
solid treningsinnsats på det fysiske. Midt 
på sommeren ble det imidlertid behov 
for å roe ned noen uker, grunnet en litt 
sliten kropp. Dette er over nå og Einar er 

tilbake i full trening. Som første års senior  
er målet å etablere seg høyt i COC og å få 
sine første WC-poeng.

Følg med!
Jardar  lille hoppgruppe markerer seg på 
den nasjonale arenaen for hopp og kom-
binert, og fortsetter utviklingen her, kan 
vi få utøvere i det aller øverste selskap. 

Ikke så verst det, fra et lite miljø med 
utspring i vår lokale Jardarkollen. 

: Tekst Mette Bugge 

EINAR OG JENS sammen med Jørgen Graabak på Skeikampen. Foto: Peder Sandell

GOD SPENST. Marius Bjaaland.
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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
Industriveien 2, Sandvika • Tlf: 67 54 30 23 • online booking via Fixit.no  
Facebook: Acosta saks • Hjemmeside: acosta.no • Instagram: 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

Vi er blitt flere og kan nå også tilby:  
Hud-, neglebehandling  

og vippeextension

Du er hjertelig velkommen!

Jardarmedlemmer får 10% på klipp
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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

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!

Lindring 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: mandag-fredag kl. 09-15, tirsdager 17-20

Klubbkontoret: 67 48 65 00

De nye reglene Jardar 
må følge
Jardarposten har vært på 
banen siden idrettslaget ble 
startet i februar 1962, da 
som en gutte- og jenteklubb.

Det var en enkel “avis” i starten, noen sider 
satt sammen og delt ut.

Siden den gangen har mye forandret seg, fra 
kun tekst, til bilder i sort/hvitt og en “hjem-
melaget” versjon, til en profesjonell avis med 
farger og reportasjer.  

Marianne Stepaschko, tidligere håndball-
spiller i klubben, står for designet. Avisen 
trykkes eksternt. Som de fleste vet er Mette 
Bugge redaktør.

Mange har fått med seg et det er en ny 
personvernlov. Det må Jardar, i likhet med 
alle andre organisasjoner, klubber, bedrifter, 
skoler, osv, rette seg etter.

Det betyr at de som skal være på bilde i 
Jardarposten, må gi sitt samtykke. I de fleste 
tilfelle vil det gå greit, men det må innhentes 
godkjenning av foreldre hvis det er barn som 
skal på bildene.

Spør!
Ofte vet jo ungdom og voksne at de blir 
fotografert med tanke på Jardarposten, men 
det er bestandig lurt å spørre om det er noen 
som vegrer seg for det.

Jardar vil gjerne fortsette den gode 
tradisjonen med å dokumentere lagets 
virksomhet. Vi tror det er viktig for etter-
tiden. Jardarposten blir på mange måter et 
historisk dokument, som blir tatt vare på i 
Brønnøysund-registeret. 

Det er også viktig å vise hva vi har drevet 
med opp gjennom årene, når boken om 
idrettslagets liv skal skrives ved jubileum 
75 og 100 år! Vi kom med en slik bok da 
Jardar var 50 år.

Oppfordringen er altså at alle som sender 
inn bilder til Jardarposten, har alt i orden. 
Vi ønsker bilder og håper inderlig ikke 
at det stopper opp. Men en prat med 
en foreldre, og godkjennelse, er vi nå 
avhengig av. Det gjør arbeidet til alle litt 
tyngre og derfor er vi avhengig av at alle 
har kjennskap til dette.

For vi ønsker å fortsette med Jardarposten 
også i fremtiden. 

: Tekst Anja Kindon, daglig leder

JUBILEUMSBOK som kom ut da Jardar var 50 år.

IL Jardar gjennom 50 år

For liten og stor


