
 

IL Jardar, fotballgruppen 

Årsberetning for perioden 1.1.2019 –  31.12.2019 

 

1. Tillitsverv 

Gruppestyret har bestått av: 

Leder / Arrangement/kommunikasjon: Christopher Hodkin, fra 2018 

Nestleder / Banefordeling: Gunnar Brennekåsa, fra 2018 

Styremedlem / Banefordeling Kjersti H. Engeseth, fra 2018 

Styremedlem / Økonomi: Bryn Horpestad, fra 2010 

Styremedlem / Kiosk, Materiale John Håvar Ruud, fra 2019 

Styremedlem /Sportslig leder: Geir Haug, fra 2010 

 

Øvrige tillitsvalgte: 

Valgkomite: Heidi Føllesdal og Cecilie Kristin Ellingsen 

Ansvarlig for oppfølging av jentelag: Thomas Kingdon 

Ansvarlig for fotballskolen: Bjørn Christian Lundsvoll 

Representant i IL Jardars hovedstyre Christopher Hodkin/Gunnar Brennekåsa 

Ansvarlig for undervarme og bane 2: Liv Takle Stensaker 

Ansvarlig for Fair play: Tone Skori 

Ansvarlig for arrangement: Ann Zetterberg 

Klubbens kretsdommere: Richard Vikstøl, Kristian Barr Larsen, Jenny 

 Antonsen, Asher Ekin og Eira Bitnes 

 

Richard Vikstøl har fungert som dommerkontakt overfor fotballkretsen. 

1.2 Medlemsmassen – antall lag i serien 
I 2019 var det totalt 447 spillere, 44 lag i påmeldt i serien. 319 gutter og 128 jenter. 30 
guttelag og 14 jentelag   
I 2018 var det totalt 453 spillere, 43 lag i påmeldt i serien.  342 gutter og 111 jenter. 28 
guttelag og 15 jentelag 
I 2017 var det totalt 528 spillere, 51 lag i påmeldt i serien.  391 gutter og 137 jenter. 37 
guttelag og 14 jentelag 
I 2016 var det totalt 529 spillere, 51 lag i påmeldt i serien.  380 gutter og 149 jenter. 35 
guttelag og 16 jentelag.   
I 2015 var det totalt 519 spillere, 48 lag i påmeldt i serien.  371 gutter og 148 jenter. 33 
guttelag, 2 mix lag og 13 jentelag.   
I 2014 var det totalt 637 spillere, 47 lag i påmeldt i serien.  438 gutter og 199 jenter. 30 
guttelag, 2 mix lag og 15 jentelag.   
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1.3 Sportslige aktiviteter 
Lørdagsfotballen: Vårt gratistilbud på lørdager for barn fra 5-8 år har vært veldig populært 
med mange ivrige deltagere, dette under trygge rammer fra våreungdomstrenere.  
Telenor Xtra/FFO: ca. 40 barn har gått på dette tilbudet som har vært på en gang i uken. 
Dette tilbudet har vært for 8-10 åringer. Mange ivrige jenter og gutter. 
Barne- og ungdomsfotballen: vi hadde 48 lag som spilte 3,5, 7, 9 og 11’er fotball.  
Early Bear/BG fotball: Bjørnegård skole og Jardar Fotball samarbeider om å gi elevene på 
skolen et eget tilpasset fotballtilbud hver tirsdag morgen før skolestart, skolen starter noe 
senere denne dagen. Skoleåret 2018-19 var det 10 på meldte og 2019-20 18 påmeldte. 
Seniorfotball: Vi hadde ett herrelag i 7.divisjon, en god blanding an yngre og etablerte 
spillere. 
Keepertrening: Vi har hatt en noe trening for enkelte årganger for våre keepere i 
ungdomsfotballen gjennom sesongen. 
Minimerke og teknikkmerke: Jardar gjennomfører Mini- og teknikkmerkeprøver. 
Teknikkmerketagning ble gjort i forbindelse med Spillerutviklingsuken og det ble tatt 7 blå og 
3 røde merker. 
Minimerkene ble tatt i forbindelse med fotballskolen og 46 stk tok Minimerke 1 og 67 stk 
tom Minimerke 2. 
 

2.0 Styrets arbeid 
Styret har hatt 11 ordinære styremøter i løpet av året. Medlemmene, spillerne, trenerne og 
laglederne har vi møtt gjennom Årlig møte og Kick-off.  
Fokus har også i år vært ordinær drift av gruppen, forbedring av klubbmiljø og utdannelse av 
trenere.  
Vi har over flere år i tillegg hatt fokus på Kvalitetsklubb som er ett styringsverktøy for 
klubber. IL Jardar fotballavdelingen hadde som mål å bli sertifisert som Kvalitetsklubb nivå 2 i 
løpet av 2019, og sertifiseringsprosessen ble fullført med innlevering rett før jul. Det ventes 
at søknaden godkjennes tidlig 2020, da som en av de første klubbene i NFF Oslo. I tillegg fikk 
vi vår første fulltidsansatte, Bjørn Christian Lundsvoll, som trener- og spillerutvikler. Etter 
innkjøring og opplæring har han vist seg å være en meget god ressurs for styret og 
naturligvis klubben.  
     
2.1       Informasjon til medlemmene, foresatte og trenere 
Fotballstyret har en kommunikasjonsstrategi som gjelder fra 2019-2022.  
Denne tar for seg hvordan det skal kommuniseres på en enkel og forståelig måte, hvem som 
er ansvarlig for kommunikasjonen, og hvilke kanaler som skal benyttes i forskjellige tilfeller.  
Dette er pågående arbeid og involverer administrasjonen i klubben på en inkluderende og 
konstruktiv måte.  
 

2.2 Medlemsregisteret 
Dette styres av klubbens daglige leder. Hvis det kommer nye spillere må man melde fra til 
klubbkontoret. Det samme gjelder hvis man slutter. Fortrinnsvis pr e-post. 
 
2.3 Status for kunstgressbanen 
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Banen blir mye brukt fra morgen til kveld, på hverdager og i helgene, og da spesielt på våren, 
sommeren og høsten. Kunstgressbanen blir brukt av ungdomsskolen, Early Bear, alle lagene i 
Jardar, samt til «løkkefotball» av medlemmer og andre. Den blir leid ut til klubber i 
nærområdet, enten for akademi, FFO eller kamper. Klubben har leid inn ett eksternt firma til 
slodding, brøyting og for å holde gresset ved like. Det er avholdt dugnad vår og sommer og 
det har blitt fjernet gummigranulat. Det er også etablert system for oppsamling av granulat. 
 
2.4 Undervarme 
Oppdatering kommer.  
 
2.5 Ny kunstgressbane 
Vi har som tidligere også brukt gressbanen ved siden av kunstgressbanen. Denne holder ikke 
mål til avansert trening, men som god avløsning ved full kapasitet på kunstgressbanen.  
Fotballgruppen jobber med å utvikle gressbanen ved siden av hovedbanen.  
 
2.6 Tribune 
Omsider fikk vi erstattet den tidligere tribunen, som var nedslitt. Den ble erstattet av to nye 
separate tribuner, som kan utvides ved evt. behov. Den ble reist før jul og er allerede tatt 
godt i bruk av tilskuere til blant annet vinterligakamper. Solid arbeid utført av Cato Sørensen 
AS.  
 
2.7 Sportslige mål.  
Det er lov å bli god i Jardar. Vi ønsker å gi alle et godt fotballtilbud med våre egne trenere. 
Vi satser mye på utdanning av trenere og lagledere mange forskjellige kurs har blitt 
arrangert på klubbhuset og fotballbanen i løpet av sesongen. Målet er at Jardar på sikt kan 
bygge opp et bedre trenerapparat for alle. 
For de yngre lagene er hovedmålet breddesatsing og godt miljø, noe som ikke behøver å 
utelukke gode sportslige resultater.  

 
2.8 Materiell. 
Vi bruker Jako bekledning i år som i fjor. Vi er godt fornøyd med Globall Sport som leverer 
dette til oss. Det ble i løpet av året laget en fast avtale med Globall Sport, med bedre 
betingelser på både priser og leveranse. I tillegg har samarbeidet blitt utvidet til de andre 
gruppene i Jardar. Vi bruker utelukkende Jako som leverandør av drakter og treningsutstyr. 
Vi bruker Macron/Mitre som leverandør av fotballer. 
 
2.9 Fotballskolen og Spillerutviklingsuke 
I uke 26 hadde vi første uken av fotballskolen og vi hadde 100 deltakere den uken. deltakere 
denne uken. Uke 32 hadde vi andre uke med fotballskolen, denne hadde vi 60 deltakere. 
I år hadde vi SPU (spillerutviklingsuke) i uke 33 med 15. 

Vi bruker fortsatt stasjonsbaserte øvelser som har vært en suksess med hver stasjon med 
egne temaer og læringsmål.   
Konseptene som «dagens kaptein» og «lunsj quiz» fungerte bra i år også.  
Leder og ungdomstrenere gjorde igjen en bra jobb med spillerne. 
 
2.10 Cuper og seriespill 
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Etter retningslinjer fra NFF kan det ikke arrangeres cuper for barn under 13 år. Cup defineres 
som turninger hvor lag slås ut og vinner av alle kamper kåres som cupmester. Det skal kun 
arrangeres serier for barn under 13 år.  
 
Jardar Mix League  
Dette er en årlig internturnering der gutter og jenter fra de yngre årgangene mikses sammen 
på ulike lag, og som vanlig var det mange entusiastiske foreldre/foresatte, søsken, 
besteforeldre m.fl. som heiet på sidelinjen. 

Jardar Mix League - arrangement: 

• Alder 6 år til og med 13 år 
• Rene jente- og guttelag 
• 7’er fotball 
• Ble avholdt lørdag 17. august 
• 1 kamp = 1 omgang, 25 minutter 
• Det spilles serie, altså ikke innledende runder og eller sluttspill 
• Klubbens dommere dømmer kampene. Klubbens dommere dømte alle kampene.  
• Spillere fra 2002-årgangen og eldre bidro som lagledere og dommere. I tillegg var det 

åpen kiosk, som alltid er populært både for deltagere og publikum. En stor takk til alle 
som bidro til at den kunne åpnes og driftes gjennom dagen. 

• Det er fotballstyret som står for planleggingen og gjennomføringen av turneringen, 
og dette året var det spill på fire syverfotball-baner samtidig. Thomas Kingdon sto for 
salg av Jardars kolleksjon. Speakerjobben fikk Christopher Hodkin æren av å utføre.  

• Veldig mange andre, inkludert foreldre, bidro til at vi fikk gjennomført på en god 
måte. Kiosken fikk god omsetning, spesielt på isfronten, da det var fantastisk fint vær 
den dagen.  

• Det ble delt ut medaljer ved opprop av navn til alle deltagere. 

OBOS Miniligaen 
Jardar Fotball hadde i 2019 gleden av å arrangere denne ligaen for andre gang, og det var 
igjen årets første kamper i OBOS Miniligaen, for klassene jenter og gutter 6 år og 7 år.  
Årsaken til at Jardar får lov å arrangere denne turnerringen, er fordi vi er sertifisert som 
Kvalitetsklubb av NFF Oslo.  

Kampene ble spilt lørdag 27. april. Alle kampene ble spilt på Bjørnegård kunstgress. Det ble 
satt opp 10 x 3’er baner, med vant og mål. Alt utstyr fikk vi låne av NFF Oslo. Det var påmeldt 
mer enn 80 lag og 300 spillere fra hele NFF Oslo-regionen.  

Arrangementet ble igjen en suksess, til tross styrtregn i motsetning til den varme soldagen 
året før. Foreldre for 6 og 7 åringer i Jardar, samt fotballstyret, sto for arrangementet. Det 
krevde god planlegging og solid gjennomføring, og med strålende solskinn hele dagen, så ble 
det en fantastisk god stemning på og rundt banene. Arrangementet innbragte gode 
inntekter til klubben, i form av påmeldingsavgifter og høy omsetning av kioskvarer.  

Dette er et vellykket arrangement, og derfor har Jardar søkt om å få arrangere denne 
turneringen igjen i 2020. Vi velger etter sommeren for å forsøke å tiltrekke oss enda flere 6-
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åringer. Jobben som ble gjort ble grundig dokumentert av fotballstyret, så foreldre for 6 og 7 
åringer i 2019, vil sammen med fotballstyret, ha et godt grunnlag for å gjennomføre denne 
turningen igjen på en god måte. Parkering, kiosk, speakerjobb, administrasjon, logistikk og 
kommunikasjon ble håndtert på en overkommelig måte.  

Jardardagen 

Jardardagen ble i år arrangert lørdag 15. september og fotballen bidro som vanlig. 

Konseptet denne dagen er blant annet at barn fra 6 år til 16 år får muligheten til å prøve seg 
i alle grenene som klubben tilbyr et tilbud på (håndball, fotball, langrenn, hopp, sykkel og 
volleyball) 
Som vanlig ble dagen avsluttet med at klubben delte ut utmerkelser til de som har gjort en 
ekstraordinær innsats for klubben.  

Følgende tilknyttet fotballen fikk tildelt pris: 

Årets dommer - kretsdommer Jenny Antonsen 

Årets ildsjel - Thomas Finstad med hans team (Nina Winge og Eirik I. Lome) 

Årets foreldre - Synnøve Kallmyr og Sigrid Muller 

Fotballstyret gratulerer! 

2.11 Kiosk i klubbhuset 
Kiosken åpnet 2016 og har hatt en positiv utvikling både med vareutvalg, økonomi og sosialt 
samlingspunkt, noe vi i styret håper det vil fortsette å være. 

Vareutvalget er varierende: smoothie, mineralvann, pølser, kaffe, te, rett i koppen, vafler, 
energi-barer, is og i perioder også frukt. 

Foreldrene på de yngste lagene har sine vakter på dugnad, og har vært både positive og 
hjelpsomme. 

Kiosker er primært åpen ifm kamper på banen.  

Dugnad 
Det ble innført ny elektronisk dugnadsordning. Leverandør Explendo. Evaluering av 
ordningen pågår fortsatt.  

2.12 Økonomi  
Fra et økonomisk punkt har 2019 gitt noen overraskelser ifh budsjettet. 
Lagkasser er vanskelig å budsjettere da fotballstyret ikke har noen påvirkning på disse 
kontoene, derfor budsjetteres lagkasser Inn/Ut alltid i null. Lagkassene er lovpålagt å ha med 
i regnskapet da de viser lagenes omsetning. For 2019 endte lagkassene totalt på ca kr 
11.000,- i underskudd.  
Andre avvik å merke seg: 

• Inntekter: 
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• Skoletilbud                    ca kr 95.000,- større enn budsjettert 

• Sparebankstiftelsen   ca kr 75.000,-  inntekter ikke budsjettert 

• Grasrotinntekter         ca kr 62.000,- større enn budsjettert 

• OBOS Miniliga             ca kr 53.000,-  inntekter ikke budsjettert 

• Offentlige tilskudd      ca kr 44.000,- større enn budsjettert 

• Dugnad                           ca kr 99.000,- mindre enn budsjettert 

• Lagkasser                       ca kr 45.000,-  mindre enn budsjettert 

• Treningsavgift              ca kr 26.000,- mindre enn budsjettert 

• Vestmarka                     ca kr 27.000,- mindre enn budsjettert 

• Utgifter 

• Sparebankmidler og grasrot ca kr 159.000,- utgifter ikke budsjettert 

• Lønnskostnader          ca kr 110.000,- større enn budsjettert 

• Utgifter/vedlikehold kunstgress ca kr 107.000,- større enn budsjettert 

• Trenerkurs                    ca kr 48.000,- større enn budsjettert 

• Skoletilbud                    ca kr 26.000,- større enn budsjettert 

• Kostnader dugnad      ca kr 59.000,- mindre enn budsjettert 

• Lagkasser                       ca kr 56.000,-  mindre enn budsjettert 

• Sportslig utstyr            ca kr 50.000,- mindre enn budsjettert 

• Vestmarksetra             ca kr 44.000,- mindre enn budsjettert 

• Strøm                              ca kr 31.000,- mindre enn budsjettert 

• Cuputgifter                    ca. kr 30.000,- mindre enn budsjettert 
 
IL Jardar, fotballgruppen har hatt inntekter på ca. kr 3.125.000,- og utgifter på ca  
kr 3.147.000,- Finansposter kom på ca kr 28.000,- 
Fotballstyret viser for 2019 et underskudd på ca. kr 50.000,- mot budsjettert overskudd ca. kr 5.000,-  

Se regnskapet for 2019 for detaljer. 

 
 
2.13 Sportslig leder / Trenerkoordinator  
Vi har jevnlig Trenerforum både samlet hele gruppen og splittet i barne- og ungdomsfotball. 
Her inviteres alle fotballtrenerne til diskusjoner rundt forskjellige tema. 
Trenerforum er en samlingsplass for trenerne hvor vi høster erfaring fra hverandre, blir 
kjente slik at veien til hospitering blir kortere og avtaler trenerkurs for vår/høst.  
 
Det har blitt gjennomført en rekke kurs og opplæring av trenere og spiller; 
Klubbdommerkurs, Ungdomsfotballkvelden, Grasrottrenerkurs 1+2+3.  
Sportslig utvalg har også hatt jevnlige møter. Medlemmene er personer som representerer 
barnefotballen, ungdomsfotballen, dommere, gutte- og jentefotballen og sportslig ledelse.  
 
2.14 Representasjon fotballen 

• NFF Forbundstinget 
o Bryn Horpestad 
o Christopher Hodkin (observatør) 
o Geir Haug (observatør) 
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• Oslo Fotballkrets (OFK) Kretstinget 
o Geir Haug 
o Klemet Elisenberg (observatør)  

• Dommermøter 
o Richard Vikstøl 

• Oslo Fotballkrets (NFF Oslo) 
o Kvalitetsklubbkomiteen 

▪ Klemet Elisenberg (medlem) 
o Grasrot instruktør 

▪ Geir Haug 

• Bærum Idrettsråd (BIR) 
o Valgkomitéen 

▪ Liv T. Stensaker (leder) 
 

2.15 Faste treningstider 
Vintersesongen 2018/2019 ble det innført faste vinter-treningstider for alle lagene. 
Prinsippene for fordeling av fire banedeler var at to årskull trener samtidig og gutter og 
jenter trener samtidig. Annet hvert år trener et lag med spillere som er et år eldre, mens det 
neste året vil det trene med spillere som er et år yngre. 
  
Tanken med innføring av en slik modell er å legge til rette for samarbeid mellom årganger 
både blant eldre og yngre lag. Dette mener klubben at lagene både på kort og lang sikt vil ha 
god nytte av. Lagene kan lære av hverandre samt at spillere og trenere blir bedre kjent på 
tvers av årganger. En slik modell vil kunne gi flere utøvere på treningene som i seg selv kan 
øke kvaliteten på økten. Vi vil i etterkant av vintersesongen innhente erfaringer fra lagene og 
evaluere ordningen. 

2.16 Utleie vintersesongen 
Det er ikke alle lag som trener om vinteren og enkelte lag trener inne, dette har gitt mulighet 
til å leie ut ledig kapasitet til eksterne lag. Se regnskap for inntekter.  

 
 
 
 
 
 
2.17  Lagenes oppsummering av sesongen 2019 
 

Årsberetning Gutter 19 Junior. 

(2000,2001,2002) 

Vi i G19 har hatt et lag med i 3.divisjon 2019. Vi bet godt fra oss og klarte målet om øvre halvdel. 

Mange av spillerne våre har nå blitt overårig og dermed har vi en ung base med spillere foran de 

neste sesongene. Vi har trent 2 ganger i uken gjennom vinteren og satser på å bygge oss sakte opp 
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over noen år. De som er i gruppen, er ivrige og lærer mye. Vi kommer til å bruke 2020 til å tilegne oss 

erfaring og læring. Vi gleder oss til serien starter. 

Sebastian (Trener) 

 

Årsberetning Gutter 2006 

Vi i gutter 2006 har hatt et strålende år med fotball. Før serie start var vi på treningsleir i Vårgårda 

Sverige. 4 dager 6 treninger og en kamp. En kjempefin tur. Vi trente 3 ganger i uka pluss kamp i 

sommer. Vi har spilt i 9er serie i 2019. I serien hadde vi ett lag i 1. divisjon og ett lag i 4. divisjon. I 1. 

divisjon havnet vi på 8. plass og i 4. divisjon kom vi på 1. plass. Vi har vært på to cuper i år. Først ut 

var vi på BØ sommerland cup med ett 9er lag. Der kom vi dessverre ikke videre fra puljen på minst 

mulig margin. Vi hadde skåret ett mål for lite. I høst hadde vi med ett lag til Ham kam tallentcup. Der 

spilte vi 11er nivå to. Vi klarte der å gå hele veien, og vant turneringen. I vinter har vi økt 

treningsmengden og trener fire ganger i uka. Vi er og med i vinterligaen hvor vi har vunnet 2 kamper, 

tapt 1 og har igjen 1 kamp. Ved siden av dette hadde vi en kamp mot Holmen som vi vant 2-0. Siste 

forberedelser til sesong start gjøres på ny treningsleir i Sverige. Denne gangen skal vi til Gjønkjøping. 

4 dager 5 treninger og 2 kamper. Vi gleder oss til ny sesong i 2020 med nye utfordringer.  

Hans Magnus (Trener), Bergsvein (Lagleder) og Bjørn Kåre (Keepere primært) 

 

 

Årsberetning Gutter og Jenter 2013 

Vi har i 2019 startet opp ett kull bestående i underkant av 20 medlemmer. I 2019 var vi med på OBOS 

miniliga hos Jardar og Ready. Vi var og med på Kalvøya cup. Både store og små har hatt et fint år med 

mye nytt for mange. Vi trener inne i Tanum gymsal i vinter og gleder oss til ny sesong i 2020 med 

OBOS miniliga og hyggelige treninger. 

Joachim, Lars Tore og Tom (Trenere) Har ikke lagleder enda.) 

 

Senior herre, 

Spilte i 7.div og endte på 3.plass. Det har vært en fin gruppe spillere i stallen, som har vært 

større enn på flere år. Vi har brukt enkelte juniorspillere som har hospitert opp på laget. 

Begynner å bli en fin gruppe med nye og «gamle» Jardar spillere med tilsig med 5-6 spillere 

hvert år. Hovedsakelig 2 aktiviteter i uken, trening +evt.kamp.  

 

Trener Geir Haug 

 

Gutter f. 2010 Tanum: 
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Gutter født 2010 har for sesongen 2019 bestått av 25 gutter fra Jong og Tanum skole. Vi har 

trent ute 2 dager i uken gjennom 2019. Her er det stor idrettsglede og guttene er veldig 

ivrige og motivert for videre fotballspill. Det er også blitt 2 treninger i uken gjennom vinteren 

2019/20 og deltagelse på flere cup’er; Nesøyacup, Jutul, Tønsberg cup. 

Vi har hatt 2 lag påmeldt seriespill i 5’er formatet, hvor begge lag har spilt i øverste nivå A. 

Her har vi klart oss veldig bra. Vi har vunnet mye og spilt mange jevne kamper. Dette nivået 

har vært veldig bra for denne gjengen. Det har også vært påmeldt ett lag i 7’er formatet, ett 

år opp, i laveste nivå for å trene på dette. Gjevnspilte kamper på vårparten og en del sterke 

seiere på høstsesongen 

På trenersiden har Lars Erik Kvam, Inger Kristin Knuten, Christian P Rafn sammen med 

Thomas Kingdon hatt hovedansvaret for guttene.  

For sesongen 2020 blir det seriespill i 7’er formatet, med 3 lag påmeldt. to i laveste nivå og 

ett i øverste nivå.  

Hilsen gutter født 2010, Tanum. 

 

Jenter f. 2002/2003: 
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Jenter født 2002/03 har vært en liten gjeng med spillere fra 2002, 2003 årgangen, 15 totalt. I 

tillegg har vi fylt på med jenter fra 2004 og 2005. Vi fikk en liten tilvekst av to jenter fra 

Nesøya gjennom vårt klubbsamarbeid, samt at 03 årgangen gikk sammen med 02. Vi har 

trent 2 ganger i uken gjennom både vinter/vår- og sommersesongen. På trenersiden hadde 

vi Thomas Kingdon, som gjør en kjempe innsats for jentene. Thomas har klart å sertifisere 

seg til UEFA B ila 2019.  

Vi spilte i 2. divisjon jenter 17 år i sesongen 2019. Stort sett gjevnspilte kamper, men 

resultatene gikk ikke vår veg som medførte flere tap enn seire. 

For sesongen 2020 har vi meldt på et 11’er lag i jenter 19 år, 2. divisjon. Gjennom vinteren 

2019/20 har vi slått sammen de eldste kullene til en felles treningsgruppe (05, 04, 03 og 02). 

Vi har også 4 ivrige 06 jenter på hospitering gjennom vinteren. Trener to ganger i uken. Vi får 

tilbake Filippa over sommeren 2020 etter ett års utveksling i Kentucky med fotballspill på 

High School. 

 

Hilsen Jardar jenter 02/03, nå jenter 19 år 

 

Gutter født 2008 
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2019 var en flott sesong for gutta som er født i 2008. På laget er det spillere fra Jong og Tanum som 

har spilt sammen siden barnehagen, og har nå rukket å bli en godt sammensveiset gjeng på tvers av 

skolekretser.  

2019 sesongen var første og eneste sesong der vi kun spilte 7-er fotball, og alle spillerne tok den nye 

spilleformen raskt. Vi prøvde ut ulike formasjoner i løpet av sesongen, og fant ut at den mest 

effektive formasjonen var å spille 1-2-2-1, med én sweeper som ryddet opp bak, to sentrale 

midtbanespillere som tok kontroll på midten, to løpssterke kantspillere som bidro både offensivt og 

defensivt, og en enslig spiss som både fikk øve seg på å møte ballen og gå i bakrom. Da denne 

formasjonen satt seg ble vi vanskelige å slå. 

Spillergruppa har bestått av ca. 24 spillere som ble delt opp i to faste, jevne lag som hver seg spilte 18 

seriekamper. 

Før sesongstart gjennomførte vi to treninger i uka gjennom hele vintersesongen, og deltok på tre 

cuper: Tønsberg Meny cup, som var innendørs og Stoppen cup og Lyn Kick-off cup som begge var 

utendørs. Det gjorde spillerne godt forberedt til seriestart. 

I tillegg til seriespill i sommersesongen deltok vi på vår første overnattingscup i Sandefjord, nemlig 

Sandar Cup i august. Det var en utelukkende positiv opplevelse som bidro til enda bedre samhold i 

spillergruppa. Etter totalt seks kamper på hver av de to lagene i alt fra skikkelig ruskevær, til 

strålende sol og 25 grader var det en gjeng med godt fornøyde og litt trøtte gutter med i bilen hjem 

på søndag ettermiddag. En ekstra bonus på cupen var cupfesten på lørdagskvelden der de blant 

annet fikk stå i første rad på konsert med Tix. 

I tillegg til dette deltok vi på to cuper for de aller ivrigste spillerne, som da fikk muligheten til å spille 

på samme lag. Både Nesøya cup i juni og Gjelleråsen cup i september ble gode opplevelser. 

I år fikk vi også praktisert hospitering i litt mer organiserte former enn tidligere. Flere av de ivrigste 

2008-gutta fikk prøve seg for 2007 og 2006 lagene. I tillegg fikk vi god nytte av å ha med noen av de 

ivrigste 2009-gutta på våre kamper og treninger. 

I løpet av sesongen opplevde gutta alt fra litt store tap til overlegne seiere, og har dermed fått 

ytterligere erfaring i både det å takle tap og snu innstilligen til neste kamp for så å oppleve stor 

mestring i det de vinner neste kamp. 

Vi trenere merker nå at det er mer fokus på riktig holdninger, innsats, lagspill og fotballglede hos 

gutta. 

Sesongen ble avsluttet med pizza, quiz og løkkefotball på Jardaranlegget i oktober. Der ble det delt ut 

pokaler og diplom til alle – med personlig vurdering fra trenerne. 
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Vi er nå godt i gang med å forberede oss til kommende sesong og gjennomfører to treninger 

gjennom vinteren. Én utendørs, og én innendørs i BIP hallen. Vi skal over på 9-er fotball denne 

sesongen og legger derfor inn ganske mange treningskamper mot lokale lag for å forberede oss på 

nok en ny spilleform. I november inviterte vi tre lag fra Jutul, Billingstad og Haslum til en mini-cup i 

Telenor Arena. 

Vi går en ny sesong i møte med optimisme og forventninger om nye magiske fotballøyeblikk for 

denne fine gjengen med glade fotballgutter.  

Tusen takk til alle spillere og foreldre for flott innsats!  

Trenere: Simon Ørbeck, Ken Tofthagen, Olof Dahlén og Allan Auke. 
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Jenter 15 

Jenter født 2004 og 2005 hadde sesongen 2019 ett 11’er lag i J15 serien i 2. divisjon og ett 
7’er lag i J15 serien i 1. divisjon. Vi bestod av 22 ivrige jenter, vi trente to ganger i uken 
gjennom sommersesongen hvorav lørdagstreningen var sammen med J17. I tillegg til to 
kamper i uken var sesongen 2019 fylt med mye god fotball. Jentene gjorde det kjempebra og 
endte på 6. plass i begge serier.  

Filippa Kingdon, Halvard Brennum og Anja Kingdon er fortsatt trenere og Hilde Matheson 
lagleder i tillegg Kari Fauchald som dugnadsansvarlig.  

Høydepunktet sesongen 2019 var Barcelona Girls Cup i pinsen.  Cupen var veldig godt 
tilrettelagt og organisert. I tillegg til det sportslige fikk vi til sightseeing i Barcelona og vi 
bodde på fint hotell på stranden. Det at vi vant åpningskampen mot det svenske laget som 
vant hele cupen, er noe vi virkelig tar med oss. Med to uavgjorte kamper i sluttspillet fikk vi 
testet oss i straffekonkurranse. Det hadde vi aldri vært med på tidligere, og dermed var 
skuldrene litt for høye. De som var mest treffsikre til vanlig, satte ballen høyt over mål. Vi CD 
Fontsanta Fatjo (Spania), Tölö IF (Sverige), Pays Aix FC (Frankrike) og Oulunsalon Pallo 
(Finland).  

            

Lagbilde J15 sesongen 2019  Trener Filippa Kingdon  

passer på jentenes sekker ved 

premieutdelingen i Barcelona 
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Forsvarsmuren vår i fornøyd driv:    Pia Kirkegaard lar ikke motstanderen komme forbi 

Amalie Brennum og Jenny Vogt-Bunes 

 
For sesongen 2020 har vi meldt på et 11’er lag i jenter 17 år, 3. divisjon. Gjennom 
vinteren 19/20 har vi slått sammen de eldste kullene til en felles treningsgruppe (05, 04, 

03 og 02). Vi har også 4 ivrige 06 jenter på hospitering gjennom vinteren. Trener to 
ganger i uken.  

Vi gleder oss til å få tilbake Filippa over sommeren 2020 etter ett års utveksling i 
Kentucky med fotballspill på High School. 

Hilsen trenerteamet J15 (jenter født 05/04) 

Anja Kingdon, Hilde Matheson, Filippa Kingdon, Halvard Brennum  

 
Årsrapport gutter 2012 
 
Totalt har vi registrert ca 35 gutter på fotball i 2019. 
Dette var vi med på i 2019 
 

- Foreldre og barn gjorde en fantastisk innsats på OBOS miniligaen på Jardar med 6 
lag, bra fotball og god jobb med arrangementet. 

- Vi var med på Kalvøya med 6 lag, sol god fotball, regn og gjørme.  
- Jutul var årets høydepunkt med 6 lag, mye bra spill, lek og moro mellom 

kampene. Mange foreldre samlet til hyggelig samvær mellom kampene. 
- Som sesongavslutning var vi med på Haslum cup inne i Gjønnes hallen med 7 lag. 
 

Barna hadde mye moro på trening og cuper, bra utvikling og mye moro også for trenere og 
foreldre. 
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Jardar G09  

Fantastisk sesong med mye nytt: 

-Første års 7er fotball 

-Første gang på Bø-cup 

-Første år med skikkelig vintersesong inkludert treninger og cuper.  

To lag i serien, med fokus på bredde, på nivå C. Blei kanskje litt for få tap for begge lag, så vi satser på 

nivå B i 2020. 

God stemning på kampene, noe som også blei bekrefta med fair play pokalen til gutta og de andre 

Jardarlagene på Jutultreffen.  

Har etablert godt samarbeid med G08 
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G07 

Tanum og Jong er endelig ett lag! 

Slått sammen fra høsten 2019.  

Sesongen : 

Jonggutta spilte 9er 

Tanumgutta stilte to lag i 7er serie 

Tradisjon med Bø-cup. Men i år var det plutselig vel så spennende å besøke jentecampen 

som å spille kamper. 

Gutta har også vært på landskamp sammen, og stilt som ballgutter i Eliteserien, på 

Nadderud. Bra oppmøte på utetrening hele vinteren.  

Satser på to 9er lag i år (3. og 4.div.).  

Populært med ny trener, Truls 
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