Årsmøte i Idrettslaget Jardar
25. mars 2021

Sammendrag innledning
ÅRSBERETNING 2020

Hovedstyret
Styret har i 2020 bestått av:

Møter

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Leder Sigve Nordrum
Nestleder Monica May Walter
Økonomiansvarlig Kjetil Ulvestrand
Styremedlem Lars Kostveit
Styremedlem Tone Bjørseth-Andersen
Styremedlem Marianne Brænden
Varamedlem Tone Mjøs
Gruppeleder fotball Kjersti I. Engeseth
Gruppeleder håndball Kjersti R. Haugland
Gruppeleder langrenn Inger Kristin Holm
Gruppeleder hopp Pål Rønning
Gruppeleder sykkel Kristina Vestveit Nervold
Gruppeleder volleyball Peter Svelander
Gruppeleder friidrett Mariann Floten

16 styremøter
Ett årsmøte
Ett ekstraordinært årsmøte

Representasjon
•
•
•

NFF Forbundstinget 2020 John Håvar Ruud, Klemet Elisenberg
(observatør) og Geir Haug (observatør)
OFK Kretstinget 2020 Geir Haug og Klemet Elisenberg (observatør)
Høstseminar BIR på Sundvollen Klemet Elisenberg, Lars Kostveit, Sigve
Nordrum og Anja Kingdon
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Et annerledes år
COVID 19 Pandemi

Nye rammebetingelser

•
•

Klubb og medlems respons
•

Sterkt begrensing
på idrettsaktivitet
•
Treninger
Seriespill,
Cuper,
Treningssamlinger,
Arrangementer

Begrensede
inntektsmuligheter

Offentlige støtte
Private bidrag

Stor innsats i grupper
og lag for å
opprettholde
smittesikker aktivitet
Nye og kreative
løsninger

•

Lavere kostnader

•

Tidlig fase – sparetiltak

•

Søke inntektsbortfalls
kompensasjon

Reultat

Medlemmene har fått
annerledes / mindre tilbud

Økonomisk resultat for klubben
er bedre en budsjettert

Støttespillere ☺ - Takk for støtten
• FERD:
– kr. 100 000 til fotballgruppa mottatt april 2020, støtte i en vanskelig tid
– kr. 100 000 til langrennsgruppa mottatt april 2020, støtte i en vanskelig
tid

• Sparebankstiftelsen:
– kr. 25 000 for innkjøpt nytt utstyr til friidrett, innvilget i oktober
2020
– kr. 200 000 for oppgradering av Jardarkollen, innvilget i
november 2020

• Norsk Tippings Ungdomspris:
– kr. 10 000 for oppstart av Sportscamp, mottatt oktober 2020

Takk til støtte fra:
• Krisepakke 1 fra Regjeringen utbetalt mai 2020 kr. 161 616
– (for tap av billettinntekter Vestmarka og fotballfritidsordning)

• Krisepakke 2 fra Regjeringen utbetalt oktober 2020 kr. 223 328
– (for tap leieinntekter klubbhus, kioskinntekter, diverse arrangementer)

• Krisepakke 3 fra Regjeringen utbetalt januar 2021 kr. 245 140
– (for tap leieinntekter klubbhus, kioskinntekter, diverse arrangementer)

• Bærumspakke 1 fra kommunen utbetalt oktober 2020 kr. 769 138
– (for dekning tap i 2020 utover pakkene fra staten)

•

Bærumspakke 2 fra kommunen utbetalt februar 2021 kr. 29 014
– (for kostnader renhold iht. korona)

Klubbkontor og Huset
•

•

Klubbkontoret
– Fra klubbkontoret drives den daglige driften av daglig leder Anja Kingdon.
– Klemet Elisenberg har jobbet med drift av klubbhuset og har fokus på kvalitetsklubbkonseptet.
– Bjørn Christian Lundsvoll jobber 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.

• Klubbhuset
– Klubbhuset har hatt begrenset bruk i 2020 pga smittevern restriksjoner.
– Ny 5 års avtale med Barnehage inngått 1 april 2020
• Samarbeid om å øke antall barn for å sikre økonomisk bærekraft
• Felles bidrag til investering - vedlikeholde uteområdet.

Jardarposten

Grunnet korona-situasjonen i 2020 kommer første utgave av Jardarposten først ut i desember - den leveres i
postkasser i perioden 11/12-18/12
Takket være flere grupper i håndball, fotball og volleyball ble den lagt i alles postkasser

Idrettskolen for 2. trinn og 4- og 5-åringer
•

For sesongen 2020/2021 gav vi igjen 2. trinn på Jong og Tanum skole et gratistilbud i SFO-tiden.
Programmet for sesongen ble lagt opp som følgende:
– Fotball uke 36-39
– Friidrett uke 41-44
– Håndball uke 45-48
– Langrenn uke 1-4
– Hopp uke 5-9 (minus uke 8)
– Volleyball uke 10-13

•

•
•

Tilbudet til 4- og 5-åringene har også denne sesongen vært i gymsalen i Combihallen på kveldstid.
med maks 20 barn i en gruppe pga Covid. Grunnet stor etterspørselen satte vi også opp en ekstra
dag.
Hovedfokus: lek og allsidig aktivitet for å stimulere barns utvikling
Undervisningen gjennomføres av våre flotte ungdomstrenere mellom 15 og 18 år, og som alle er
utdannet som 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.

Økonomi – Vi kommer nærmere inn på denne sak 9
Sum driftsinntekter

9 078 265

Sum Driftskostnader

7 254 212

Driftsresultat

1 824 053

Netto Finansintekter

Årsresultat

(77 054)

1 746 999

Vi kommer tilbake
til økonomi under
punkt x Regnskap
og Punkt Y Budsjett

Årets utøver: Hanna Villadsen (langrenn)

Årets dommer: Eira Vikstøl (fotball)

Årets ildsjel: Anniken Poetzsch Elisenberg
(fotball og ungdomsutvalg)

Årets foreldre: Norin og Craig Neville (håndball)

Oppmuntringsprisen: Herrelaget i håndball

Årets leder: Peter Svelander (volleyball)

Årets trener: Kristin Gjertsen (friidrett)

Hedersbevisning, Bellevue-pokalen: Hans
Christian Tungesvik

Merke med krans: Joar Skjevdal (volleyball)

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, friidrett og volleyball) har
hver sin representant. Hovedstyrets representant skal være utvalgets leder og
«fasilitator».
–
–
–

•

Samordne sportslig aktivitet mellom gruppene
Trenerforum. Arrangere møter/ kurs for alle trenerne i Jardar.
Ansvar for den sportslige delen på Jardardagen (Avlyst 2020)

I de situasjonene hvor kollisjoner oppstår har SU, med godkjenning fra økonomiansvarlig i
hovedstyret, besluttet at treningsavgiften skal avkortes slik at man ikke må betale for
treninger man ikke kan delta på.

Anlegg Utført 2020
• Utvidet snøproduksjon Vestmarka: – I samarbeid med BSK er det nå utført arbeid for en bedre og utvidet
snøproduksjon på Vestmarka. Dette vil gjøre det enklere å tilby en
lengre sesong for alle våre ivrige skiløpere.
– Oppgradering Jardarkollen: - Hoppgruppa fikk tildelt midler fra
Sparebank-stiftelsen og har oppgradert flere ting i Jardarkollen. Dette
arbeidet vil fortsette utover i 2021.
– Reparasjoner i Combihallen: - Merket opp baner på nytt - Reparert
skader i gulvet

Anlegg Planlagt 2021:
• Fotball: Kunstgressbane på Emma Hjort: - Det skal lages
en stor 9ér-bane på Emma Hjort som Jardar skal dele
med Jutul. Dette skal være en treningsbane med lys og
boder for utstyr, som vil frigjøre kapasitet på banene på
Bjørnegård.
• Sandvolley: - Det skal lages to nye sandvolleyball-baner
ved siden av den eksisterende på Bjørnegård.
• Pump-track: - Det planlegges med oppføring av ny
pump-track (rundløype med mange kuler og svinger for
sykkel) ved siden av sandvolleyball-banene. (Til info vil
det fremdeles være plass til basketballbane og isbane
om vinteren)
• Tufte-park: - Det planlegges med en del
treningsapparater som skal settes opp på gressfeltet ved
siden av «vaktmester-boligen».

Anlegg – Planer for fremtiden
• Fotball: Oppgradering av gress-området ved siden av 11` er banen
• Fotball : Rehabilitering av 11´er-banen:
• Håndball og Volleyball : Combihallen: - Det jobbes på flere nivåer med
å få fortgang i planene med å rive eksisterende Combihall og sette opp
en ny og moderne hall. Dette er et stort og omfattende prosjekt hvor
det parallelt planlegges med midlertidig boblehall i byggeperioden.

Ringeriksbanen
• Det har vært stor usikkerhet rundt
bygging av Ringeriksbanen, og det har
vært flere møter med Bane Nor for å ha
oppdatert informasjon. Nasjonal
transportplan for 2023-2025 viser nå at
det sannsynligvis blir byggestart 2024
eller 2025, og at det er Nye Veier og ikke
Bane Nor som får oppdraget.

Smittevern tiltak i 2020
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Coronautvalg
Anja (Daglig leder)
Marianne Brænden
Monica Walter
Tone Bjørseth Andersen
Kjetil Ulvestrand
Sigve Nordrum
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Ungdomsutvalget
• Ungdomsutvalget har vært et prøveprosjekt i Jardar siden mars 2020. Vi har hatt et
lærerikt år i ungdomsutvalget. Mål for utvalget har vært:
• være en aktiv stemme, og et 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.

Andre saker
• Shorts saken, den kommer vi tilbake til under punkt 10 på
sakslisten
• Ekstraordinært årsmøte 22 oktober med godkjenning av
reviderte lover for IL Jardar hvor NIFS lov norm er innarbeidet.

Fotballgruppen i 2020
• Medlemmer – antall lag i serien
– I 2020 var det totalt 466 spillere, 44 lag i påmeldt i serien. 306 gutter og 160 jenter. 28
guttelag og 16 jentelag

• Sportslige aktiviteter
– Preget av koronarestriksjoner, cuper, OBOS miniliga, lørdagsfotball ble avlyst, seriespill
redusert.
– Gjennomførte FFO, telenor extra og SPU med tilpasninger. På tross av dette er det likevel
vært mye positiv aktivitet i lagene og barn og voksne har gjort en stor innsats og holdt
motivasjonen oppe.

• Anlegg
– Inngått avtale med Bærum kommune og Jutul IL om kunstgress på Emma Hjort.
Realiseres i 2021
– Besluttet å oppgradere gressfeltet med planering, dreninger og nytt gress.
– Realiseres i 2021

Håndball 2020
• 188 spillere fordelt på 14 lag ved utgangen av 2020
• Det jobbes aktivt med rekrutering, noe som har medført bra aktivitet i
de yngre aldersgruppene. Spesielt gøy at vi har fått til 2 lag for gutter 8
og 9 år med til sammen 31 spillere.
• Sportslig høydepunkt:
• Gutter 15 år (født 2005): Deltagelsen og sjetteplassen i Norden cup i Gøteborg
(uoffisielt nordisk mesterskap for 16 inviterte lag fra Sverige, Danmark,
Finland, Island og Norge) Laget ble invitert på grunn av seieren i Peter Wessel
cup 2019.
• Mange lag gjorde det bra i seriespillet før alt ble stengt ned i november

• Trenere:
• Vi har fått tilknyttet oss flere gode trenere

• Styret består av en flott og engasjerte gjeng på 10 personer.

Jardar langrenn årsrapport 2020
• Det har vært en sesong med masse snø og
flotte skiforhold
• Vi har kunnet opprettholde det meste av
treningstilbudet gjennom koronaen
• Vi har et utbredt treningssamarbeid med
andre klubber
• De fleste samlinger og renn har vært avlyst,
men vi fikk gjennomført sommercampen
• Vi har hatt en økning i antall medlemmer
• Snøproduksjonsanlegget ble utvidet
• Årsregnskapet for 2020 viser et positivt
resultat, bl.a. ved hjelp av ekstraordinær støtte
og sponsormidler

Jardar Hopp
Fra Styrets beretning:

Medlemsmassen i hoppgruppen var pr. 31. desember
2020: Senior: 4, Junior: 1, 12 år og yngre: 10
Ugunstige værforhold og høye temperaturer hindret
trening og konkurranse i Jardarkollen. Jardarrennet,
Jardarspretten og klubbmesterskap måtte avlyses.
Noe trampolinetrening og trening i Midtstuen for de
minste

Gode resultater i junior- og seniorgruppen- et utvalg:
•
•

God dugnadsånd , mye forefallende ble tatt tak i
Merket relativt lite til Covid-19

•

God hjelp av foreldre til tidligere hoppere og seniorhoppere

•

Driftsresultat i pluss pga lite aktivitet.
•

Adrian T Gundersrud bidro til NM-Gull i normalbakke lag og
tok en fin 11.plass i det individuelle rennet.
Christian R Solberg var en del av toppidrettssatsingen til
Norges skiforbund (B-landslaget) sesongen 20/21. Ble nr 12
sammenlagt i Norgescup Elite
Kasper Moen tok to 6. plasser på NM på Beito, 19. og 20.
plass WC på Lillehammer.
Jens L Oftebro fikk to førsteplasser, to andreplasser og en
tredjeplass i WC i hhv Oberstdorf, Ruka og Trondheim, og
endte som nummer 4 WC Sammenlagt 2019/2020
Einar L Oftebro tok to ganger 13. plass i WC i Seefeld
individuelt, totalt 4 ganger topp 20 i WC i 2020.

Årsberetning IL Jardar
sykkel
•
•
•

•

Sunn økonomi, med overskudd grunnet korona
90 betalende medlemmer 68 senior, 22 barn
Ingen ritt grunnet korona, men vi arrangerte
– Norgesrekordforsøk i 200km
temposykling for Hans Christian
Tungesvik
– Tour-tråkk – koronastyle
– Nyopprettet gruppe for barn i
Tanumskogen med stor suksess
– Høsttur til Sjusjøen
– Klubbmesterskap for både senior og barn
– Zwiftreninger, spinning og styrketrening
Styret i 2020: Kristina V. Nervold (leder), Knut
Helgesen, Kjell Nervold, Elisabeth Buer-Rødø
og Øivind Nullmeyer

Volleyball - årsmelding
•

Økonomi – overskudd på 29 000 kr
=> budsjettert brukt i 2021

•

Sterk vekst blant barn i alder 10-14 år og unge i
alder 15-19 år:
– total medlemsmasse fra 70-130 medlemmer

•
•

Ekstremt treningsoppmøte til tross for Covidbegrensninger
Prestasjoner/resultat:
– Gutter 19 – 2. plass i ungdomsserien
– Herrer senior
• Jardar II- seriemester 5. divisjon
• Jardar I - seriemester 4. divisjon
• Regionmestere region Øst

– Damer senior
• Seriemester 4. divisjon

– Seriedebut høsten 2020 for Jenter og Gutter 17

Friidrett
o Ca 50 medlemmer, men kun 30 som
har friidrett som hoved idrett
o Plan 2020 - vi skulle vokse, men
korona-pandemien gjorde det
vanskelig
o Antalls- og tilgangsbegrensninger i
Bærum Idrettspark har vært
krevende
o Utfordrende å i det hele tatt få til
trening
o Vi er små og økonomien er
oversiktlig (tæring etter næring)

Årets trener: Kristin Gjertsen - friidrett

