IL Jardar

Hoppgruppas program
Vinter 2018

Velkommen til
Jardarrennet 27. januar 2018
Hopp og kombinertrenn
_____________________

Program/startlister

IL Jardar – Hoppgruppas program vinter 2018

Kjære løpere og publikum
IL Jardar ved hoppgruppen ønsker alle velkommen til hopp og kombinertrenn i
Jardarkollen!
Jardars hoppgruppe er en liten, men ambisiøs gruppe, med stort engasjement og lang
historie. Vi har nå hatt noen snøfattige vintre de seneste årene, men i år har det kommet mye snø. Vi er derfor svært glade for å kunne invitere til Jardarrennet i alle de tre
bakkene, og med kombicross rundt anlegget når hoppingen er overstått.
Nylig ble tilløpet i den største bakken renovert og den bør derfor være kunne brukes
de neste 10 årene. Takket være en god dugnadsånd fremstår Jardarkollen som et top
moderne rekrutteringsanlegg med både skitrekk, snøkanon og vinsj med sporsetter i
den største bakken.
Vi vil 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 i Jardarkollen til renn for de yngste hopperne og kombinertløperne, fremtidens eliteutøvere, skal vi glede oss over deres prestasjoner, mestring og
glede. Takk til alle 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
Yngvil Beyer
Leder Jardar Hoppteam

Ledelsen i Hoppgruppa sesongen 2017/2018
Leder:
Nestleder:
Bakkesjef:

Yngvil Beyer
Georg Kórody
Bjørn Moen

Oppmann:
Kasserer:
Styremedlem:

Svein Otto Solberg
Yngvil Beyer
Svein Otto Solberg

Trener for hoppgruppen: 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 bare avlyst et terminfestet renn, det var
dessverre Jardarrennet 2017. Hoppgruppen er vår minste særgruppe, med ca. 15 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, våre kombinertjuniorer er blant Norges beste og vi
sender i år 3 utøvere til Junior VM.
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 27. januar 2018
Funksjonærliste
Rennleder:
Bakkesjef:
Sekretariat:
Speaker:
Kiosk:
Løypesjef:
Lege:

Georg Kórody
Bjørn Moen
Yngvil Beyer
Lars Ødegård
Akershus skikrets
Inge Oftebro
Jens Eskerud

Dommere
Odd Jostein Hyttebak
Jan Rype
Iver Skrefsrud

Asker SK (TD)
Asker SK
Fossum IF

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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Jardar Kombinert

Fra venstre: Einar Lurås Oftebro, Kasper Moen Flatla, Jens Lurås Oftebro.
Jardars kombinertjuniorer er alle tatt ut til Junior VM i Kandersteg i
Sveits. Mesterskapet arrangeres 30. januar til 3. februar. Alle tre var i fjorårets Junior VM også, da utgjorde de i tillegg ¾ av Norges lag i lagkonkurransen. Vi ønsker alle 3 lykke til.
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Rennprogram
09:30-10:45
11:00
?
?
?
?
?
?

Bakkene åpne for fri trening
Start 1. omgang K12 og K17
Start 2. omgang K12 og K17
Start 1. Omgang K26
Start 2. Omgang K26
Start Kombicross alle klasser
Premieutdeling Hopp
Premieutdeling Kombinert

?) Starter så raskt som mulig etter forrige omgang
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