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Kjære løpere og publikum
IL Jardar ved hoppgruppen ønsker alle velkommen til hopp og kombinertrenn i
Jardarkollen!
I håpet at vi ikke skulle få nok en vinter som den vi hadde i fjor, dessverre har ikke
vinteren vært slik vi skulle ønske på i år heller. Vi fikk ikke satt bakkene i stand førandre uke av januar. For selv med snøkanonon er vi avhengige av kulde for å produsere snø. Vi har likevel gleden av å invitere til hopprenn i anlegget vårt. Jardarrennet
har hittill aldri vært avlyst.
Hoppgruppen i IL Jardar forsøker å holde anlegget i og moderne stand. De siste 10
årene har vi klart å utbedre anlegget hvert eneste år. Nytt av året er tautrekk i anlegget. I den minste bakken behøver man nå ikke å ta av seg skiene under trening, noe
som medfører at vår yngste får vesentlig flere hopp iløpet av en treningsøkt enn tidligere. Vi håper derfor at dette vil være med på å styrke rekrutteringen. Det er også
montert nytt flomlys i mobilmasten som er satt opp i bakken, lyset i bakken er med
det vesentlig bedre enn hva tilfellet var tidligere.
Jardarkollen fremdtsår med dette som et top moderne rekrutteringsanlegg.
Vi vil også rette en stor takk til Bærum Kommune ved de som kjører preppemaskinene. Uten dem hadde det vært vanskelig å sette i stand bakkene. De prepper sletta i
Jardarkollen to ganger i uken og hver gang vi skal arrangere renn.
Når vi nå er samlet ved langrennsløypen og i Jardarkollen til renn for de yngste hopperne og kombinertløperne, fremtidens eliteutøvere, skal vi glede oss over deres prestasjoner, mestring og glede, og være takknemlige for at det fremdeles er noen foreldre som ser verdien av å drive med utendørsaktiviteter også om vinteren. Uten den
arbeidsinnsatsen som legges ned i våre lokale rekrutteringsanlegg ville arrangementer
som Jardarrennet ikke være mulig. La oss derfor i dag glede oss over de unges innsats i hoppbakken og langrennsløypen og håpe at innsatsen her vil inspirere dem til å
fortsette som skihoppere og kombinertløpere.
Sportslig hilsen
Georg Kórody
Leder Jardar Hoppteam

Ledelsen i Hoppgruppa sesongen 2014/2015
Leder:
Nestleder:
Bakkesjef:

Georg Kórody
Jarle Thon
Bjørn Moen

Sekretær:
Kasserer:

Erik Ihle
Wenche Røste

Trenere for hoppgruppen: Magnus Ihle og Christian Kórody
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Hoppgruppa i IL Jardar
Det første klubbmesterskapet i hopp ble avholdt knapt 2 måneder
etter stiftelsen av Idrettslaget Jardar i 1962.
Siden den gang har vi aldri avlyst et terminfestet renn. Hoppgruppen er vår minste særgruppe, med ca. 20 medlemmer. Men det drives godt, og det drives med kvalitet i fokus. Jardar har fostret opp
en rekke talenter helt opp til kretslag og landslagsnivå. Med Andreas Vilberg, Helge Bergheim og Ansgar Danielsen i spissen.
Hoppgruppen i IL Jardar har dessverre opplevd en viss nedgang i
medlemsmassen de seneste årene. Men det drives godt av en entusiastisk gjeng, noe som gir håp om en økning av antallet aktive, allerede i vinter ser vi en viss økning i interessen for å hoppe i
Jardarkollen, og i aldersgruppen 13-16 år er vi for tiden største
klubb i kretsen.
I løpet av høsten trenes det inne i gymsalen på Tanum skole hvor
grunnlaget for utesesongen på snø legges. Så snart snøen kommer
blir Jardarkollen det naturlige møtestedet.
Vi har et flott rekrutteringsanlegg i Jardarkollen med snøproduksjonsanlegg, men dette er ikke alltid nok. Uansett så er vi en liten
gruppe med foreldre som står på for å tilby barnene hoppbakker å
hoppe i. I år har vi også fått en ny trapp opp til den mellomste
bakken.
Barn fra 6 og opp til 12 år hopper i Jardarkollen, mens de eldre
hopperne deltar i et kollektivt opplegg med KollenHopp.
Klubben arrangerer som vanlig det terminfestede rennet Jardarrennet (hopp og kombinert), et tradisjonsrikt og populært kvalitetsrenn med meget god deltakelse fra klubber i hele kretsen.

Velkommen til Jardarkollen Hopparena!
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Bakkerekorder Jenter
K punkt – 12m: 13,5 m – Eva Hafting, Eidsvold Værks SK (2013)
Plast:

11,5 m – Ida Marie Hagen, Haslum IL (2011)
Eva Hafting, Eidsvold Værks SK (2011)

K punkt – 17m: 17,5 m – Maria Beisvåg, IL Jardar (2010)
Ida Marie Hagen, Haslum IL (2012)
Plast:

16,5 m – Maria Beisvåg, IL Jardar (2011)

K punkt – 26m: 29 m –

Maria Beisvåg, IL Jardar (2011)
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Jardarrennet 1. februar 2015
Funksjonærliste
Rennleder:
Bakkesjef:
Sekreteriat:
Speaker:
Kiosk:
Løypesjef:
Lege:

Georg Kórody
Bjørn Moen
Wenche Røste
Lars Ødegård
Turid Holth
Inge Oftebro
Jens Eskerud

Dommere
Svein Kampen
Iver Skrefsrud
Jan Rype
Bjørn Rønning Fjærli

Lommedalens IL (TD)
Fossum IF
Asker SK
Fossum IF (MD)

Bakkerekorder
K punkt – 12m:

13 m –

Pål Holmen-Jensen, Årvoll IL (2007)
Mathias Kristiansen Lind, Årvoll IL (2007)
Dennis Frydenlund, Asker SK (2008)
Njål Mønsdal, IL Jardar (2010)

Plast:

12 m –

Aksel Rennemo, Asker SK (2011)

K punkt – 17m:

19 m –

Halvor Granerud, Asker SK (2007)
Sebastian Bugge Dugstad, Fossum IF (2007)

Plast:

22,5 m– Jon Haakon Moe, IL Jardar (2011)

K punkt – 26m:

29,5 m – Halvor Granerud, Asker SK (2010)
Magnus Ihle, IL Jardar (2010)
Einar Lurås Oftebro, IL Jardar (2011)
Christian Røste Solberg, IL Jardar (2012)
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Langrennstrassé

Langrennet går på jordet rett innenfor parkeringsplassen på Kattås, endeholdeplassen for Tanumbussen.

Kart over Tanum og Slependen

Side 6

IL Jardar – Hoppgruppas program vinter 2015

Side 7

