ÅRSRAPPORT 2019

1

INNHOLDSFORTEGNELSE
1. Hovedstyret

s. 3

2. Fotballgruppa

s. 10

3. Håndballgruppa

s. 27

4. Langrennsgruppa

s. 32

5. Hoppgruppa

s. 38

6. Sykkelgruppa

s. 44

7. Volleyballgruppa

s. 55

8. Friidrettsgruppa

s. 72

9. Damegruppa

s. 74

10. Gamlekara

s. 75

2

1. Hovedstyret
Styret har i 2019 bestått av:
Leder
Nestleder
Økonomiansvarlig
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Gruppeleder fotball
Gruppeleder håndball
Gruppeleder langrenn
Gruppeleder hopp
Gruppeleder sykkel
Gruppeleder volleyball
Gruppeleder friidrett

Sigve Nordrum
Tone Skori
Monica May Walter
Øyvind Teigen
Tone Bjørseth-Andersen
Marianne Brænden
Tone Mjøs
Christopher Hodkin
Marianne Lefdal
Nicolai Dirdal
Yngvil Beyer
Kristina Vestveit Nervold
Peter Svelander
Toril Wiig

Det er i 2019 avholdt 10 styremøter og ett årsmøte.
Per 31.12.19 består IL Jardar av totalt 1435 medlemmer, hvorav 737 enkeltmedlemmer og
192 familiemedlemskap.
I 2018 var det totalt 1420 medlemmer, fordelt på 727 enkeltmedlemmer og 189
familiemedlemskap.
Representasjon
NFF Forbundstinget 2019
OFK Kretstinget 2019
Akershus Skikrets Hopp og
Kombinertkomite, medlem
Holmenkollen Skifestival,
Rennleder Kombinert

Høstseminar BIR på Sundvollen
Akershus Idrettsting
Viken Idrettsting – konstituering

Bryn Horpestad, Christopher Hodkin og Geir Haug
Klemet Elisenberg og Geir Haug
Georg Kórody
Georg Kórody

Marianne Lefdal og Anja Kingdon
Marianne Lefdal og Anja Kingdon
Marianne Lefdal og Anja Kingdon

Jardardagen
Årets Jardardag ble arrangert lørdag 21. september. I år ble det arrangert kun for den yngste
aldersgruppen opp til 11 år. Det var ca. 100 barn med. Det ble gjennomført som 6 kamp hvor
alle deltakerne skulle innom poster som var satt opp av håndball, fotball, langrenn, sykkel,
volleyball og friidrett. Deltakerne ble fordelt på 7 grupper. Gruppe 1-6 ble fordelt ut på seks
stasjoner. Gruppe 7 ventet til første runde var gjennomført, så gikk gruppe 7 inn og gruppe 6
fikk pause osv. Gruppene fikk 15 min på hver stasjon. Problemet er at alle som skal delta
kommer ikke på likt for å registrere seg, slik at det alltid blir noen som går ut av sin gruppe
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og følger ikke tidsskjemaet.
Tilbakemeldingen fra gruppene var stort sett positive, men noen forbedringer ble meldt inn,
som vi tar med oss i arbeidet for Jardardagen 2020.
Årets priser og hedersbevisninger
Utdeling av priser og hedersbevisninger ble vedtatt flyttet fra årsmøtet til Jardardagen i
2016. Dette ble gjort for å kunne gjøre med stas over de som gjør en ekstra innsats for vårt
idrettslag.
I 2019 ble det utdelt følgende priser og hedersbevisninger:
Årets trener: Eirik Holand (volleyball)
Årets utøver: Jens Lurås Oftebro (hopp)
Årets leder: Jacob Agner Matheson (langrenn)
Årets foreldre: Sigrid Muller og Synnøve Kallmyr (fotball)
Årets dommer: Jenny Antonsen (fotball)
Årets ildsjel: Thomas Finstad, Nina Winge og Eirik I. Lome (fotball)
Oppmuntringsprisen: Kent Søndergaard (langrenn)
Merke med krans; deles ut for administrativ innsats og idrettslige prestasjoner:
- Bjørn Moen (hopp)
- Inge Oftebro (hopp)
- Svein Otto Solberg (hopp)
Hedersbevisning i gull; kan deles ut for både administrativ og sportslig innsats.
- Kjell Reidar Nervold (sykkel)
Klubbkontoret
Fra klubbkontoret drives den daglige driften av daglig leder Anja Kingdon. Klemet Elisenberg
har jobbet med drift av klubbhuset og har fokus på kvalitetsklubb-konseptet. Høsten 2019
fikk kontoret et tilskudd med Bjørn Christian Lundsvoll som er ansatt som Trener- og
spillerutvikler i fotballen.
Det er et godt samarbeid mellom daglig leder, hovedstyret, gruppestyrene, Jardar sine
medlemmer og nærliggende idrettslag, og ikke minst Bærum kommune og Bærum
Idrettsråd.
Jardarposten
Klubbavisen kommer ut fire ganger i året og fulførte i 2019 årgang nummer 57. Jardarposten
oppfattes som limet i klubben, en mulighet til å få informasjon når det gjelder idrettslagets
samlede virksomhet. Bladet er på ca. 36 sider med artikler og annonser. Redaktør Mette
Bugge ønsker seg alltid masse stoff fra de enkelte gruppene. Generelt om gruppene og deres
aktiviteter, samt styrerapporter og informasjon om hva som skjer fremover.
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Redaktøren forbeholder seg retten til å foreta en journalistisk vinkling. I Jardarposten skal
alle grupper være involvert, i tillegg settes det av noe plass til andre hendelser ved behov.
Klubbavisen har mange faste annonsører. For å kunne lage den og sende den ut til nærmere
900 husstandene, er vi avhengig av annonsører. Ta kontakt med daglig leder om du ønsker
annonse i bladet, vi har plass til flere.
En stor takk til Mette for sin utrettelige innsats med og for Jardarposten.
Idrettskolen for 2. trinn og 4- og 5-åringer
For sesongen 2019/2020 gav vi 2. trinn på Jong og Tanum skole et gratistilbud i SFO-tiden. Dette er et
samarbeid med skolene, Jardar stiller med ungdomsinstruktører som har gode kunnskaper fra sine
idretter, og gjennomfører aktivitetene på skolens område. Aktiviteten består av våre ulike idretter på
en fire ukers periode, så byttes aktiviteten. Programmet for sesongen ble lagt opp som følgende:

- Håndball i uke 36-39
- Volleyball uke 41-44
- Friidrett uke 45-48
- Langrenn uke 2-5
- Hopp uke 6-10 (minus uke 8)
- Fotball uke 11-14
Tilbudet er gratis, påmeldingen foretas av skolene og vi har hatt et sted mellom 20 og 30 2.
klassinger på hver skole.
Tilbudet til 4- og 5-åringene har også denne sesongen vært i gymsalen i Combihallen på
kveldstid. Antall deltagere var 59 stykker, en oppgang med 11 fra forrige sesong.
Undervisningen gjennomføres av våre flotte ungdomstrenere mellom 15 og 17 år, og som
alle er utdannet på klubbhuset av Aktivitetsledere fra Norges Idrettsforbund. Idrettsskolen
gir ikke bare en bedre innsikt i hva klubben vår kan tilby, men vil også på sikt kunne bidra til
å bedre trener- og lederutfordringene vi har i Jardar på alle nivåer.
Grasrotkampanjen 2019
Kampanjen med oppstart i 2010 har vært en ubetinget suksess også i 2019. Resultatet ble på
kroner 318 236, se tabell for antall spillere og beløp.
Periode

Antall spillere

Generert beløp

2019

722

359 217

2018

712

318 236

2017

681

243 600

2016

662

266 864
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2015

639

259 109

2014

640

278 390

2013

626

272 651

2012

629

238 475

2011

629

223 276

2010

505

182 854

Jardar har et stabilt antall spillere og det er gledelig å se at vi på slutten av 2019 fikk flere
spillere som genererte mer midler.
Grasrotmidlene forvaltes av hovedstyret til den strategiske utviklingen av idrettslaget.
Økonomi
Økonomien og økonomihåndteringen i IL Jardar er god, mye takket være det velfungerende
klubbkontoret under Anjas ledelse, og at vi benytter Haakon Rustad Sports Accounting som
regnskapsfører. Rustad er dyktig og gir oss raske tilbakemeldinger og løpende oppdatert
regnskap.
Jardar er ett idrettslag med én felles økonomi. Idrettslaget leverer hvert år regnskap for alle
sine aktiviteter, til revisjon. Dette dekker også aktivitetene i alle undergruppene.
Vi ser at avviklingen av en mengde bankkontoer og at vi samlet alle gruppene i en
felleskonto i 2018, har også vært positiv gjennom 2019. Dette har gjort driften enklere og
likviditetsstyringen bedre, og har spart oss for administrative kostnader.
Vi søker hele tiden å bedre økonomistyringen i hele laget og har fokus på at alle impliserte
skal ha god oversikt over situasjonen. Alle gruppene har fått løpende oppdaterte
økonomiske rapporter.
Årets regnskap viser et overskudd på kr. 525.011, -, et avvik fra det budsjetterte
underskuddet på kr. 206.79, -. Dette skyldes hovedsakelig spillemidler mottatt for
klubbhuset og ekstrakostnader knyttet til utbedringen av brønnjobben foran klubbhuset.
Spillemidlene på kr. 1.150.000, - gikk i sin helhet til å nedbetale lånet på klubbhuset.
Egenkapitalen er på solide kr. 2.497.570, -.
Den vanlige driften har gått bra. Likviditeten til klubben er god, og likviditetsstyringen har
vært god gjennom hele 2019.
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Klubbhuset
Nå er det snart 5 år siden det nye klubbhuset ble tatt i bruk. Det spesielle med vårt klubbhus
er at vi har to brukere.
1. De minste i bygda vår flyttet inn i «Veslefrikk» barnehage i 2015, med store
forventninger til ny storstue og uteområder med gode lekeapparater-de har fått
god valuta.
2. IL Jardar flyttet inn i nytt bygg som har fått nærkontakt med gressbanen, praktfull
festsal med panoramautsikt over bane med Oslo i periferien og klubbkontor.
Klubbhuset er ett populært sted å være for våre medlemmer og driften av huset fungerer
veldig godt. Det er gode rutiner for leie av huset. Det ble i 2017 laget en kalender som gjør
utleien mye lettere for daglig leder som sitter med dette. Utleier kan nå selv gå på våre
nettsider og sjekke når det er ledig, det samme kan gruppene gjøre og de kan i tillegg
reservere møterom selv.
Klubbhuset brukes nesten hver helg og stort sett hver kveld av enten egne lag til møter, eller
til barnebursdager ol.
Utbedring rundt drenskummer som er satt ned i leirjord uten drenering med setningsskader
som resultat, bel utbedret av Skollerud Anlegg sommeren 2019.
Klubbhuset er bygd for å kunne tåle røff bruk, men uansett så er det alltid behov for generelt
vedlikehold. Vi må derfor avsette midler for å kunne gjøre de nødvendige utbedringene etter
hvert som de kommer. Normalt kommer de første vesentlige kostnadene etter 5 år, hvor
hovedrengjøring, diverse maling og mindre utskiftninger kan bli aktuelt.
Sportslig utvalg
Å drive et idrettslag blir fort preget av administrasjon og økonomi. Vi glemmer vår visjon:
«Jardar – klubben for idrettsglede, fellesskap og vennskap», der idrettsglede er «Glede for
alle, idrettslige prestasjoner og personlig vekst». For å få fokus på dette opprettet
hovedstyret høsten 2017 et Sportslig utvalg.
Hver gruppe i Jardar (fotball, håndball, langrenn, hopp, sykkel og volleyball) har hver sin
representant og Hovedstyrets representant skal være utvalgets leder og «fasilitator».
Gjennom 2019 har dette utvalget hatt fire møter.
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Sportslig Utvalgs tre primære oppgaver er:
1. Samordne mellom gruppene
2. Trenerforum. Arrangere møter/ kurs for alle trenerne i Jardar.
3. Ansvar for den sportslige delen på Jardardagen.
I august hadde vi besøk av Geir Jorde, som er en utrolig dyktig og kompetanserik
foredragsholder. Han hadde et morsomt og lærerikt kurs; Hvordan motivere og kommunisere med
barn? Det var ca. 15 stykker til stede og hørte på han.

Anlegg
På anleggssiden har det også denne perioden blitt jobbet med å begrense Ringeriksbanens
påvirkningen for klubbens medlemmer. Det ble levert høringsuttalelse på revidert
reguleringsplan i januar 2019 med tyngde på trafikksikkerhet, støy og støvbegrensende
tiltak.
Etter brønnutfall på undervarmeanlegget til kunstgressbanen høsten 2018, så vi oss nødt til
å utbedre drenering rundt brønnhodene. Tidligere entreprenør, Betonmast, gikk bort fra
avtalen om å undersøke tidligere utførelse, og hovedlaget stod derfor for finansieringen.
Under arbeidene viste det seg at tidligere entreprenør (Betonmast) hadde gjort en
mangelfull jobb, hvor det ble funnet kun sporadisk spor av fiberduk ellers ingen tegn til
stein/pukkmasser. Det ble også funnet en dreneringskum som ikke var koblet på, var fylt ned
og asfaltert over. Ny entreprenør skrev en uavhengig rapport på dette som ble lagt frem for
Betonmast, representert ved daglig leder Philip van de Velde i møte januar 2020. Betonmast
valgte likevel å avvise alt ansvar i saken og var ikke villig til å inngå forlik.
Det er flere pågående anleggssaker i klubben som skal forbedre tilbudet for medlemmene
våre i årene fremover:
- Ny kunstgressbane på gressbanen ved siden av eksisterende kunstgress Bjørnegård
- Ny kunstgressbane Emma Hjort
- Flere sandvolleyballbaner Bjørnegård
- Rulleskiløype Vestmarka
Arbeidslørdag
Lørdag 16.november 2019 samlet Hovedstyret og deltagere fra Gruppene seg til en
arbeidslørdag. Det var til sammen mer enn tjue styremedlemmer og andre ressurspersoner
som deltok. Deltagerne jobbet i grupper og gjennomførte en såkalt SWOT analyse for IL
Jardar. Resultatet av analysen ble bearbeidet, og deltagerne kom fram til flere saker som
Medlemmene og Styrene i Jardar kan jobbe videre med. Eksempler på tiltak er: etablering av
ungdomsutvalg, retningslinjer for sponsor-jobbing, digital kommunikasjon, felles aktiviteter
mellom gruppene, styrke og aktivitetsrom og etablere Jardar Idrettspark. Det er i dag
etablert et eget Ungdomsutvalg og det er beskrevet i eget avsnitt
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Ungdomsutvalget
Hovedstyret har vedtatt å etablere at Ungdomsutvalg som et prøveprosjekt. Det er tenkt å
fremme forslag om å opprette utvalget som en del av IL Jardars sin organisasjonsplan på
årsmøte neste år. Utvalget består av medlemmer i alderen 13-19 år og er en blanding av
aktive utøvere og ungdomstrenere. Alle gruppene kan stille med medlemmer i tillegg til
lederen som velges av Hovedstyret. Lederen for Ungdomsutvalget møter på
Hovedstyremøtene, og medlemmene fra gruppene oppfordres til å møte på Gruppe styre
møtene. Mål for utvalget er:
* være en aktiv stemme, og ett synlig organ for ungdom, noe som vil føre til bedre
kommunikasjon mellom klubbens utøvere og ledelse.
* at unge skal lære mere om styrearbeid og klubbdrift, gjennom å delta på styremøter, og
evt kurs fra eksterne kilder.

Takk for et flott samarbeid i 2019.
Styreleder, Sigve Nordrum
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IL Jardar, fotballgruppen
Årsberetning for perioden 1.1.2019 – 31.12.2019

1.

Tillitsverv

Gruppestyret har bestått av:
Leder / Arrangement/kommunikasjon:
Nestleder / Banefordeling:
Styremedlem / Banefordeling
Styremedlem / Økonomi:
Styremedlem / Kiosk, Materiale
Styremedlem /Sportslig leder:

Øvrige tillitsvalgte:
Valgkomite:
Ansvarlig for oppfølging av jentelag:
Ansvarlig for fotballskolen:
Representant i IL Jardars hovedstyre
Ansvarlig for undervarme og bane 2:
Ansvarlig for Fair play:
Ansvarlig for arrangement:
Klubbens kretsdommere:

Christopher Hodkin, fra 2018
Gunnar Brennekåsa, fra 2018
Kjersti H. Engeseth, fra 2018
Bryn Horpestad, fra 2010
John Håvar Ruud, fra 2019
Geir Haug, fra 2010

Heidi Føllesdal og Cecilie Kristin Ellingsen
Thomas Kingdon
Bjørn Christian Lundsvoll
Christopher Hodkin/Gunnar Brennekåsa
Liv Takle Stensaker
Tone Skori
Ann Zetterberg
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.
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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.
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.
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2.3
Status for kunstgressbanen
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.
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2.10 Cuper og seriespill
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.
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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 6åringer. 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.
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Andre avvik å merke seg:

•

•

Inntekter:
• 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
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•
•
•

•

o Christopher Hodkin (observatør)
o Geir Haug (observatør)
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.
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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
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)
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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.
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Jenter f. 2002/2003:

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
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Gutter født 2008
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
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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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Håndballgruppen årsberetning 2019

1.

Innledning

Håndballstyret avholder styremøter 5-6 ganger i året og etter behov.

2.

Styret har i år bestått av følgende personer:

Marianne Lefdal

Leder

Craig Neville

Nestleder / Hallansvarlig

Inez Nærup

Sportslig leder

Toril Bjørnstad / Beate Arnesen

Dommerkontakt

Ingvild Wageli

Sekretær / materialforvalter

Linn Grimstad Nielsen

Årshjulet

Marthe Notøy

Årshjulet

Linn og Marthe gikk ut av styret etter sommeren, mens Craig og Beate kom inn rett før sommeren for å
sikre noe overlapp mellom posisjonene.
Inez Nærup går av som sportslig leder og leder av håndballens sportslige utvalg. Det utnevnes ny leder
for sportslig utvalg som også trer inn i håndballstyret på det årlige møtet.
Sportslig utvalg har bestått av Inez Nærup, som leder samt Jannike Haaverstad, Kjersti Risberg
Haugland og Anette Kvam. Alle medlemmer av sportslig utvalg fortsetter i 2020.

3.

Sportslige aktiviteter og deltagelse i seriespill

Medlemstallet i Jardar Håndball har variert noe de siste årene. Det har vært utfordring å holde
på noen årganger, av forskjellige årsaker. Det har vært mindre grupper og for å få til levedyktige
lag har man valgt å samarbeide med andre klubber. Dette har ført til noe mobilitet mellom
klubber i nærområdet.
Ved utgangen av 2019 var det 179 spillere mot 167 i 2018. Vi jobber aktivt med rekruttering,
det er bra aktivitet i de yngre aldersgruppene. Vi jobber med frafallsproblematikken for de eldre
gruppene og har hatt samarbeid med Nesøya i en årrekke samt innledet samarbeid med Vestre
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Bærum / Lommedalen IL. Dette bidrar til mer robuste årganger og at spillerne har et bedre
sportslig tilbud lenger.

Jardar har i sesongen 2018/2019 hatt 21 aktive lag, med deltagelse i serie, loppetass og
turneringer i Region Øst sin regi. Av disse lagene har det vært to samarbeidende lag, der Nesøya
er samarbeidspartner og Jardar er ansvarlig.
Turnering

Klasse Lag

Regionserien G09
Regionserien G10
Regionserien G11
Regionserien G13
Regionserien G16
Jenter 07, Loppetassen Bronse
Jenter 07, Loppetassen Gull
Jenter 07, Loppetassen Stjerne
Jenter 07, Loppetassen Sølv
Regionserien J10
Regionserien J12
Regionserien J13
Regionserien J14
Regionserien J15
Regionserien J33
Regionserien KS 5. div
Regionserien MS 5. div

G09
G10
G11
G13
G16
J07
J07
J07
J07
J10
J12
J13
J14
J15
J33
KSr
MSr

1
1
1
2
1
2
2
3
2
2
2
2
1
2
1
1
1

Sesongen 2019/2020 har Jardar 19 rapporterte lag i serien, men det er utvidet med noen samarbeidende
lag som av administrative årsaker rapporteres under samarbeidende klubb. Vi regner også de med som
vårt sportslige aktivitetstilbud. Jardar har fortsatt fler enn 20 lag i serien, med spillere som også
representerer Jardar
Samarbeidende lag bytter litt på å ha Combihallen som hjemmearena, slik at tilhørighet til begge klubber
sikres. Dette fungerer bra for begge klubber.
Videre har det vært deltagelse i cuper gjennom sesongen; Peter Wessel Cup, Haslum Cup, Fredrikstad
Cup, Olavs Cup, Slottsfjell Cup, MesseCup med flere.
Tradisjonen tro deltok Jardar i NM for Veteraner med to lag, et i 40-års klassen og et i 45-års klassen
for kvinner.

For sesongen 2018/2019 hadde vi igjen et herrelag i serien, det var et ungt lag. Dessverre fikk
vi ytterligere frafall pga studier/militærtjeneste og valgte å trekke laget for sesongen 2019/2020.
Det er fortsatt herrespillere som trener, og det arrangeres fellestreninger med damelaget.
Vi jobber hele tiden med rekruttering i de yngste årsklassene, og dette gir positive resultater.
Vi har i år vært med på aktivitets- og kretsseriespill med lag i de fleste aldersklasser. I tillegg
har det vært arrangert håndballskole for annet år på rad, med rekordstor deltagelse.
Vi har dermed også i år hatt et godt og bredt håndball tilbud.
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Det er god sportslig bredde og resultater gjennom sesongen, takket være et utrettelig trenerkorps og gode
oppmenn.

4.

Trenere, lagledere og oppmenn

Vi har i de siste årene arbeidet aktivt med å utdanne trenere i Jardar. Spesielt de siste årene har
det vært oppmerksomhet på utdanning av yngre trenere. De bidrar både som hjelpetrenere og
som hovedtrenere for noen av de yngste lagene.
Dessverre valgte klubbtrener å avslutte sitt engasjement for Jardar i inngangen til sesongen
2018/2019. Det var utfordrende å få på plass trenere til oppstart av denne sesongen. Ved
innkjøring til sesongen 2019/2020 så ser vi at vi har et godt treningstilbud til alle lag og
trenersituasjonen har vært tilfredssttilende.
Styret vil legge vekt på ytterligere utdanning av Jardar trenere fremover for å øke den sportslige
resultatene, samt støtte modellen med ekstern foreldrebetalt trenerbistand for å heve nivået
ytterligere både på spillere og Jardar trenere.
Alle lag har egne lagledere og oppmenn. Dette er en helt sentral funksjon som både laget har
stort behov for, men også som er til uvurderlig hjelp for styret og klubben. I tillegg til viktige
oppgaver for laget sitt bidrar de inn med nødvendig hjelp for at klubben skal klare å
gjennomføre alle arrangementene i hallen som seriespill på søndager, Nissehåndball og
Natthåndball.
Alle trenere og oppmenn gjør en fantastisk jobb for klubben og spillerne våre.

5.

Dommere

Jardar har mange gode dommere. I antall ligger vi over minstekravet til hvor mange vi må ha,
men det er utfordrende å stille nok dommere over 19 år. Vi har flest yngre dommere, men også
noen svært erfarne som dømmer helt opp i 2. divisjon. Alle dommerne våre gjør en viktig og
flott innsats for Jardar, uansett hvilket nivå de dømmer på.
Vi har nå kommet godt inn i rutinen med å utdanne dommere og vi har gode rutiner for
oppfølging og veiledning av yngre dommere og barnekampveiledere. Det jobbes systematisk
med utdanning og oppfølging av dommere.
Klubben er forpliktet til å ha et visst antall dommere over 19 år.

6.

Dugnad

Vi har i år som tidligere har ansvar for tilsyn i hallen mandag - fredag + ved kampavvikling
lørdag og søndag. Jardar Håndball har driftsavtale med Bærum kommune for Combihallen. Det
er trenerne som har ansvar for å åpne hallen og låse hallen i ukedagene. Ved kampavvikling og
arrangementer er det egne bakvakter som har tilsynsvaktansvar.
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Vi har fått en god rutine på å vaske gulvet i hallen for klister. Alle lag som bruker klister må
bidra her, fra 15 år og oppover. Dette foregår stort sett på søndager etter kamper, evt. på lørdager
hvis mye kamper på søndag. Hvert lag får ca. 2 vaskevakter i løpet av sesongen og stiller opp
med 3-4 stk per gang.
Det har vært gjennomført åpen combihall på dugnad, dette er et lavterskeltilbud på fredager
mellom 20.30 – 22.00. Det har vært et godt tiltak med bra oppmøte.
Vi ble tildelt midler fra Sparebankstiftelsen som ble benyttet til en generell oppgradering av
kioskdelen av Combihallen. Vi fikk også montert opp et premieskap som bidrar til å skape en
ramme rundt hjemmearenaen til Jardar Håndball.
Lagene organiserer sin egen dugnad når det er aktuelt å få inntekter til lagskassen.

7.

Øvrige aktiviteter

Nissehåndball: Et sosialt arrangement før jul som trekker mye folk, - og som skapte stor
stemning i hallen.
Natthåndball – Ble tradisjonen tro arrangert som en sosial avslutning på sesongen i april. Det
var stor oppslutning blant lagene.
Jardardagen – Håndball stiller opp med instruksjon og aktiviteter på Jardardagen.
8.

Treningsforhold og Combihallen

Combihallen er Jardar sin hjemmehall og eneste hall i full håndballstørrelse i vårt område av
Bærum. Det er vanskelig med tilgang på ytterligere treningstid i hall, vi ser at vi gjerne skulle
hatt mer treningstid i hall.
Vi har i 2019 også hatt samarbeid med Nesøya Håndball, videre er det også etablert et samarbeid
med Vestre Bærum/Lommedalen IL disse lagene har også treningstid i henholdsvis
Nesøyhallen og Helsethallen.
Gymsalen i Combihallen benyttes til skadeforebyggende trening, styrketrening og annen
trening som ikke trenger fullstørrelse hall. Vi ble tildelt midler fra Grasrotmidlene som ble
benyttet til utstyr som benyttes til denne typen trening. Det er viktig for Jardar Håndball å
fokusere på skadeforebyggende trening og å lære våre spillere grunnleggende teknikker for å
forebygge skade.
10.
Arrangementer i Combihallen
Lørdag- og søndagsarrangementene i Combihallen er viktige for oss. Combihallen er Jardar sin
hjemmearena og skaper en ramme rundt seriespill. Gjennomføringen av arrangementet på
søndager er basert på frivillig arbeid og dugnad fra spillere og foreldre på alle lag. Vaktene
fordeles likt mellom lagene og slik sikrer vi at klubben får gode inntekter.
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Kioskdriften og dugnaden i Combihallen er håndballens eneste faste dugnad, og det er viktig å
gjennomføre så gode arrangementer som mulig gitt de mulighetene Combihallen byr på.
Stor takk til alle for den innsatsen de legger ned for klubben.
I 2019 ble vi tildelt midler fra Sparebankstiftelsen til en generell oppgradering av idrettsdelen i
Combihallen, kioskområdet ble oppgradert og etter ønske fra lagene ble et premieskap montert.
12.

Økonomi og Styret

Jardar Håndball har lagt vekt på å bygge opp et godt sportslig tilbud ved å engasjere gode
trenere, utdanne nye trenere og dommere samt gjennom klubbsamarbeid.
Det er en utfordring innen idretten at det er frafall av eldre spillere, det er god rekruttering
nedenfra men det er viktig å holde spillerne i klubben. Tiltak har vært satt i gang, men vi må
fortsatt ha fokus på alle aldersgrupper.
Håndballen la i 2018 om de resterende av sine rutiner til å tilpasse seg rutiner definert for Jardar.
Dette har vært en bra omlegging og styrearbeidet gjennomføres mer effektivt.
Styremedlemmene kan bruke mer ressurser på det sportslige og mindre på det administrative.
For håndball som har sesonger som avviker fra regnskapsåret, vil man avlegge regnskap midt i
sesongen. Det legges opp til at sesongen 2019/2020 skal gå omtrent i null selv om året 2019
konkluderes med et underskudd på i overkant av 130.000 kroner. Dette underskuddet skyldes i
all hovedsak bortfall av treningsavgifter grunnet færre medlemmer/lag. Det er justert for dette
i planene for neste sesong.

Slependen, 26. februar
Marianne Lefdal
Styreleder Håndball
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Årsrapport 2019 for Langrenns gruppen
Kort oppsummert: en flott sesong på tross av en mild vinter og snømangel.
Medlemsmasse / rekruttering
Langrenns gruppen hadde 130,5 registrerte aktive. Dette er en nedgang fra 2019.
I de eldre gruppene ser vi at avskallingen er på nivå med tidligere sesonger.
Årgang

2018/19

2014

2019/20
1

2013

1

16

2012

1

23

2011

16

19

2010

1

5,5

2009

38

23

2008

17

8

2007

24

10

2006

12

5

2005

8

2

2004

8

4

2003

4

0

2002

5

7

15+

14

7

149

130,5

Totalt

Mange foreldre var også med som tillitsvalgte ressurspersoner og hjelpetrenere.
Anlegg
Vi er nå inne i tredje året med drift på anlegget. Denne vinteren har vært veldig spesiell, men vi
hadde rekordtidlig åpning 8. november. Normalt sett har vi vært ferdig med snøproduksjonen i
desember/januar, men vi holder fortsatt på i februar 2020. På grunn av lite snø andre steder trener
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nå flere klubber i anlegget. De betaler da en treningsavgift for dette. Tour de Bærum og
Lommedalsrennet ble også arrangert på Vestmarksetra. Vi har som tidligere år ett veldig godt
samarbeid med kommunen. De stiller opp hvis vi har ønsker og har også kjørt isskrap fra Rud for å
hjelpe til. Vi har også veldig god nytte av Kirkerudbakken som er leid inn for å drifte anlegget på
dagtid. I år har vi også leid de inn når vi selv ikke klarer å stille med folk. Vi har denne sesongen fått
tillatelse fra Statkraft til å produsere snø inne på stadion under høyspentlinjen. Det har vært til stor
hjelp og vi har sluppet å kostnadene vi hadde tidligere med å leie hjullaster.
Den tekniske delen av anlegget fungerer ganske bra nå, men vi har hatt litt problemer med
elektronikk og kompressor som har skapt problemer. Vi har også problemer med noen automatiske
ventiler i kummene som ikke vil åpne. Vi er nå utenfor garanti på anlegget så det har blitt mer
kostnader. En annen utfordring i år er at det har vært vanskelig å få folk til å ta vakter. Vi må prøve å
finne en løsning på dette til neste sesong da det tar veldig mye tid å få fylt opp vaktene samt at det
blir mye på få personer. Siden dette er ett ganske teknisk anlegg trenger vi flere personer med mer
kunnskap om anlegget.

Vi holder nå på å sjekke muligheten for støtte til å forlenge vannrør og strøm til stadion. Det vil
effektivisere driften av snøproduksjonen da vi slipper å trekke så mye slanger og kabler.
Jardar har en samarbeidsavtale om drift av anlegget med Bærum kommune. Lysløypenettet og
skileiken var i god stand og var mye brukt. Andre helg i oktober hadde langrennsgruppa
dugnadsarbeider i løypene, i hovedsak rydding av trær og busker langs traseene, samt plukk av stein.
Det var godt oppmøte fra små og store og god stemning.
Webkamera med værstasjon er populært for å følge med på vær, snø og prepping:
http://www.jardar.no/Langrenn/Vertical-menu/Webcam.html

Trening
2019 sesongen startet tidlig med kunstsnø fra 8.november. Dessverre hadde vi mildvær og lite
snø gjennom resten av sesongen.
Vi har et utvidet treningssamarbeid fra 13 år og oppover med naboklubbene som sogner til
Vestmarka. Dette har fungert veldig bra for alle klubbene.
Langrennsgruppene til Jardar har vært delt inn i gruppene 7-8 år, 9-10 år, 11-12 år, 13-14 år
(UHR), 15-16 år (HL) og junior (Team Vestmarka). I tillegg organisert vi barneskiskole og
Idrettskole.
Team Vestmarka
TVM har fått 4 nye 2003-utøvere fra Jardar denne sesongen; 2 jenter og 2 gutter. De har alle funnet
seg godt til rette i teamet og 2 av dem er også med i Norges-cup opplegget. TVM er nå blitt et
etablert tilbud for juniorer, har trenerteam som stiller 3-4 meget kompetente trenere på hver
trening, smøreteam med 8-10 stykker på hver Norges-cup pluss egne skitestere. Vi ser at det er
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knyttet fint vennskap på tvers av klubbene og det er god stemning på treninger, det utvises gjensidig
respekt for hverandre og trenere. Disse foregår stort sett på Vestmarkssetra og Eineåsen pluss
ukentlig styrkeøkt på Dønski. Noen av utøverne har også kunnet fremvise resultater helt i
norgestoppen, det skaper god stemning blant de andre utøverne å tilhøre et team som presterer og
blir lagt merke til. Det er flere nærsamlinger pluss Sognefjellet i juni, Skeikampen og Mosetertoppen.
Teamet inkluderer 7 klubber i Bærum og Asker (Holmen), har rundt 80 utøvere hvor omtrent 50
deltar i ett eller flere NC.

HL-gruppa (15-16)
For sesongen 2019 besto aldersgruppen 15-16 år (HL-gruppa) av totalt 29 utøvere hvorav 12 fra
Jardar. Gruppen trente som ifjor sammen med BSK, Jutul og Holmen sine utøvere. Hovedtrener har
vært Øyvind Kinneberg (Jardar) for 2019. Årets Hovedlandsrenn på Gålå var vellykket med gode
resultater.

13-14 åringer
Gruppen bestod i 2019/20 av 20 Jardar-utøvere. Hovedtrener Jacub Opocensky (Jardar).
Treningssamarbeidet med Bærum Skiklubb (BSK) og Jutul er positivt for alle, og på det meste har
gruppen vært opp i mot 40 utøvere på treningene. I høst var endel av utøverne på høstferiesamling i
Tjekkia, og i november var gruppen på samling på en hytte på Skeikampen der utøverne selv måtte
bidra til alle måltider. Felles juleavslutning på Jardarhuset var vellykket, Jakub stilte som julenisse og
arrangerte pakkelek.
13-14 har treningstilbud en dag per uke før sommeren, og to ganger pr. uke etter. I tillegg har
utøverne fått tilbud om å delta på friidrett på fredager. I vår/tidlig høst ble det arrangert felles
langturer enkelte helger.

Både 13-14 og 15-16 har treningstilbud to ganger pr. uke. I tillegg har det vært arrangert felles
langturer enkelte helger utenom konkurransesesongen.

11-12 åringer
Hovedtrener har vært Tobias Hellum Moe. Frem til jul hadde Tobias med hjelpetrenere Andreas Juell
Larsen, Katrine Dirdal (torsdager) og Marit Kjos (tirsdager). Etter jul dro Marit i militæret, og grunnet
problem med å finne flere trenere så er de kun 2 stk trenere på tirsdager resten av vinteren, men
gruppen er god, så det går bra!
Vi har hatt nærsamling i oktober hvor vi dro på sykkel/gå-oppdagelsestur i Vestmarka, vi har hatt
familiesamlingen på Gomobu, og vi har hatt en liten helgesamling på Løvlia for kun 11-12
årsgruppen.
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Gruppen har rett i overkant av 30 stk medlemmer, og vi er stort sett 15-20 stk i snitt på hver trening.
Fordelingen er slik at det er flest 2009-barn, 2008-kullet begynner å bli lite, så det er veldig bra at de i
neste sesong skal over i treningssamarbeid med Jutul og BSK!

9-10 åringer
Hovedtrener for gruppen har vært Solveig Kildal. Trening er to ganger i uken (tirsdag 18:15-19:30 og
torsdager 18:15-19:30). Trening fra 18:15 har fungert veldig bra også denne sesongen, og er noe vi
gjerne fortsetter med også neste sesong. Vi bruker fire ungdomstrenere i tillegg til hovedtrener (Siri
Vegsund Staver og Julia Søndergaard på tirsdager, og Sigurd Kløgetvedt og Kristine Solbakken på
torsdager). I tillegg er oppmann Merethe med som fast foreldrehjelp/trener når det er behov for
det.
Gruppen har en god størrelse med ca. 30 aktive barn fra Blommenholm, Tanum, Høvik og Slependen.
Av aktiviteter utenom de faste treningene så hadde vi i høst nærsamling på Nedre Gupu - med
diverse aktiviteter (stafetter, naturlig hinderløype mm).

7-8 åringer
Vår yngste gruppe har hatt i underkant av 40 barn fordelt på omtrent en tredjedel jenter og to
tredjedel gutter. 2. klassinger utgjør en noe større andel av gruppen som kommer fra Tanum, Jong,
Høvik Verk, Blommenholm, Billingstad, Hvalstad, Evje og Steinerskolen,
Hovedtrener er Katrine Dirdal, som har vært godt assistert av ungdomstrenerne Sigurd, Nicolai, Juni
og Linnea. På grunn av gruppens størrelse har foreldre stilt opp som foreldretrenere på rundgang (23 stk per trening). Lena har vært oppmann for gruppen.
Både barmarkstreningen og nærsamlingen på Gupu var populær, og det var også god deltakelse på
Gomobu familiesamling.
Det er stor oppslutning av blide, energiske barn, og en engasjert foreldregruppe. Vi vil jobbe med å
motivere små og store til å fortsette inn i neste sesong, samt rekruttere flere 1. og 2. klassinger til
den yngste gruppa til neste år.

Samlinger/Aktiviteter
Sommercamp
Det ble i uke 33 invitert til sommercamp, med 68 påmeldte. Deltakerne var både fra Jardar og
fra andre klubber i nærområdet. Dette var sjette året med et slikt tilbud og inkluderte fem
dager med rulleski, sykling og løping i nærområdet for aktive i alderen 9-14 år. Campen var
en stor suksess som gjentas i 2020.
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Familiesamling
Langrennsgruppens årlige familiesamling ble i 2019 avholdt på Gomobu fra 22/11-24/11 med
128 deltagere (inkludert 9 trenere). Snøforholdene var gode, så barna var godt fornøyde!
Klubbmesterskap
Mesterskapet ble avholdt på Vestmarksetra tirsdag 10.mars 2020. Start og mål på den nye
skistadion ved skiskytteranlegget. Ca 80 deltagere.
Jardarrennet - Vestmarka-Rett-Ned og Tour de Bærum
Tour de Bærum 2020-den 6 i rekken. TdB fortsatte med å arrangere 4 renn på 3 dager. Årets
arrangement ble lagt til Vestmarkssetra pga snøforholdene. Som ifjor var dette en sportslig og
sosial suksess, og parkeringen ble løst på en utmerket måte. Marianne Løw-Lie var rennleder
for Jardarrennet. Våre samarbeidsklubber var som tidligere Jutul og Haslum.
Vestmarka vinterleker
Vestmarka vinterleker ble arrangert 10. januar 2020 og er et samarbeid mellom Jardar langrenn,
Jardar hopp, BSK langrenn og skiskyting. Barn og ungdom fra 6 år til 14 år stilte i to eller tremannslag. De fikk prøve seg i langrenn, skicross, hopp og skiskyting. Arrangementet er veldig viktig
for å holde flest mulig i organisert aktivitet lengst mulig og det gir et bra alternativ for alle de som
ikke er så glade i konkurranser. Det var ny deltager rekord med 80 påmeldte lag og overskuddet fra
årets arrangement var ca kr 21.000 som går til snøproduksjon i Vestmarka.

Jardartrollet
Jardartrollet er en årlig løpskarusell som arrangeres i perioden mai til september. Arrangøren i
2019 var Øyvind Teigen. Løpskarusellen er et tilbud til utøvere som ønsker et treningstilbud i
sommerperioden, men er også åpent for alle store og små i nærmiljøet. Løypen settes opp i
Tanumskogen etter påske og tas ned igjen før høstferien. Årets arrangement gikk over 7 løp (4
før sommerferien og 3 etter) og var godt besøkt. Første løp settes opp så snart der er fritt for
snø i skogen. Generelt hadde vi fint vær på løpene, og gjennomføringen ble gjort uten store
uhell. Mange hyggelige tilbakemeldinger fra barn og foreldre gir også en bekreftelse på det.
Trollet ga en god inntekt til gruppen.
Skikurs for barn
Kurset ble holdt 8 lørdager i januar/februar på skistadion ved Vestmarksetra. Formålet med
kurset er å gi de yngste barn i førskolen og de yngste 2 trinn på barneskolen grunnleggende
skiferdigheter så de kan delta i vanlig trening. Kurset har fokus på lek og moro. Kurset ble en
stor suksess og vi fikk mange gode tilbakemeldinger.
Idrettskole
Vi har arrangert idrettskole for 2 klassingene ved Tanum og Jong skole i åtte uker fra nyttår.
Idrettskolen har hatt trening onsdager fra kl. 15.00 – 16.00 på skolens område. Pga. dårlig vinter
hadde vi bare 1 økt på ski, resten av treningene i gymsal.
På Jong skole var det ca. 10-15 deltagere og på Tanum skole ca 20-25 deltagere. Opplegget fungerte
veldig bra på Jong skole, men det var dessverre noen problemer med enkelte barn på Tanum skole.
Jakub Opočenský var ansvarlig fra langrenn og hadde med seg fem ungdomstrenere.
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Økonomi
Langrennsgruppa har god økonomisk orden. Årsregnskap for 2019 viser et underskudd, dette
blir redegjort for i postene/anmerkningene i regnskapet samt på årsmøtet i mars 2020.
Tillitsverv
Gruppestyret består sesongen 2019 av:
Gruppeleder

Nicolai Dirdal

Kasserer

Annicken Kildahl

Sportslig ledere

Dag Helland-Hansen
Jacob Matheson

Oppmann Team Vestmarka

Geir Holm

Oppmann 15-16

Henrik Lystad

Oppmann 13-14

Anders Heen

Oppmann 11-12

Jacob Matheson

Oppmann 9-10

Merethe Therkelsen

Oppmann 7-8

Lena Prokosch

Utover dette gjør disse en betydelig innsats for langrennsgruppen:

•
•
•
•
•
•

Jardarrennleder:
Jardartrollkoordinator:
Anlegg:
Vestmarka snøproduksjon:
Jardardagen:
Familiesamling:

Marianne Løw-Lie
Øyvind Teigen
Toril Wiig og Thomas Bjanes
Harald Gaustad, Thomas Bjanes,
Stine Skarphol
Sidsel Fonn

En stor takk til alle som har vært med å skape det gode miljøet og de gode resultatene i
langrennsgruppa gjennom året.
Tanum, 24/2-2020
for langrennsstyret
Nicolai Dirdal
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Årsberetning 2019
Idrettslaget Jardars Hoppgruppe

Medlemmer
Medlemsmassen i hoppgruppen var pr. 31. desember 2019:
Aktive medlemmer
- Senior:1
- Junior:3
- 13 - 16 år:0
- 12 år og yngre:10
Verv utenfor IL Jardar
Hoppgruppens medlemmer har hatt følgende verv og funksjoner innen skisporten utenfor IL
Jardar i 2019:
Akershus hopp- og kombinertkomite,
Medlem:

Georg Kórody

Holmenkollen Skifestival,
Rennleder Kombinert:

Georg Kórody

Kollenhopp Kombinert Elite,
Oppmann Bjørn Moen

Styrets Beretning
Vinteren 2019 hadde vi fine forhold i Jardarkollen. Sesongen startet på snø 3. januar. Den
største bakken, K26, ble satt i stand til Jardarrennet, som ble avviklet 26. Januar.
Vi arrangerte Vestmarka vinterleker sammen med Jardars langrennsgruppe og BSK, et
hyggelig arrangement ved Vestmarkssetra 4. januar. Vi hadde ca 180 deltakere innom
hoppbakken på skileikområdet. Det var stor hoppglede hos utøverne, men det bidro ikke til
rekruttering til hoppgruppa. .
Klubbmesterskap ble arrangert 14. mars, og markerte slutten på sesongen.
Det ble arrangert Jardarsprett to ganger i 2019. Arrangementer bør deles på hoppgruppas
Facebooksider.
Vi hadde en fin gjeng utøvere fra 2018, som i stor grad fortsatte i 2019. Jevnt tilsig av
utøvere som ville prøve seg gjennom sesongen, særlig fra 2010-årskullet
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I løpet av året har det vært gjennomført flere dugnader. På våren ble bakken ryddet og
snønettet fjernet fra unnarennet. På høstdugnaden var fokus var på å sette i stand anlegget
til vinteren, samt få unna litt vedlikeholdsarbeid.
I tillegg: Oppgradering av ovarenn i K17. Innkjøp av ny spormal til K17. Også tenkt brukt i
K12, planlegger samme overhaling av K12 i 2020.
Asker SK har trent mandager, mens vi har hatt treningstid torsdager. Asker betaler 5000 kr i
leie for bruk, og bidrar på dugnader i Jardarkollen.
Også i år har vi fått meget god hjelp av Bærum kommune til å preparere sletta og
unnarennene, noe som er av uvurderlig hjelp.
Hoppgruppa mistet i 2019 en ildsjel. Geoge Kórody hadde vært sentral i hoppgruppa i
nærmere 20 år da han døde av kreft i sommer. Han ble utnevnt til æresmedlem i Jardar før
han døde.
Inge Oftebro, Svein Otto Solberg og Bjørn Moen ble tildelt Jardars Merke med krans for sin
innsats i hoppgruppa gjennom mange år.
Årsklasser 12 år og yngre
I 2018 har Christian Kórody vært trener. På treningene i Jardarkollen var det stort sett
mellom 6 og 14 barn, inkludert barna fra idrettsskolen.
Iver Narum Beyer (12 år) deltok på treninger med Kollenhopp aldersbestemt. Han deltok på
Solan Gundersen Vinterleker i Alvdal. Ved sesongens slutt bestemte han seg dessverre for å
ikke fortsette med hopp.
Fra denne gruppen var det i år ingen som deltok på Storsamling i Midtstulia i uke 27.
Høsten 2019 begynte Nicolai Fredriksen som trener, etter at Christian flyttet utenlands for å
studere. Vi har fortsatt med treninger på trampoline i Bærum Idrettspark. Det var bare noen
få som benyttet dette tilbudet høsten 2019
Årsklasser 13 – 16
Ingen utøvere

Junior og senior
Jardars Juniorgruppe har i 2019 bestått av hopperen Christian Røste Solberg (4. års junior) og
Adrian Thon Gundersrud (1. års junior), og kombinertløperne Kasper Moen Flatla (4. års
junior) og Jens Lurås Oftebro (3. års junior). Kombinertløperen Einar Lurås Oftebro er gått
over i seniorklassen (1. år).
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Spesialhopperene:
Høydepunktene for Christian var:
•
•
•
•
•

NM sølv lag (Akershus) i både jr og senior.
7 plass NM junior normal bakke
9 plass NM junior stor bakke
17 plass NM senior normal bakke
20 plass NM senior stor bakke

Christian hadde en bra sesong i fjor med mange pallplasser i Norges cup elite og ble nr 3
sammenlagt.
Tok sine første COC poeng i Planica/Slovenia
Ble dessverre ikke tatt ut til junior VM som var hans store mål for sesongen.
Ble tatt ut på Skiforbundets toppidrettssatsning/rekruttlandslag for sesongen 19/20

Høydepunkter for Adrian var:
•
•
•
•

FIS CUP:
o 14 plass
o 16 FIS poeng
NC A :
o Flere topplasseringer
Nordisk:
o 3 plass
Opprykk og Etablert i NC Elite

Adrian går i 2 vgs på Wang og er også med i Team Kollenhopp og trener jevnlig med teamet.
For Adrian var vinteren 2019 sportslig sett en suksess, med gode prestasjoner.

Kombinertløpere:
Einar, Kasper og Jens har konkurrert i Norges Cup (både A og B-klasse) samt i Jr og SR NM. I
tillegg har de alle fått prøve seg med flere starter i B verdenscup (COC). Kasper fikk sin
debut i WC. Våre utøvere har gjort det svært bra nasjonalt, der de alle tre er blant landets
beste løpere i kombinert. Kasper og Jens ble tatt ut til å representere Norge i
Jr VM i Lahti (Finland). Kasper og Jens gikk der sammen på det norske stafettlaget som tok
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bronsemedalje.

Høydepunktene for Jens var:
Nasjonalt
- 3. plass i Jr VM 10 km Individuell.
- 6. plass i Jr VM 5 km Individuell.
- 2. plass i Jr VM 4x5 km Stafett.
- 2. plass i Sr NM 10 km.
- 7. plass i Sr NM 5 km.
WC og COC
- 2 stk 1. plasser i COC (B verdenscup i Klingenthal) i februar.
- 6. plass i WC i Oslo/Holmenkollen i mars
- 3 og 6 plass i SGP (Sommer-verdenscup i Planica) i september
- 5. og 6. plass under WC Lillehammer i November
- 3 stk 3. plasser i Ruka Tour; WC Kusamo i desember
- 6. og 13. plass i WC i Ramsau i desember.
Jens ble etablert i WC i 2019, med en rekke starter, nasjonalt og internasjonalt.
Ved utgangen av 2019 var Jens nr 4 i Verdenscupen sammenlagt.
Jens fikk tildelt IL Jardars hedersbevisning “Årets utøver” for sine prestasjoner i 2019.
Tildelt idrettsstipend fra Bærum kommune, 10000 kr.

Høydepunkter for Kasper var:
Jr.VM:
•
•

9 individuelt
2. plass lag
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COC Rena:
•

16.plass

•
•

3. plass Trondheim
1. plass Lillehammer

NC:

Høydepunktene for Einar var:
Nasjonalt
- 4. plass i Sr NM 10 km.
- 3. plass i Sr NM 5 km.
WC
- 16. plass i WC i Otepââ i januar
- 12. plass i WC i Klingenthal i februar
- 24. plass under WC i Oslo i mars
- 27. plass i SGP (Sommer-verdenscup i Planica) i september
- 29. plass under WC Lillehammer i november
- 5. plass i ett renn under Ruka Tour; WC Kusamo i desember
- 24. og 28. plass i WC i Ramsau i desember.
Einar ble etablert i WC i 2019, med en rekke starter, nasjonalt og internasjonalt.
Einar ble nr 27 i WC sammenlagt i 2018-2019 sesongen, sin første sesong som Sr.
Ved utgangen av 2019 var Einar nr 20 i Verdenscupen sammenlagt.
Rennavvikling
Jardarrennet ble arrangert 26. januar, 43 deltakere i hopp, 22 i kombinert, dobbelt så mange
som i 2018. Det ble hoppet i alle tre bakkene i Jardarkollen
Klubbmesterskapet ble arrangert i Jardarkollen 14. mars.
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Det ble arrangert Jardarsprett 2 ganger, 16.januar og 6.februar
Økonomi
Regnskapet for 2019 gjøres opp med et overskudd på kr. 11 392.
Vi har kjøpt inn mye nytt hopputstyr, og vi har brukt midler på oppgradering av K17. Disse
midlene kom delvis fra Sparebankstiftelsen, delvis fra Bærum kommune og delvis fra
Grasrotmidler fordelt internt i Jardar
Styret anser at gruppens økonomi fortsatt er god, og vi har lagt opp til videre oppgraderinger
av hopputstyr og hoppbakker i 2020.
Styret i hoppgruppen
Styret har i 2019 bestått av:
Leder og økonomiansvarlig: Yngvil Beyer
Nestleder: Heidi Holt Zachariassen
Bakkesjef:
Espen Bjaaland
Utstyrsansvarlig: Pål Rønning

Oppmann 13 år og eldre:
Oppmann 12 år og yngre:

Svein Otto Solberg
Yngvil Beyer

Styret i IL Jardars Hoppgruppe vil med dette takke for seg og ønsker alle medlemmer en
fortsatt god sesong.

Yngvil Beyer

Heidi Holt Zachariassen

Espen Bjaaland

Pål Rønning
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Innledning
Sykkelgruppens formål er ved samarbeid og kameratskap å drive sykling, landevei og terreng, på en
idrettslig og forsvarlig måte i tråd med klubbens verdier: respekt, glede, mestring og kvalitet.
Våre verdier er å skape en sykkelarena med glede og mestring, et positivt fellesskap gjennom
samhørighet og samhold med andre syklister og hvor gruppa legger til rette for en helsefremmende
aktivitet.

Administrative forhold
Styret har i 2019 bestått av:
Kristina Vestveit Nervold, leder
Kjetil Ulvestrand, nestleder og kasserer
Kjell Nervold, styremedlem
Elisabeth Buer Rødø, styremedlem
Øivind Nullmeyer, styremedlem

Det har vært avholdt 8 styremøter. Årsmøtet ble avholdt 28. februar 2019.

Økonomi
Sykkelgruppa har en sunn økonomi, hvor gode samarbeidspartnere bidrar positivt til gruppens
økonomi.
Alle som deltar på sykkelgruppens aktiviteter mer enn 2 ganger skal betale medlemskontingent til
klubben og til sykkelgruppa.
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Medlemmer
Det var 63 betalende medlemmer i 2019 (52 i 2018). 11 kvinner og 52 menn. Totalt har det vært 60
syklister som har deltatt på årets TourTråkk (65 i 2018), hvorav 42 har vært med 3 tre ganger eller
mer (45 i 2018).

Sesongens aktiviteter
Sykkelgruppa har hatt fire hovedaktiviteter gjennom sesongen. Det er TourTråkk på offroadsykkel,
landeveissykling, Jardardagen og TourTråkk banketten. Dessuten har det blitt arrangert felles
skitreninger, spinningtimer og en helgetur.

Den største aktiviteten er TourTråkk som finner sted hver lørdag klokken 09:00 sharp. Første
tourtråkk er alltid prologen som gjennomføres første lørdag etter påske. Den går alltid kyststien
innover mot Bygdøy med obligatorisk gruppebilde ved Huk. Gjennom sesongen har turene gått på
grusveier, stier og asfalt i Nordmarka, Vestmarka, Krokskogen, Bærumsmarka, Finnemarka og
Kjekstadmarka.

Målet for TourTråkk er å gjennomføre minimum 26 etapper gjennom sesongen. I 2019 ble det
gjennomført 28 TourTråkk-etapper. Det har i 2019 vært 60 deltakere på TourTråkk, hvorav 15 damer.
Gjennomsnittsalderen for årets deltakere var ca 55 år med en spredning fra 30 til 70 år. Gruppa har
til sammen syklet 16 827 km. I 2019 var det Ola Nyhus som hadde flest oppmøter med 21 etapper.
Marianne Sanderud hadde flest oppmøter av våre damer med 13 etapper.

Klubbmesterskapet i terrengsykling ble avholdt i Vestmarka 11. september.
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Den andre hovedaktiviteten er Landeveissykling. Landeveisgruppas hovedmål i 2019 var det ultimate
sykkelrittet Styrkeprøven Trondheim-Oslo. Tidligere år har sykkelgruppa hatt Lillehammer-Oslo som
hovedmål. En tredobling av distansen stilte større krav til forberedelsene og planleggingen startet
derfor allerede i januar. Ganske snart hadde 23 syklister meldt sin interesse hvorav 4 damer. De
første timene av rittet fikk gruppa et forferdelig vær med regn og bare noen få plussgrader. Over
Dovre sank temperaturen under 0 og med 8 sekundmeter motvind ble det en iskald opplevelse.
Heldigvis ble det sol og god medvind fra Lillehammer og inn til mål. Gruppa gjennomført rittet i fin
stil på to fine rekker, trygt og godt, og passerte målstreken stolte og fornøyde etter drøye 22 timer.
Med seg på veien hadde gruppa et supert støtteapparat som sørget for mat og drikke og klesskift.
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Landeveisgruppa har også deltatt på andre ritt som Enebakk rundt, Nordmarka rundt, Mjøsa rundt og
Askerrunden som også var vårt klubbmesterskap i landeveissykling.
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Den tredje hovedaktiviteten er sykkelgruppas bidrag på Jardardagen med sykkelaktiviteter for
klubbens barn og unge.

Sykkelgruppas siste hovedaktivitet er årets Sykkelbankett som ble avholdt i klubbhuset 15. november
med 34 deltakere. På banketten deles ut priser til klubbmestere og debutanter, en landeveispris og
kveldens høydepunkt «The Nine O´clock Tour Shield» til den syklisten som har utmerket seg i årets
sesong.
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Årets mottakere av priser var:
- Landeveisprisen: Marianne Solstad Brekke
- Debutantpris damer: Helle Tungesvik
- Debutantpris menn: Rune Jubskås
Årets klubbmestere ble:
Landevei, damer:
- K30 Kristina Vestveit Nervold
Landevei herrer:
- M40 Kjetil Ulvestrand
- M50 Ole Asbjørn Solberg
- M60 Ola Nyhus
Terrengsykkel damer:
- K30 Kristina Vestveit Nervold
Terrengsykkel herrer:
-

M60 Ola Nyhus
M70 Øivind Nullmeyer

«The Nine O´clock Tour Shield» ble for 2019 gitt til Knut Petter Guriby for hans engasjement for
sykkelgruppa.

Sykkelgruppa har hatt felles skitrening med hodelykt på torsdager fra Vestmarksetra øvre
parkeringsplass. Det ble gjennomført 12 skiøkter i Vestmarka, med alt fra to til ti deltakere, og det ble
vanligvis gått 15-20 km hver gang.

For første gang har sykkelgruppa hatt egne spinningtimer. I februar-mars ble det gjennomført
spinning på Gnist og vinteren 2019/2020 er det gjennomført spinning på Friskis & Svettis. Kristina V.
Nervold har vært instruktør på spinningøktene som har hatt god oppslutning.

Høstturen i 2019 gikk til Gomobu Fjellstue i Valdres i helgen 13.-15. september. Turen hadde god
oppslutning og det ble gjennomført mange fine turer tilpasset alle i et flott fjellterreng.
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Sikkerhet og uønskede hendelser
Sykkelgruppa har egne kjørereglene for TourTråkk. Formålet med disse reglene er at medlemmer i
sykkelgruppa skal overholde sykkelvettreglene og gjeldene lover, samt skape en trygg og forutsigbar
arena for sykling. Det har dessverre vært noen uønskede hendelser gjennom året som har medført
skader. Vi har hatt fokus på sikkerhet, adferd, sykkelvettregler og retningslinjer for håndtering av
skadesituasjoner i 2019, og vi vil fortsette med dette arbeidet også i 2020.

52

Oppsummering
Sykkelgruppa har økt antall medlemmer fra 2018 til 2019. Det er også flere som deltar på tur og ritt.

Det er et stort engasjement i sykkelgruppa hvor det sosiale og fellesskapet står i sentrum. Dette
kommer ikke av seg selv, så det må rettes en takk til de som år etter år legger til rette for gruppas
aktiviteter.

Stemningsbilder fra 2019

53

54

Årsmelding I.L. Jardar volleyballgruppe 2019
Historikk
Dette er den fjerde årsmeldingen i Volleyballgruppens historie. Gruppen ble opprettet på
ekstraordinært årsmøte i Jardar IL onsdag 14. september 2016, og fredag 16. september
2016 ble Jardar IL tatt opp som medlem i Norges Volleyballforbund.
Bakgrunnen for opprettelsen av Volleyballavdelingen var et guttelag i klasse 10B ved
Bjørnegård Ungdomsskole som vant skolens klassemesterskap og deretter Bærums
skolemesterskap i volleyball, i mai 2016. Disse guttene utgjorde Jardars debutlag i Norges
Volleyballforbunds seriesystem, i 17-årsklassen sesongen 2016-2017.

Økonomi
I 2019 har volleyball omsatt 260.000 kr, der 35.000 kr er egenandeler for deltakelse i NM2019 for vårt Gutter 19 lag (G19). Treningsavgiften har vært holdt nede på et minimum helt
siden starten. Fra null i treningsavgift det første året, til symbolsk avgift år nr to og tre, har
det vært nødvendig med en økning fra høsten 2019, spesielt for seniorspillerne. Fortsatt er
dugnad er viktig inntektskilde, og i 2019 stod dugnad for 10% av inntektene, tilsvarende 30%
av inntekten fra treningsavgiften. Volleyballen har også fått godt bidrag til utsyr fra
grasrotandelden som Jardar får fra Norsk Tipping.
Største utgiftspost for gruppen er turnerings- og serieavgifter. Under vårsesongen hadde
Volleyball et herrelag og et damelag i tillegg til tre juniorlag; gutter 19, gutter 17 og jenter 19
i seriespill. Fra høsten 2019 er det to herrelag, ett damelag og ett gutter 19 juniorlag i serie. I
tillegg finansierer inntektene deltakelse for barnegruppen i miniliga, og deltakelse for den
voksende gruppen 15-åringer i Teen-volley. Turnerings- og serieutgifter steg til 80.000 kr i
2019.
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Jardar volleyball har også investert i dommer- og trenerkurs i 2019 til et beløp av 20.000 kr.
Dette er en investering for fremtiden.

.

Idrettslige prestasjoner i 2019
G19-laget: Klubbens spydspiss til nå, rent sportslig, guttelaget som var med og startet
klubben, knivet gjennom hele sesongen med Sarpsborg om topplassen i G19-serien. Det endte
med en andreplass til slutt, noen få rankingpoeng bak Sarpsborg. Det ironiske var at vi tapte
disse poengene på hjemmebane i Combihallen, i semifinalekamp mot nettopp Sarpsborg. I
stedet for støtte ble kanskje hjemmebane press? Eldar Alvik i midten bak (nr 27) er eneste
søvmedaljevinner som ikke også var med på Jardarlaget som deltok i NM. Han meldte
overgang fra Valler til Jardar for sent til det.

NM var sesongens store mål. G19-laget kvalifiserte seg i januar og NM gikk i Stavanger i mars
2019. Eget treningsopplegg med innleid topptrenerhjelp fra Marko Milosevic i
forberedelsene, løftet laget
mange hakk. I de tre
gruppespillkampene i NM i
Stavanger spilte laget
imponerende volleyball, «best
ever», og slo lag som Førde og
Austrått, og tapte knepent 1-2
for Kristiansand som to dager
etter ble norgesmestre i klassen.
I krysspill mot Tønsberg falt
Jardarlaget litt sammen, så det
ble B-sluttspill og 12. plass. NMstallen bestod av fra venstre
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Noah Borgejordet, Tobias Nygård, Simon Magnussen, Karine Borge Nørsterud, Tobias
Schwabe Jortveit, Martin Østensen, Gustav Skrefsrud, Martin Augestad, Shiva ZeinerHenriksen, Aksel Skjevdal og Sondre Øgreid Vetti.

J19-lagene: Milleniumsjentene gjennomførte også en imponerende sesongavslutning og
avsluttet med å spille seg helt til semifinale i den siste rankingturneringen, i sin andre sesong
som volleyball-spillere. Vi stilte med to jevne lag i flere serierunder for å gi mest mulig
kamperfaring til alle. Femte- og 11. plass til slutt. Under er noen av jentene som spilte på de to
Jardarlagene samlet. Bak fra venstre Olivie Rouppe, Martine Paur, Julie Svarstad Birkheim,
Karine Borge Nørsterud. I midten fra venstre Christina Blekeli, Linn Marie Høyland, Marie
Nørsterud, Marthe Pedersen Prestbakmo, Hedvig Døvle Kalland. Foran sitter Linnea Gram og
Silje Prestsveen.

G17-laget: Guttene født i 2002 debuterte i seriespill midt i sesongen 2018-2019. De hadde da
spilt volleyball 6-7 måneder og var eldst i G17-klassen. Men med to tillatte og mer erfarne
overårige 2001-spillere på laget (Simon
Magnussen og Noah Borgejordet; de
gjorde en flott jobb med å lime sammen
et ferskt 2002-lag), overrumplet G17laget de langt mer etablerte lagene i
serien. Det ble mange jevne kamper, og
de slo seg til semifinale i et par av
serieturneringene. De endte til slutt på
12. plass av 17 lag, med halvparten så
mange kamper spilt. Bra debut! Høsten
2019 rykket laget opp i G19-klassen, og
ved årsskiftet (halvspilt sesong) holder

57

de en imponerende andreplass bak Oslo Volley.
Fra venstre Leon Cincovic, Henrik Wiik, Aksel Isnes Hestvik, Jørgen Huse, Julian Ammouche
Ottosen, Aksel Brun og Isabella Gunei Nauni.

Minivolleyballgruppen:
Åse Himle og Lillian Grorud er de yngste
jentene (11 år) som har deltatt i volleyballkamper for Jardar, såkalt minivolleyball.
Det skjedde i mars 2019.
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Guttene på samme alder (10-12 år)
debuterte høsten 2018. I løpet av 2019
har denne gjengen deltatt i fire Miniliga
turneringer, med 2-3 spillere på hvert lag.

Høsten 2019 har gruppen vokst til ca 15
spillere - og er økende.
En utrolig glad og energifylt gjeng unge
volleyballspillere på bildet til venstre, fra
venstre bak Sivert Enoksen,
Wilhelm von Hedenberg og Emil
Grjotheim. Foran fra venstre Erik
Sømming, Aksel Skjevdal og
Marius
Huse.

Norwegian Volley Cup omdøpt til Lerøy Cup: Jardar deltok i juni 2019 for tredje år på rad i
Lerøy Cup, tidligere kalt «Norwegian Volley Cup», en utendørscup på gressletta på
Voldsløkka i Oslo, med fire spillere på hvert lag. Et flott konsept, der mange Jardarspillere
har debutert i kampsammenheng. Så også i år.
Fire 2002-jenter debuterte på glimrende vis med eget jentelag (Benedicte Bjørgan, Charlotte
Almnes, Lisa Svelander, Malene Askjer og Isabella Nauni). I tillegg stilte Jardar med ett mixlag (Marit Kragh Kjos, Linnea Gram, Aksel Hestvik, Aksel Brun, Julian Ottosen og Jørgen
Huse).
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Jardar´s guttelag). Jardar har hatt guttelag
i finale i eldste juniorklasse de to første
årene – uten å vinne. I år kom seieren
gjennom et lag bestående av Noah
Borgejordet, Tobias Nygård, Shiva ZeinerHenriksen og Eldar Alvik. Førsteplass og
nye Minzuno-sko til gutta i premie!

J15-gruppen; Teen Volley: Jenter opererer i flokk, i hvert fall om vi skal legge rekruttering til
volleyballen i Jardar til grunn. Høsten 2019 kom en flokk jenter inn gjennom dørene til
Combihallen. Født i 2005 ville de gjerne prøve volleyball. Og de har blitt siden. En herlig
gjeng som har trent iherdig siden de kom. Ikke alle fra Hosle, men mange. Så, i november,
debuterte de i kamp, med Teen Volley, 2-3 på hvert lag. Tilrettelagt for nybegynnere.
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Fra v, Lisa Svelander, Ingrid Nymo Søpstad, Frida Bryner Rosenkilde, Victoria Stewart, Emilia
Fabich og Silje Steensen, foran fra v Hanne Marthe , Mille Crosby og Rikke Harnes.
Det ene jentelaget med Silje, Lisa og
Emilia, spilte seg sågar til finale i eldste
jenteklasse. I tillegg stilte Jardar med et
debuterende guttelag bestående av
Vegard Marki (06), Leon Cincovic (05) og
Jørgen Huse (05).
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Seniorlagene:
2019 er året hvor volleyball-avdelingen i Jardar avsluttet sin første sesong med seniorlag
i NVBFs divisjonssystem. Høsten 2018 etablerte vi ett herre- og ett damelag. Damelaget
startet i 5. divisjon, mens herrelaget fikk dispensasjon til å starte i 4. divisjon på grunn av
vårt sterke G19-lag.
Damelaget pløyde gjennom 5. divisjon
ubeseiret og vant divisjonen
overlegent. Opprykk til 4. divisjon fra
høsten 2019. Ved årsskiftet ligger
damelaget på tredjeplass i
inneværende sesong, rett bak
opprykksplass til 3. divisjon. Målet for
siste halvdel av sesongen er å klare
opprykk.

Herrelaget i 4. divisjon avsluttet sesongen
2018-2019 med kalasvolleyball i siste
serierunde i april, og selv om Jardarlaget
tapte finalen 1-2 for Sarpsborg, ble det
spilt volleyball på høyt 2. divisjonsnivå. På
sluttabellen ble det syvendeplass for
debutantlaget.
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Det lovet godt for høsten
og den inneværende
sesong 2019-2020. I
denne sesong stiller
Jardar med to herrelag,
ett i 5. divisjon og ett i 4.
divisjon. Ved halvspilt
serie (årsskiftet) leder
begge Jardarlagene sine
respektive serier. Her må
trekkes frem den
betydning Lars Oftedal
har for herrelagets
kvalitet. Han meldte
våren 2019 overgang fra
Valler til Jardar og har
brakt med seg
spillerkvaliteter og en personlighet som løfter hele herrestallen mange hakk. Det blir
spennende å lese neste årsmelding, om Jardar i sesongen 2019-2020 klarte å rykke opp med
alle tre seniorlagene sine!

Klubbmesterskap:
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Etter serieslutt ble det arrangert
klubbmesterskap i Combihallen.
Klubbmestere 2019 ble laget bestående av
fra venstre Aksel Skjevdal, Arne Torsæter,
Aksel Brun og Christina Blekeli.

Sandvolleyballsesongen
Innendørssongen ble avsluttet i slutten av april, og da gikk det ikke mer enn en uke, før det
var dugnad på sandvolleyballanlegget på
Føyka i Asker. Volleyballgruppa i Asker
Skiklubb var i år primus motor for en såkalt
Beachpakke i samarbeid med Jardar
Volleyball, for andre året. Fra Jardar var det
ca ti spillere som valgte å bli med på
Beachpakken i år. I åtte uker, fra
begynnelsen av mai til skoleferien starter i
slutten av juni, arrangerte vi to treninger pr
uke – i all slags vær – pluss fast lokal
sandvolleyballturnering hver torsdag, på
Føyka i Asker.
I tillegg arrangerte vi våre egne
sandvolleyballtreninger på banen på
Bjørnegård.
Fire av Jardarguttene deltok også i NM
junior i sandvolleyball i Oslo i juli. Det var
(til v) Tobias Nygård og Noah Borgejordet
og (til h) Gustav Skrefsrud og Shiva ZeinerHenriksen. De to lagene fikk 17.- og 18.plass.
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Under NM-oppkjøringen for de fire
juniorkarene, engasjerte vi vårt eget
Jardarmedlem, Alexander «Smash-Lex»
Jacobsen (lengst til venstre), for å
spesialtrene gutta på Bjørnegårdbanen.

.

Vi jobber også aktivt overfor kommunen for å få etablert to sandvolleybaner til på
Bjørnegård. Inntil videre improviserer vi med en selvlaget ekstra gressbane

65

66

Utmerkelser
Årets trener:
Fra høsten 2019 har han hatt ansvar
for herrelagene i 4. og 5. divisjon samt
rådgiver og leder for våre nye
ungdomstrenere.
Det som topper vår beundring for
Eirik som trener, er at han
gjennomfører denne omfattende og
engasjerte trenerinnsatsen
utelukkende ut fra dugnadsånd. Han
har aldri bedt om en krone i honorar
for alle timene han legger ned av
arbeid for volleyballen i Jardar

Volleyball er stolt over at Eirik Holand ble
kåret til årets trener i Jardar! Dette er en
hedersutnevnelse til en person som legger
mye tid og innsats i sin trenergjerning:
Eirik er ung trener som tar et stort ansvar,
og som tar sin treneroppgave med stort
alvor. Som trener er han god og tydelig
leder for de unge, men også for de godt
voksne som er betraktelig eldre enn han
selv, og der noen i tillegg har mer
volleyballerfaring.
Eirik har en tydelig idé om spill og
spillerutvikling samtidig som han er ydmyk
og åpen for tilbakemeldinger.
Han har under sesongen 2018-2019 ledet
juniorlaget for gutter G19 til NM og en
flott 2. plassering i serien. Samtidig har
han trent juniorlaget for jenter og vært
spillende trener for herrelaget i 4.divisjon.
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Innsatspris 2019:
Årets innsatspris 2019 ble tildelt Tobias
Nygård. Han fikk prisen for kombinasjonen
av utsøkte volleyballprestasjoner gjennom
fire sesonger og særdeles stor forståelse
for lagbygging og lagmoral. Uselvisk og
med glimt i øyet har han «reddet» 2000laget flere ganger når vi av ulike grunner
har blitt nødt til å justere på roller og
spillefunksjoner. Siste halvåret av 2019 har
han vært trener for G19-laget vårt. Som en
kuriositet var han i tillegg en av pådriverne
og utøverne når Jardar i desember 2019
debuterte i et tredje element; SNOW
VOLLEY!

I den første uoffisielle norges-tour`en i mix-snøvolley for seniorer, stilte Tobias og Gustav
Skrefsrud opp sammen med to meget sporty debuterende damespillere på Aker Brygge,
søster Ida Nygård og fotballvenninnen Caroline, og de dro like godt i land en imponerende
seier i bronsefinalen.
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Andre aktiviteter
Dugnader:
Dugnader har hittil vært en vesentlig inntektskilde for volleyballen. Lagerinventering på Coop
Alnabru og søppelplukking på Rud i to omganger ga kjærkomne midler i 2019, se også
økonomi.

Kadettangen – Jardar Volleyball er forespurt om å promotere sommerbyen Sandvika:

Boot-camp herrer i Sverige i august:
Kick-off for herrelagene innfor høsten 4. og 5. divisjonsspill. Intense volleyballøkter ble
varvet med teambuilding som boule, minigolf og felles matlaging

Treningstider, trenere og styre
Fram til sommeren 2019 hadde klubben treninger på Evje skole, Tanum skole for
barnegruppen, Rykkinn, Lesterud og fredagskveldene i Combihallen.
I løpet av høsten ble treningene mer konsolidert mellom Evje skole og Combihallen.
Tirsdagene har blitt delt mellom damelaget og eldre juniorer (G19/J19) på Evje skole.
Seniorene har hatt en sein treningsøkt mellom 21-23 i Combihallen. Fredagstreningen i
Combihallen samler alle gruppene over tre baner og er fortsatt ryggsøylen i kulturbygging og
fellesskap. På torsdagene har første treningsøkt på Evje vært delt mellom barnegruppen og
de yngre juniorene (2005), og andre treningsøkt har hatt fokus på teknikk. Torsdagene på
Evje har vært en plassmessig utfordring under senhøsten med den raskt voksende 2005årgangen
Joar Skjevdal er hovedtrener, men det er Eirik Holand som leder treningene både for
seniorherrene og G19. Damelaget har vært trent av Pia Tveitstulen og Kirsten Hage. Marit
Jørstad Skjevdal har hatt ansvar for barnegruppen. Joar har tatt ansvar for den voksende
2005-gruppen med støtte av både Peter Svelander, Eirik og Marit.
Styret i volleyball har sterk representasjon fra trenerteamet: formann er Peter Svelander,
nestleder Joar Skjevdal, med styrerepresentantene Marit Skjevdal, Kenneth Wiik og Eirik
Holand. Aksel Hestvik er ungdommens representant i styret

Samarbeid med andre klubber og forbund
I løpet av 2019 har Jardar blitt den dominerende volleyballklubben i Bærum, og flere spillere
utenfor Jardar´s naturlige opptaksområde har søkt seg til klubben.
Samarbeidet med andre klubber er godt: vi fikk under våren låne treningstider fra Valler
Volley, vi har Askerspillere på våre treningssamlinger i skoleferiene og både Asker og Lier
Volley på vår uformelle nyttårsturnering. To av våre 2000-spillere, Aksel Skjevdal og Gustav
Skrefsrud, har overbygningsavtale med Askers 1. divisjonslag, og for en av våre
ungdomsspillere, Eldar Alvik (2002), har vi tegnet overbygningsavtale med Koll for at han skal
få ta del i en satsning mot junior-NM.
Landslagssamlinger i Combihallen: Sommerferien 2019 vil volleyballmessig bli husket for at
Jardar og Combihallen i juli ble vertskap for både dame- og herrevolleyballandslaget til
Norge, èn uke hver seg. Da knyttet vi gode relasjoner til landslagstrenerne og deres
støtteapparat. I tillegg fikk de av våre spillere som var hjemme, anledning til å være i hallen
og se hvordan de aller, aller beste trener. Èn av våre juniorspillere (Aksel Skjevdal) ble også
invitert med og deltok på selve treningene til damelandslaget, da de trengte noen som
kunne trykke på i angrep. Og når han først var med, fikk han like mye veiledning og
oppmerksomhet som landslagsspillerne av landslagstrener Matt van Wesel. Og både
herrenes landslagstrener, Bendik Huus, og kvinnenes assistenttrener Johanna Drivenes
Kløvfjell, kom på flere av våre påfølgende egne treninger og veiledet Jardarspillerne. En
70

meget inspirerende erfaring for oss som var hjemme og fikk oppleve Combihallen som en
liten periodes sydende toppvolleysenter.

Levedyktig volleyball i Jardar?
Strategien som ble lagt for tre år siden, med å bygge opp en stabil seniorgruppe med voksne
etablerte mennesker fra nærområdene som spiller aktivt vollleyball, ser ut til å realiseres.
Denne gjengen med herrer og damer blir ryggraden og kontinuiteten i klubben. Så kan det
komme noen generasjoner spillere, slik som det omtalte 2000-kullet, 2002-kullet og nå,
2005- og 2008-kullet, som skaper engasjement og mye idrettsglede noen år, før de blir russ
og spres utover i alle retninger. 2019 var et ekstrem-år i så måte; over tredve av våre
lisensierte volleyballspillere i klubben var russ og dro i militæret, på reise, på studier, ut i
jobb etc etter sommeren. Så kommer de kanskje tilbake noen av dem, om noen år?

Kulturbygging:
Avdelingen må sies å blomstre rent sportslig. Treningsmiljøet vurderes å være meget bra.
Fredagskveldene er fremdeles vår «festaften» hvor alle lagene trener samtidig på tvers av
alder, kjønn og generasjoner. Det er vel her klubbkulturen i stor grad settes.
I tillegg har avdelingen nå i fire år arrangert «Volleycamp Combihallen» i hver eneste
skoleferie; sommerferie, høstferie, juleferie, vinterferie og påskeferie. Det betyr trening i
Combihallen bortimot hver eneste dag. For alle. Samtidig. Da inviterer vi også våre
samarbeidsklubber, med Asker i spissen. Vallerspillere har også benyttet seg av dette
gratistilbudet.
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1.

Årsrapport 2019 for Friidrettsgruppen

Friidrett ble startet opp som ny gruppe i IL Jardar i 2018 for å skape et lokalt milø samt å tilby
løpetrening til utøvere i andre grupper og for å tilby et allsidig friidrettstilbud til eksisterende
og nye medlemmer.
Treninger
Det ble arrangeret trening i BIP hallen følgende dager:
Tirsdag: Omtrent 15 stk. utøvere har til sammen deltatt på disse treningene ila året
Onsdag: Omtrent 15 stk. utøvere har til sammen deltatt på disse treningene ila året
Fredag: Disse treningene var i samarbeid med langrenn. Det var tilsammen opptil 30 stykker
på disse treningene
I tillegg har det vært arrangert noen lørdagssamlinger med påfølgende sosialt innhold, ekstra
treninger enkelte helger (BIP) og dessuten enkelte treninger på Nadderud og Føyka for å
trene på langhekk (kun mulig utendørs).
Tre av klubbens medlemmer har også deltatt på spesialtreninger i kretsens regi (korthekk og
stav)
Medlemsmasse / rekruttering
Medlemstallet økte utover året og det var ved årsslutt ca. 45 stykker som hadde deltatt på
mer enn en trening ila året. Flere av disse er imidlertid primært langrennsløpere og er derfor
registrert som medlemmer i langrenns gruppen.
Økonomi: Friidrettsgruppen har god økonomisk orden. Urevidert årsregnskap for 2019 viser
ca 2.500,- i overskudd for 2019. Disse midlene overføres til 2020.
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Tillitsverv
Gruppestyret bestod sesongen 2019 av:
Gruppeleder

Toril Wiig

Økonomi

Kristin Gjertsen

Sportslig leder

Stian Barkbu

Arrangment

Dag Helland-Hansen

En stor takk til alle som har vært med å skape det gode miljøet og de gode resultatene i
friidrettsgruppa gjennom året.
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I.L. JARDARS DAMEGRUPPE
Årsrapport 2019

Medlemstallet pr. 31.12.2019 er 18.
Ansvaret for tilrettelegging og gjennomføring av møter og turer er som tidligere fordelt på
våre medlemmer. Spesielle oppgaver er også dette året skjøttet av følgende:
Solveig Johansen
Lill Silseth
Siri Omland
Ulla Øyslebø

- kasserer
- kontaktperson
- «arkivar»/kontordame
- revisor

Møter og turer i 2019.
6 medlemsmøter – 5 vanlige – 1 møte 27. februar med årsmøtesaker.
Også i år ble Damegruppas medlemmer invitert med på Gamlekaras sommertur med Rigmor
i Asker og Bærums skjærgård over til Nesoddlandet og videre inn til Oslo med Lambda,
operaen, Bjørvika – Pipervika – Fornebolandet og retur Sandvika. Det ble servert deilig buffet
om bord. Det var meldt kraftig regnvær denne dagen, men det var opphold under hele
turen, men akkurat da vi la til kai i Sandvika, så kom styrtregnet!
Sommermøtet vårt ble holdt på Kafe Fire Årstider, innendørs denne gang
Julemøtet 4. desember ble også i år holdt i «Fire årstider» på Slependen, først møtesaker
med fastsettelse av møtedager for 2020 - så hyggelig samvær.
Gjennomsnittlig 12 medlemmer er til stede på våre møter.
Gågruppa møtes fremdeles hver mandag kl. 10.00 til en times tur.
Året 2019 ble for Damegruppa et år etter tradisjonelt mønster.

Hamang, 11. februar 2020

Solveig Johansen

Lill Silseth

Siri Omland
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GAMLEKARA ÅRSBERTNING 2019
1.

2.

3.
4.

5.

Medlemmer.
Det er fortsatt 17 medlemmer i gruppa, men bare 13 har vært aktive dette
året.
Tillitsverv.
Rolf Rustad, leder/sekretær og Quiz-master.
Egil Eriksen, kasserer.
Audun Stensrud, møteansvarlig.
Ingar Andersen, valgkomite.
Sigurd Aarnes, Dart-ansvarlig.
Sigurd Aarnes, Harry Martinsen tur-ansvarlig.
Lars Silseth, Husstyret.
Medlemsmøter.
Det har vært holdt 6 møter inkl. årsmøtet. Faste innslag: Dart og Quiz.
Økonomi.
Økonomien er fortsatt god. Dugnadsjobben for kommunen sørger for det.
Regnskap blir lagt frem på møtet.
Turer og arrangementer.
Sommerturen gikk med Rigfar i indre del av Oslofjorden, og vi var utrolig
heldige med været. 21 deltakere.

Vøyenenga 16.11.2019, Rolf Rustad.
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