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Mens vi venter på et jubileum
Jardar er 50 år i februar neste år, og det skal
markeres. I idrettslaget er noen allerede i gang
med å skrive bok, som først og fremst skal ta for
seg de siste 25 årene. Det ble nemlig tidligere
laget en bok om de første 25. Jeg gleder meg til
å bli kjent med Jardars sider før min tid. Mange
hendelser har sikkert gått i glemmeboken hos
medlemmene, men alle gruppene er nå i gang med
å skrive ned sin historie. Alt kan ikke komme med,
men jeg er overbevist om at denne boken blir fin å
ha for ettertiden. Å bevare historien er viktig.
Hovedstyret ønsker at Jardardagen skal oppstå
igjen, også det som et ledd i jubileumsfeiringen.
Derfor vil vi gjerne ha medlemmer som kan bidra
her. Jardardagen er en hyggelig fest for store og
små, med ulike aktiviteter, konkurranser, grilling
og mye, mye mer. Den ar lange tradisjoner i klubben vår, men har vært fraværende de siste årene.

Fotballen ruller
Nå når vintersesongen er over, og fotballen ruller i gang, blir det mye aktivitet i vårt
nærområde. Det er bestandig morsomt å ta seg en tur ned på banen når det yrer av
liv der. Kunstgressbanen er topp for store og små. Fotballgruppa jobber intenst med å
få på plass undervarme. Jeg håper virkelig at de lykkes med det. Vi i hovedstyret støtter dem på alle måter, og har tro på at prosjektet kan bli bærekraftig. Men det koster
å bore seks hull til 200 meters dyp, som er nødvendig for denne løsningen, som er
energibesparende og miljøvennlig.
Sykkelgruppa går sin første sesong i måte som ”ordentlig” gruppe på lik linje med de
andre idrettene i klubben vår. Vi er stolt over at Jardar har fornyet seg. I samarbeide
med Kathrine, vår tidligere daglige leder, har vi fått til spinningstimer på Friskis &
Svettis. Når bare det blir enda litt mer varme i været, tror jeg at mange gleder seg til
å prøve syklene sine ute. Flere av Jardars unge sykkelentusiaster vil være med både
på landeveien og i terreng. Noen fra den litt eldre garde sikter seg inn mot Birken og
Trondheim-Oslo, mens det for andre er trim og hygge som er viktigst.
Jardar har nå fått et tilbud, som er til glede for unge og eldre. Hvis du har lyst til å bli
med i sykkelgruppa, er du hjertelig velkommen.
: jens eskerud

En utrolig grasrothistorie
Takket være grasrotgeneral
Narve Mjøs, godt hjulpet av
jentene på bildet, kan
Jardar skryte av å være
nest beste idrettsklubb
i Bærum når det gjelder
utbetalte grasrotmidler.

grasrotmidler 2010 De beste av nesten 90 klubber
Stabæk Fotball

526 000

Øvrevoll Hosle

Dyrebeskyttelsen

305 000

Jutul

76 000

jardar

192 000

Stabæk support

65 000

Bærums Verk

165 000

Forrum

62 000

Bærum Sportsklubb

134 000

Lommedalen

60 000

Snarøya (musikkorps)

133 000

Haslum idrettslag

55 000

forsidebildet:
Andreas Vilberg

gRasROtgjeNgeN. Disse har vært ﬂinkest til å være med på dugnader. Bak fra venstre: Trener Sissel Sundby, Isabel Rodriguez, Silje
Sonerud, Sandra Skaje, Helene Mjøs. Nest øverst f.v.: Ingvild Mølmen, Nina Hagberg, Ida Nygård, Marte Gjelstad, trener Tone Mjøs. Foran f.v.:
Maren Steinmo, Helene Silseth, Kristine Søhol, Mathilde Skovli Pettersen, Sunniva Elise Lystrup Foran Stine Holst og Emilie Gabrielsen.

114 000

Av nesten 90 foreninger i kommunen, som,
har valgt å jobbe for å få tippernes gunst,
og dermed fem prosent av deres innsats, er
det bare Stabæk og Dyrebeskyttelsen som er
foran klubben vår.
Det skyldes en utrettelig innsats fra Narve
Mjøs, som på sin side vil takke alle dem
som har vært med på dugnaden.

Stor sum
Jardar fikk i 2010 inn over 192 000 kroner
på denne måten, penger som vil øke i årene
som kommer, for Mjøs har ikke gitt opp å
få flere.
For en spiller, enten det er lotto, fotball eller
annet, er det bare å registrere kortet sitt på
Jardar. Det koster ikke noe, og man mister
slett ingen penger hvis det blir gevinst. Så
derfor – ikke spill uten at Jardar er med.
– Kampanjen er blitt en mye større suksess
enn hva vi turte å tenke. Vi har nå 505
støttespillere som vil gi oss solide inntekter
også i fremtiden. I 2009 hadde vi 114 000
kr i grasrotinntekter og 329 støttespillere
ved slutten av året. Vi har altså i løpet av
2010 økt antall støttespillere med 176 og
grasrotinntektene med 79 000 kr. Vi har i

gjennomsnitt en inntekt på 362 kr/spiller.
I løpet av 2011 vil vi klare 200 000 kr til
250 000 kr alt avhengig av fortsatt dugnads‑
arbeid.

Taktikk
Mjøs valgte tidlig en lur strategi, ved å gi
dugnadspenger til lagene som brukte mange
timer på dugnad, ofte på lørdager. Det var
viktig, for de tipperne som først setter
Jardar på sitt kort, vil sjelden bytte lag senere.
Fortsetter de å tippe, ruller pengene inn.
Dugnadskostnadene har i løpet av året vært
46 000. ‑ Dugnadsarbeidet er utført som
følger. Håndball 77%, fotball 14%, langrenn
3%, hopp 1% og betalt jobb 4%. Flere av
lagene har satt som betingelse at dugnads‑
innsats skal gjennomføres for å komme
med på utenlandstur, opplyser Mjøs.
: Tekst og foto Mette Bugge

Foto: Mette Bugge
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Jardars lengste

Har utøvere i Norgestoppen
Jardars 12- 13- og
14-åringer i hopp og
kombinert hører til
landets beste. I Solan
Gundersen-lekene i
Alvdal ble det fire
pallplasseringer.
– Lekene i Alvdal er en årlig foreteelse som
er et slags uoffisielt NM for disse årklassene.
Morsomt da at utøvere fra vår klubb gjør det
så bra.
Vi bemerket oss både på og utenfor banen,
sier Erik Ihle, som er oppmann for årsklas‑
sen, både i Jardar og Kollenhopp. Han
forteller at Jardar hadde med syv utøvere,
som igjen hadde med foreldre og andre
støttespillere. Med en solid heiagjeng i ryggen
ble det fine resultater for de aktive.
– Einar Lurås Oftebro, som går langrenn for
Fossum, men deltar i hopp og kombinert

Andreas Vilberg kan skryte
av å være skihopperen i
Jardar som har strukket seg
lengst – 220,5 meter.
Det skjedde da den nye skiflyvningsbakken
i Vikersund ble åpnet i februar. Jardar
utøveren, som også er medlem av Lille‑
hammerhopp, klarte det mesterstykket å
komme så langt ned i bakken. Riktignok var
Readys Jon Aaraas den første som hoppet
over 200 meter på selve jomfrudagen, men
før dagen var omme var det et av Vilbergs
hopp som var målt lengst. Han kom for
øvrig til den moderne bakken med en pers
på 183,5 meter, så han forbedret seg kraftig.
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Den tidligere persen var for øvrig satt i den
gamle Vikersundbakken i 2004.
Da verdenseliten inntok bakken for
verdenscuprennet den påfølgende helgen,
fikk Vilberg være med som prøvehopper.
Da presterte han 215 meter som best.
– Jeg hadde håpet på noen sjanser til å få
representere Norge i utlandet i vinter, sier
bæringen. – Han har vunnet tre norgescu‑
prenn og ble nummer 10 i NM. Likevel
har han ikke fått sjansen i et Kontinental
cuprenn (COC), der de beste får prøve seg.

Fornøyd
– 25-åringen mener selv at sesongen har
vært fin, etter at han tidligere måtte komme

for Jardar, overbeviste aller mest. Han satser
på kombinert, og fikk høyeste poengsum i
klasse G 13 år i hopping. Han startet som
nummer tre i langrennet og fosset ifra.
Allerede etter 200 meter var han i ledelsen.
– I siste bakken før mål tok Einar et
Northug‑rykk, og fikk en god luke som han
sikret inn på oppløpet, forteller Ihle. Han
kan ikke huske siste gang Jardar hadde en
klassevinner i de lekene.

Hoppet langt
Av de ”rene” hopperne sikret Christian
Røste Solberg 3. plassen i G12. – Han har
hatt en imponerende utvikling i år, og det er
gøy å se at han nå er blant landets aller beste
hoppere.
Maria Beisvåg hadde sin første konkurranse
i J 13 og svarte med å ta 2. plassen etter 34
meter som lengst. Poengsummen til Maria
hadde faktisk gitt en 21. plass i G13 som
startet fra samme bom, mens vinneren
hadde blitt nr. 8, noe som vitner om det høye
nivået på jentene.

Den siste pallplasseringen kom i laghopping.
Akershus skikrets har praktisert amerikansk
uttak lenge, og lagene ble satt opp basert
på resultater fra hopprennet. På Akershus
2 stilte Christian og Einar. De hoppet
glimrende begge to og førte til at Akershus 2
sikret seg 3. plass. Her hoppet Magnus Ihle
på 1. laget, som ble nummer fire.
Det som er imponerende med arrange‑
mentet i Alvdal er at de gjør veldig mye ut
av det: Åpning med fyrverkeri, kino for
deltagerne, fagseminar for støtteapparatet,
og bankett for alle på lørdag kveld etter et
flott premieshow. Med blomsterseremoni og
multimediashow under premieutdelingen er
dette nesten som i VM.
– Målet for neste år må være at vi blir enda
flere, sier Ihle, som kan fortelle at av åtte
hoppere som kom inn i Kollenhopp foran
denne sesongen, er fire fra Jardar.
– Det har vært en aktiv sesong, legger han til.
: Tekst Mette Bugge : Foto Kjersti Ihle

seg etter en skade. Han ble jo for få år siden
tatt med til hoppuka av landslagstrener
Mika Kojonkoski. Han har 17. plass som
best i et verenscuprenn og vunnet to COCrenn i sin karriere. Men nå er han litt i stuss
på hva han skal finne på.
– Jeg må se hva det blir til med nye trenere
og hva slags opplegg det blir fremover, sier
Vilberg, som håper at han kan komme med
på et lag. Det var han ikke denne vinteren.
Ellers bor Vilberg sammen med Tom Hilde
på Lillehammer. Begge går på høyskolen
der. Vilberg studerer økonomi.
: Tekst Mette Bugge

Jardargjengen sammen med en festlig figur: Bak f.v.: Magnus Ihle (14), Maria Beisvåg (13), Solan Gundersen, Joachim Ringstad (13),
Christian Røste Solberg (12), Anders Moreno Nygård (13). Foran f.v.: Kasper Moen Flatla (12), Einar Lurås Oftebro (13). Henrik Nielsen
(12) er fra Asker Skiklubb.
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Hedret på årsmøtet
23. mars avholdt Jardar
årsmøte med ca 30 fremmøtte. Det ble både ros og

For noen år siden begynte hovedstyret å
dele ut priser for innsats i løpet av det siste
året. Slik innsats behøver ikke å være for
”lang og tro tjeneste” slik man må ha som
bakgrunn for å få Merke med krans, Gull
merke og Æresmedlemskap i Jardar. Det er
viktig å oppmuntre dem som gir litt ekstra
av seg selv.

Her er utmerkelsene:

ris denne gangen.

Årets trener: Åsmund Rustad
Årets utøver: Magnus Ihle
Årets leder: Eli Solheim Pettersen
Årets foreldre:
Marianne Bratberg og Paal Enge
Årets dommer: Martin Stensaker
Årets ildsjel:I ngunn Bendiksen
Oppmuntringsprisen: Henning Askjer
Lefsaker og Andreas Vilberg

Styret fikk påpakning for ikke å ha over‑
holdt fristen når det gjelder å sende ut at
saksdokumenter og regnskap. Det
ble imidlertid notert av referent Arne
Løchting, klubbens daglige leder. Hoved‑
styret lovet at alt skal gå etter oppskriften
neste gang.
Noe av det hyggeligste som skjer på et
årsmøte er medlemmer som blir frem
hevet for sin innsats. Merkekomiteen hadde
denne gangen valgt å dele ut seks merker
med krans, til medlemmer som leverer
noe utenom det vanlige. Merkene gikk til
Åsmund Rustad, Karsten Bedsted og Nina
Holst fra håndballen, Lars O. Ødegaard
fra hopp og Geir Haug og Unni Rødal fra
fotball.

Fikk utmerkelser

God stemning da Georg Korody i Merkekomiteen hadde delt ut gullmerke til Tone Mjøs.

Unggutten Henning Askjer Lefsaker fikk oppmuntringspris. Han er leder av allidretten.

Håndballens Tone Mjøs, som har job‑
bet utrettelig videre siden hun fikk merke
med krans i 2005, ble denne gangen
tildelt gullmerket. Så fortjent, så fortjent.
Jardars tradisjonsrike Bellevuepokal gikk til 
Magnus Ihle, fordi han har levert resultater
helt i norgestoppen i kombinert og hopp.
Tone Mjøs er leder av valgkomiteen, og sa
at det er mange positive mennesker der ute.
Derfor kunne hun presentere et komplett
styre:
Leder: Jens Eskerud
Økonomi: Heidi Brovold
Styremedlem, nestleder: Narve Mjøs
Styremedlem, markedsansvarlig:
Grete Thorsen
Styremedlem webansvarlig: Stian Solberg
Styremedlem, aktivitetsansvarlig:
Georg Korody
Styremedlem: Ragnhild Katteland
Styremedlem, ungdomsrepresentant:
Jon Haakon Moe
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Bellevuepokalen i stor og liten størrelse gikk til talentet Magnus Ihle.

Utvalg, komiteer og ressurspersoner:
Juridisk bistand: Olav Føllesdal
Redaktør Jardarposten: Mette Bugge
Merkekomiteen: Georg Korody,
Mette Bugge, Petter Berntsen

Idrettskomiteen: Sigrun Kosi Nervold,
Marit Grefberg
Husstyret: Lars Silseth
Valgkomiteen: Tone Mjøs

Unni Rødal har vært ivrig i fotballen
over mange år. Dermed fikk hun merke
med krans.

Paal Enge (bildet) og kona gjør en
god jobb for håndballen.

Årets dommer: Martin Stensaker.
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Fører Rustad-arven videre
Åsmund Rustad har vært
håndballtrener i Jardar
gjennom mange år, men
også gjort comeback som
spiller i en alder av 46 år.

Veteranen ble hedret på Jardars årsmøte,
der han fikk merke med krans. Merittlisten
er god, men fortsatt er det et stykke igjen
til han kan matche pappa Rolf, som er
æresmedlem.

som trener for det laget. Den årgangen har
to lag, og han har ansvaret for begge. Om
ikke det er nok har han trått til som trener
hver fredag for jenter 1997, som ikke hadde
trener da sesongen startet.

Åsmund Rustad hadde vært så vidt innom
Stabæk, da han kom til Jardar etter militær
tjenesten. – Pappa var i Jardar, sier han.
Også søster Anne ble håndballspiller og
trener i klubben.

– Etter noen år som trener i klubben, er det
noe du skulle ønske deg?
– At Jardar ikke ikke var så defensiv, men
meldte på lagene i nivå 1. Da vender
man seg fortere til hvor nivået ligger, sier
Åsmund.

– Jeg trives så godt med å jobbe med
ungdom, forklarer mannen som startet sin
trenergjerning med å trene damelaget i et
par år, mens han selv spilte på herrelaget.
Senere ble det fire år med 1995-årgangen,
der datteren Ane spilte.
– De var 43 spillere og jeg hadde 28 av dem,
opplyser han.

Følger barna

I diskusjon med oppmann
Gøril Zimmer før en kamp.

Da sønnen Tobias, årgang 1999, hadde
varmet opp hos bestefar Rolf på håndball‑
skolen, sto Åsmund klar til å overta i hallen.
Nå er han snart ferdig med sin tredje sesong

Ofte å se i hallen. Åsmund Rustad trives i Combien.

Han prøver selv å legge vekt på det sosiale
når ungene starter med håndball, få med
alle .– Men på et tidspunkt er man nødt til
å velge. Vil jeg satse håndball, eller gjøre
noe helt annet? – Det er ikke gitt at alle skal
spille håndball, legger han til.

Får strekk
Da Jardar startet opp igjen med et herrelag
siste sesong, meldte Åsmund seg på banen.
– Men det blir fort noen strekker. Jeg må
bli flinkere til å drive grunntrening foran
kommende sesong, forteller han.
: Tekst og foto Mette Bugge

Ny sjef i fotballgruppa
Klemet Elisenberg har
overtatt som leder av
fotballgruppa etter
Liv Takle Stensaker.
36-åringen kommer fra Østensjø i Oslo,
men har bodd i Bærum i fire år. Nå har han
engasjert seg fullt og helt.
– Min datter har gått på allidretten og skal
begynne å spille fotball denne sesongen.
Da har jeg sagt ja til å være trener for
2003-årgangen.

en Kjelsåsklubb. Den driver med volley‑
ball og håndball. Selv har jeg drevet med
de idretten, men også håndball, tennis og
badminton. Egentlig det meste, ler Klemet,
som bor med familien på Hildertunet.
– Har du trenererfaring?
– Ja, noe erfaring har jeg.

Engasjert
Elisenberg synes det er fint å kunne enga
sjere seg i nærmiljøet. – Jeg tror det er mye
å sette seg inn i fra starten av. Det er mange
prosjekter som det forrige styret jobber med,
som undervarme på fotballbanen. Men det
skal Liv holde i først og fremst.

Men leder av hele fotballavdelingen?
– Det var ikke meningen å ta ledervervet
med en gang, men det er greit likevel.

Klemet jobber i sportsbransjen, nærmere
bestemt G-sport.

– Hva slags erfaring har du fra idretten?
– Jeg har sittet i styret i Myrer IL, som er

– Idretten er en stor del av livet mitt. Nå
når jeg velger å bruke tiden min i Jardar, er

Klemet Elisenberg går inn som
leder med liv og sjel.

det bare å kjøre på så lenge pumpa holder.
Det er ingen vits i å gjøre noe halvveis,
legger han til.
For en flott holdning.
: Tekst og foto Mette Bugge

Alle skal med
Jardars G 19 lag skal spille i
3. divisjon denne sesongen.
Målet til trener Olav
Birkeland er at alle skal få
spille like mye.
Jeg ønsker å ta vare på alle, sier treneren,
som kom fra Hauger før han tok trener
oppgave i vår klubb.
Han har omtrent 18 spillere til disposisjon,
og ønsker ikke å la noen sitte på benken
hele tiden. Han vil ha spillere i aktivitet på
banen, for det er der de utvikler seg best.
Birkeland håper med det å unngå frafall, ta
vare på de unge guttene, slik at de har en
positiv aktivitet.
Mens første seriekamp er 24. april, er første
hjemmekamp 1. mai. Gutta stortrives på
trening og gleder seg til en ny sesong.
: Tekst og foto Mette Bugge
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Bak fra venstre; Olav Brattensborg Oset, Stian Hægeland, Magnus Braaten, Magnus
Eriksson, Lars-Adrian Amundsen, Bendik B. Iversen, Jacob Nyman, Olav Soldal, Harald
Eskerud. I midten Hallvard Hagen og trener Olav Birkeland.
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Dartgubbene
Gamlekara har funnet sitt
eget spill. På medlems
møtene gjelder det å vinne.
Dart er samlende.

En mandagskveld i slutten av mars. Leder
Rolf Rustad og mange av Gamlekaras
trofaste medlemmer er å finne i klubbhuset.
På veggen henger darten, og pilene skal
snart fyke mot skiva. Konkurranseinstinktet
er i orden. Her gjelder det å vinne.
– Vi har seks møter i året, ved siden av en
sommertur. Da ber vi Damegruppa, og til
gjengjeld får vi være med på deres osteaften
på høsten, sier Rustad.

Sigurd Aarnes (t.v.) og Carls Wisman
teller poeng.

Han og de andre er treffsikre. Dette har de
gjort før. Æresmedlem Kjell Kittelsen har
vært der på det innledende møtet, men har
dratt hjem. Æresmedlem Nils Johansen er
heller ikke så ivrig i dart, men trives med

Knut Omland er konsentrert.

Godt kast av Brynjar Hals.

Birken – målet for mange
Bli med i Birken, da vel!
gamle kamerater som har kjent hverandre
gjennom en årrekke. Også Rustad er æres
medlem i klubben.
– Vi tar gjerne imot flere som vil være med,
sier Rustad, før han legger til: – Det betyr
mye at vi får rekruttering. Det har noe med
å bringe historien videre.
Blant denne gjengen er det i alle fall mye
historie. Flere har vært med fra idrettslagets
start for snart 50 år siden, andre er kommet
til senere år. De har det hyggelig, og tror
mange kan trives i laget.
– Velkommen til oss, sier Rustad.
: Tekst og foto Mette Bugge

Neste sesong er det bare
å hive seg på, ung som
gammel.
I Jardar er det drøye 100 langrennsløpere. 22
i alderen 12 til 15 år startet i Ungdomsbirken
på Lillehammer i mars, der 15 km sto på pro‑
grammet. Helgen etter var det fire juniorer
og nesten 20 voksne som var med i selve
Birkebeinerrennet fra Rena til Lillehammer.
– For mange er disse arrangementene et
mål, Bjørn Tiller, leder i langrennsgruppen.
Han gikk selv Birken i år, og synes det var
en fin opplevelse. Ikke minst fordi mange
foreldre til aktive løpere også deltok.

– I vinter hadde vi et langrennskurs der
70 meldte seg på. Vi var sprengt, opplyser
Tiller.
– Interessen for langrenn er stor i klubben
vår, og mange mammaer og pappaer benyt‑
ter anledningen til selv å gå på ski når de
likevel skal følge sine håpefulle. I vinter har
det dessuten vært gode snøforhold i Marka,
så det har vært kort vei til godt underlag.

Ivrige jenter
I Ungdomsbirken søndag 13.mars var et
drøyt 1700 løpere som fullførte, inklusive
alle fra Jardar. I alt 14 jenter og 8 gutter
samlet seg rundt Jardars banner ved star‑
tområdet i timen før start.

– Det er spesielt gøy at det er så mange
jenter som går, mener Tiller.
– Resultatene har vært bedre tidligere, men
vi er veldig fornøyd med oppslutningen.
Av de som gikk fortest var det Kristine
Amundsen i Jenter 13-klassen og Celine
Vannebo i Jenter 16, som begge fikk
10. plass.
Når det gjelder de voksne, var det leid en
hytte der gjengen var samlet. – Det betyr
mye sosialt å gå Birken, ved siden av at det
er et fint sportslig mål å ha, mener Tiller.
Han oppfordrer andre skiglade til å bli med
neste år, og det er bare å melde interesse for
skikurs.
: Tekst Mette Bugge : Foto Bjørn Tiller

Samlet til møte i klubbhuset med dart og noe å spise. Æresmedlem Nils Johansen har fått plass i stolen. Rundt ham fra venstre står:
Rolf Rustad, Sigurd Pihl, Carl Wishman, Ingar Andersen, Hans Kristian Asdøl, Audun Stensrud, Sigurd Aarnes, Knut Omland, Odd Lund,
Brynjar Hals. Foran : Nils Johansen.

Lagbilde av noen av utøverne tatt en time før start i Ungdomsbirken: Tia Tiller (f.v.), Ingrid Hoff, Tale Lindefjeld, Vebjørn Kløgetvedt,
Ine Tiller, Sonja Moen, Ina Bjørntvedt, Ilja Engeset, Kristine Amundsen, Synne Flatebakken, Anniken Helland-Hansen, Anna Katteland
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Rykker opp i 4. divisjon
Jardars herrelag er klar
for opprykk allerede i sin
debutsesong i 5. divisjon.
Gry Nergård i styret var blant dem som har
ivret og jobbet intenst for at klubben skulle
ha et voksent lag på herresiden, slik at yngre
spillere har noe å se opp til og strekke seg
etter.
– Jeg har lyst til å grine, sa Gry da opp
rykket var et faktum allerede før de to siste
serieomgangene var over.
Nå kan hun og resten av styret glede seg
over at det er liv laga for et herrelag, og alle
gleder seg til fortsettelsen.
– Jeg vet at det er mange tidligere håndball‑
spillere i området, så jeg håper at de kom‑
mer på trening, sier trener Karsten Bedsted.
Han har hatt treningen for G 18 og herre
lag, og ofte 20 spillere som har vært i gang
to ganger per uke. Mange av kampene har
foregått i egen treningstid på tirsdager.
Ivrig gjeng før seriestart. Bak trenerne Lill Heidi Føllesdal, Bryn Horpestad og Kenneth Wiik. Stående fra venstre:
Martin von Tangen Jordan, Christian Føllesdal, Ejvind Kristensen, Mahdan Gazimagomajev, Einar Augestad, Morten Færgestad.
Foran f.v.: Trym Holm, Christine Bjercke, Philippa Kingdon, Sebastian Sandberg Hareide, Sondre Fogtmann Horpestad,
Jørgen Færgestad, Henrik Wiik, Tobias Suleng

– Jeg håper at det kan bli noen flere kamper

i helgene, for vi vil vise frem hvor gode vi
er blitt, sier Bedsted.

Vi samarbeider om å finne den rette måten
å jobbe på, forteller 46-åringen.

Han har vært trener i Jardar nesten siden
han og familien flyttet til området på midten
av 90-tallet. Sønnene Kasper og Joachim
spiller på herrelaget, mens M
 ikkel har vært
på G 12 denne sesongen.

Fra neste år skal mange av 18-åringene
ut for å studere, så da får ikke Jardar noe
18-årslag. Det er for få 16-åringer til eget
lag.

– Hva legger du vekt på som trener?
– At håndball skal være gøy. Det oppnår vi
vet at vi får til et godt samspill, slik at det
ikke blir spilling én og én.

– Men de skal opp på herrelaget. Jeg har
planer om at de skal få sjansen der, legger
Bedsted til.
: Tekst og foto Mette Bugge

Fort framover
De som har sett herrelaget denne sesongen,
har lagt merke til kontringsviljen og det
høye tempoet.
Herrelaget har bestått av en blanding unge
spillere og veteraner.
– I enkelte kamper har vi prøvd å skåne de
unge, når vi vet at vi møter lag som spiller
stygt, sier treneren.
– Hvordan er det å være trener for et seniorlag?
– Det er litt annerledes enn å ha de yngre.
Vi jobber demokratisk. Nytter ikke å
komme å tre noe ned over hodene på folk.
Rober Andersen er innbitt.

Kunsten å forstå samspill
Fotballsesongen er snart i
gang. 18 spillere i årgang
2002, som kommer fra
Tanum, gleder seg stort.

12
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De har Kenneth Wiik, Heidi Føllesdal og
Bryn Horpestad som trenere. 1. mars var
gjengen i gang med sin andre sesong, og i
mai blir det full rulle med seriekamper.
– Vi ønsker at de unge skal lære samspill
og bli vant til hverandre. Dessuten er det
viktig å kunne sende en pasning og avfyre et
skudd, sier Horpestad.

– Mye latter og moro hører med på tre‑
ningene. Spillerne er ivrige, og gleder seg
allerede til turneringer på Kalvøya og Jutul.
– Jong har også to lag, og for første gang
trener lagene samtidig, selv om det ikke er
sammen. Da blir alle på samme årsgruppe
med vant til hverandre.

Joakim Støylen (t.h) kjemper hardt.
Lars-Adrian Amundsen står klar til å ta imot ballen.

: Tekst og foto Mette Bugge
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jaRDaRs HeRRelag HaR Hatt eN stRåleNDe sesONg, taKKet vÆRe DeNNe gjeNgeN:
1. rekke fra venstre: Karsten Bedsted, Truls Berentzen, Åsmund Rustad, Tore Hovda, Kasper Bedsted, Joakim
Bedsted. 2-rekke fra venstre: Vlatko Duric, Petter Berg Berntsen, Robert Andersen, Eivind Scheie, Lars Sundby,
Lars-Adrian Amundsen, Henrik Hass, Anders Kristiansen, Joakim Støylen og Alexander Gustavsen.
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UNG/STUDENT

Som Ung/Student-kunde
betaler du ingen gebyrer
hos oss
0,– i VISA årspris
0,– for VISA varekjøp uansett beløp, både i
Norge og i utlandet
0,– for uttak i SpareBank 1s og andre
bankers minibank, også i utlandet
0,– for bruk av Nettbank og Mobilbank

arena reklame
Jardar kunstgressbane på Bjørnegård

Nettbanken i lomma!
Jardar IL er en vesentlig positiv aktør for oppvekstvilkårene for barn og ungdom i Tanum,
Jong og Slependen-området. Over 400 lokale gutter og jenter er aktive i fotballgruppa og
A-laget nærmer seg 3. divisjon (spiller nå i 4.divisjon) etter å startet i 8. divisjon for 5 – 6
år siden.
Etter flere år med elendige baneforhold og grusbane som hjemmearena, ble ny kunstgressbane åpnet av Bærums ordfører i april 2010 til stor glede og hyllest fra klubbens aktive og
nærmiljøet.
Men, det gjenstår en stor utfordring! Under byggingen av den nye banen var det ikke nok
penger til å skaffe varme til rørene som ble lagt under kunstgresset. For å få full glede av
den nye kunstgressbanen også på vinterhalvåret, så trenger Jardar varme og støtte til å finansiere et varmeanlegg.
Nytt varmeanlegg – et miljøfyrtårn i nærmiljøet
Klubben ønsker på alle måter å være gode på miljø. Fotballstyret har fått god hjelp av ledende
eksperter på jordvarme. Det er foretatt prøveboring for å utrede grunnforholdene for en
miljøvennlig løsning med jordvarme og lave driftskostnader. Resultatene var lovende. Med
en investering på kr. 1,9 mill og driftskostnader på ca kr. 50.000 per år vil Jardar få et av
Norges mest miljøvennlige undervarmeanlegg.
Jardar trenger din støtte – investér arenareklame i ditt nærmiljø – fra kr. 4.000 per år
Jardar Kunstgressbane er allerede blitt en svært populær arena i nærmiljøet for trening,
kamper og turneringer for små og store spillere. Jardar tilbyr reklameplakater på 250 x 90
cm som monteres godt synlig på gjerdet rundt kunstgressbanen.

Flg. priser per plakat;
• Avtale 3 år
kr. 15.000 (3 x kr. 5.000)
• Avtale 5 år
kr. 20.000 (5 x kr. 4.000)
• Produksjon plakat
kr. 2.500 (engangskostnad)
• Faktura per år eller samlet
etter avtale.
Bestilling
Ta kontakt med Fotballstyret
v/ Tor Rustad på 928 55 956
eller tor.rustad@gmail.com
for nærmere informasjon og
bestilling.

Med mobilbank har du alltid tilgang
til nettbanken fra mobiltelefonen din.
Her kan du blant annet sjekke
saldo, betale regninger og
overføre mellom konti.

Send UNG til 07040, så
tar vi kontakt med deg, eller
kom innom oss.
14. mars flytter vi til
Signaturgården sammen
med EiendomsMegler 1.

Velkommen!
www.sparebank1.no/bekkestua
Telefon 07040

UTEN DEG BLIR DET BARE RØR!
16
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Før eller etter trening...

EN SKIKKELIG
SPORTSBUTIKK!

GODE GRUNNER TIL
Å BESØKE BULL I SOMMER:
1. Du får rabatter som JARDAR medlem.
2. Klubben din får prosenter av alt du handler.
3. Vi har det du trenger av rulleski.
4. Du får klubbpris på utvalgte sykler.

Gjør det enklere å velge gode
måltidsløsninger

Velkommen

til G-Sport Slependen!
Hos oss finner du klubbutstyret til Jardar

Alle Umbro varer

÷20%

Sportslig hilsen

G-Sport Slependen

Nettbutikk: www.bull-ski-kajakk.no
Bull Ski & Kajakk AS, Sandvika: 67 55 52 60
Bull Ski & Kajakk AS, Majorstua: 23 20 44 20

www.bull-ski-kajakk.no

Alle
ordinære varer
i butikken

÷15%

DEN ENESTE ”KONTAKTEN” DU TRENGER
VI UTFØRER ALT INNEN
STERK OG SVAKSTRØM
Telefon 67 57 20 20
Service 67 57 20 40
www.wiig.no

Tlf. 66 77 51 30
18
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Slependveien 55. Tlf. 67 54 30 23
E-mail: post@acosta.no • www.acosta.no

Åpningstider
Mandag, onsdag
og torsdag 9-20.
Tirsdag og fredag 9-17.
Lørdag 9-15

Lommedalen Catering

Daglig leder og gründer Sissel Eriksen Nygaard,
med sitt kreative team, tilbyr deg en unik frisørsalong
med god atmosfære hvor du føler deg i sentrum og
blir tatt godt vare på.

Velkommen!

Hilsen Sissel, Penneline, Samren og Guro

Vi holder til på
Bærum Golfklubb
Hellerudveien 26, 1350 Lommedalen

DERE HAR BEHOV, VI HAR LØSNINGER!
Bedriftskunder og storkunder får meget
gode priser hos oss på Lefdal i Sandvika!
Kontakt oss for en spesialavtale!

RØRLEGGERMESTER

KONTORFELLESSKAPET

Bjørn Skarpsno

ES

M

Lefdal Business
Mobil: 454 87 400
E-post: bedrift@lefdal.com

R

Autorisert Rørleggerﬁrma

TE

Postadr.: Postboks 68, 1312 Slependen
Mobil 958 19 091

SERVICE - NYANLEGG - MODERNISERING
- Fagkunnskap gir trygghet

Statsautorisert revisor

Kjell A. Nordli

Revisjon – skatt – rådgivning
Billingstadsletta 19A – Postboks 104 – 1376 Billingstad
Tlf: 66 85 59 00 – Telefax: 66 98 05 70 – E-mail: kan@bhl.no
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Vi setter kvalitet og service i sentrum

Taking a moment to savor success.
Just another day at the office for a Tiger.

Med brillen fra Lien – ser du prikken over ién!
BRILLER
Leser du med lange armer?
Er det uklart på lang avstand?

KONTAKTLINSER

VI KONTROLLERER SYNET
TIMEAVTALE

Nytilpassing og kontroll
av alle typer linser
TIMEAVTALE

67 54 70 20

67 54 67 83

LIENS OPTISKE

LIENS OPTISKE

GÅGATEN
Sandvika

GÅGATEN
Sandvika

Åpent: mandag-fredag 9–17, lørd. 10–13

Godt syn ved sport = kontaktlinser

Kontakt oss!
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Join Accenture for a career that keeps you
motivated and moving forward. Work on vital
assignments for top class clients and help them
achieve high performance. Push yourself, while
developing your skills and confidence. Work with
the best people worldwide to solve problems
and do what hasn't been done before.
If this is your idea of a typical working day,
Accenture is the place to work.

Visit careers.accenture.com
Jardarposten nr 1 – 2011
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Båtfolkets varehus
finner du på Slependen

KIROPRAKTIKK + FYSIOTE RAPI + MA SSASJE
+ AKUPUNKTUR
TRYKKBØLG EB EHANDLING + C OACHING

Vi har idrettskompetanse

Jørn Espen Bolstad Hans-Erik Eklund
Kiropraktor
Fysioterapeut

Slependveien 56b
1341 Slependen
Tlf: 67 55 11 70

Lars Lilleberg
Coach/ Mental trener

Vårt idrettsteam kan hjelpe Jardar
og deres utøvere med:
• Skadeforbygging
• Skadebehandling
• Rehabilitering
• Laktattesting

Maritim er Norges største kjede for båtutstyr,
her finner du et kjempeutvalg av utstyr til båt og båtliv!

• Mental trening
• Treningsveiledning
• Ernæringsrådgivning
• Foredrag/kurs innen disse områdene
Ring eller stikk innom oss på Løkketangen senter, dersom du har behov for
behandling eller lurer på noe.

Løkketangen 12A 1337 Sandvika, tlf 67 80 50 70
www.klinikkpluss.no
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Fra Follo til jardar
www.miranda.no
Tlf. 3285 9900

Mads Clausen blir spiller
i Jardar etter å ha vært i
Follo noen år.

Ta gjerne kontakt med
Lena Nilsson, tlf. 400 21 439

Billingstadsletta 30, 1396 Billingstadsletta

www.stabekkcatering.no

Fyldig dekning av barneog ungdomssporten
- hver tirsdag!

Herrelaget spiller første hjemmekamp
tirsdag 26. april.Med Mads i gjengen, betyr
det at herrelaget får en fin forsterkning.
Mads er født og oppvokst i klubben, og har
vært trener for herrelaget de siste årene,
samtidig som han har spilt for Follo. Mads
ble kjent da han scoret mål og sørget for
at Rosenborg siste sesong fikk NM‑stopp i
semifinalen. Han og Follo kom til finalen på
Ullevaal, der det ble tap for Strømsgodset.
Men nå er det Jardar som gjelder. Kaptein
Magnus Stenbeck er fornøyd.
– Mads har vært tre måneder på jobb
i USA, men mye tyder på at han og
Strømsgodsets Eirik Markegård vil lede
treningene fremover, sier Stenbeck.

DYRENES STORSENTER
Industriveien 2
1337 Sandvika
Telefon 400 12 800

Herrelaget gleder seg til en ny sesong i
4. divisjon.
– Målet er opprykk, men det som betyr
mest er at vi har det gøy og spiller fin
fotball, mener Magnus.
Han forteller at laget har trent to ganger i
uken gjennom vinteren, den ene i Gjønnes‑
hallen. Oppmøtet har vært litt varierende,
mellom 10 og 16. Jørgen Søraa har dratt i
gang treningene, i påvente av at Mads skal
komme tilbake.

Mads Clausen ble populær etter å ha scoret Follos vinnermål mot Rosenborg.

Første seriekamp er borte mot OSI
13. april. Deretter er det altså sesongdebut
på Bjørnegård. Kampene på hjemmebane
starter 20.15. Her er de øvrige hjemme‑
kampene før sommerferien:

tirsdag 03.05
mandag 16.05
tirsdag 31.05
tirsdag 14.06
tirsdag 28.06
tirsdag 09.08

Jardar ‑ Ready a
Jardar ‑ Kurer
Jardar ‑ Oldenborg
Jardar ‑ Høybr/Stovn
Jardar ‑ Skeid Fotball
Jardar ‑ OSI

: Tekst Mette Bugge : Foto Dag W. Grundseth/Aftenposten

KLUBBHUSET
RING: Anne 943 79 923 / Siri 977 55 564
Org.nr. 986 559 221

Billingstadsletta 14, 1379 Nesbru
Telefon: +47 66 77 81 00 • Telefax: +47 66 77 81 01
www.lasservice.no

Fritt levert i hele Bærum

Jardarhuset ble i sin tid definert som et grendesenter, noe vi i stor grad har opplevd det siste året. Etter at kjøkkenet ble byttet i fjor
høst har det virkelig tatt av!
Vi ”eier” klubbhuset i form av en festeavtale på 40 år med Bærum kommune og har dermed alle kostnader, forbundet med drift.
Leieinntektene kanaliseres direkte inn i vedlikehold og oppgraderinger. Huset leies ut til alt fra barnebursdager, konfirmasjoner,
avslutninger, runde dager til planleggingsdager for skoler og barnehager.
Vi har plass til maks 80 personer. Det fins trådløst nett, videokanon, lerret og musikktilkobling.
Pris pr dag i helg er kr 4.750( fredag – søndag) og kr 1.750 for ukedager. Redusert pris for medlemmer!
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Blad i postabb.

B-blad

Returadresse:
IL Jardar,
postboks 15, 1312 Slependen

Bli med oss!
Jardar er eneste klubb i
landet som har to old
girls-lag i håndball. Disse
spillerne ønsker at DU
skal bli med.
Veteranene trenger rekruttering.
Noen gir seg nå når sesongen er over,
flertallet fortsetter. Jardar har et A- og
et B-lag som spiller på to ulike nivåer
i kretsens serier. For å være med på
kamp må man ha fylt 33 år, men før
den tid går det an å delta på trenin‑
gene.
I Jardar er det spillere fra 33 til nesten
60 år. Begge lag er blant de beste i
sine serier. Treningen foregår hver
tirsdag i Combihallen, og begge
lag skal ha hjemmekampene sine i
treningstiden fra høsten av. Noen
motstandere har det også slik. Det
betyr at det ikke lenger er så mange
kamper som blir spilt i helgene.
Lagene låner spillere av hverandre
ved behov.

B-laget: Målvakt Tone Mjøs omgitt av fra venstre: Siw Berg, Rikke Eriksrud, Mette Bugge og
Christin Fjugstad. Bak f.v.: Ellen Sjølie, Tone Hørgård, Stina Hellum Moe, Marianne Stepaschko
og Anne Lovise Strand.

Hvis du har lyst til å gjøre comeback
som håndballspiller, er det bare å
kontakte Mette Bugge (908 92 215).
Lagene trener sammen, og spiller mot
hverandre på trening.
Kom da vel!.
: Tekst og foto Mette Bugge

A-laget: Foran f.v.:Marit Søderstrøm, Elin Saastad, Tone Mjøs, Gøril Thue.
Bak f.v.: Tone Stilén, Stina Hellum Moe, Kjersti Hellby, Sølvi Westlie og Helene Claussen.

