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Mot jubileum

mer som har stått dugnad,
har Jardar mange trofaste
tippere, som betyr mye med

Det er godt at ville ideer lar seg realisere. Jeg tenker på de to nye plastbakkene i Jardarkollen, som
ble åpnet i mai. Nå er Jardar eneste klubb som har
et slikt anlegg i hele Asker og Bærum. I Akershus
er det kun syv plastbakker totalt. Vi er stolt av å
ha fått til dette.

hensyn til grasrotmidler.

Takk for jobben
Nå går vi inn i noen feriemåneder. Flere av gruppene har fått nye ledere. Jeg synes det er på sin plass å takke Liv Takle Stensaker i
fotball og Kjersti Hellby i håndball. De har jobbet iherdig gjennom mange år og fått
gjort veldig mye. Folk flest vet kanskje ikke hvilken innsats de har lagt ned, men jeg kan
fortelle at det er mye.
Jeg ønsker deres arvtagere Klemet Elisenberg og Gry Nergård velkommen. Gry er
Norges forbrukerombud, og vi er stolt av at hun er i klubben vår og bruker fritiden sin
på nok en lederoppgave. Jeg ønsker begge lykke til.

Mosjonister
I Jardar er det flest unge medlemmer, men det blir stadig flere eldre – ikke minst foreldre. Hver eneste lørdag klokken ni er det noen unge, men flest godt voksne sykkelryttere som kjører av sted fra klubbhuset. De drar hverandre frem mil etter mil, flest menn,
men også kvinner. Alle kan være med, enten man skal sykle Birken, eller bare har lyst til
å trimme på sykkelen. Det er jo ikke verre enn at man kjører ut på et sidespor og vender
nesen hjemover, hvis man føler at turen blir litt for lang.
Dette tilbudet i Jardar har vart i mange år, men nå er det mer formalisert siden vi har
fått en egen sykkelgruppe. Jeg synes det er flott at det går an å mosjonere i idrettslagets
regi, både for dem som er 20, 40, 60 eller eldre.

Fest og bok
Jardar går mot 50 år i februar. Det skrives jubileumsbok som kommer ut i god tid
før jul. Vi skal dessuten ha en jubileumsfest, og jeg har fått med meg tidligere leder Åse
Bergene for å planlegge jubileet. Nå skal vi legge hodene våre i bløt, og finne på noe
morsomt. Vi har dessuten planer om å revitalisere Jardardagen i løpet av jubileumsåret.

Dette er pengene som er brukt
2010
2011
Gruppe
Prosjektnavn
Vedtatt
Brukt
Søknad
Vedtatt
HS
Vinnerkultur i Jardar
15 000
13 000			
HS
Ungdomsledere i skole og idrett
20 000
0			
HS
Etablering av sykkelgruppe
10 000
500			
Håndball
Lydanlegg i Combihallen
50 000
50 000			
Fotball
2 innbytterbenker
40 000
40 000			
Hopp
Ombygging for oppbevaring
30 000
30 000			
Langrenn
Web-kamera for vær info
18 000
0			
HS
Vinnerkultur i Jardar			
15 000
15 000
HS
Jubileumsbok			
50 000
Håndball
Treningsutstyr			
50 000
50 000
Håndball
Reiseutgifter håndballturnering, P14			
12 000
12 000
Håndball
Extra til lydanlegg			
10 000
10 000
Håndball
Reiseutgifter håndballturnering, G14			
12 000
12 000
Fotball
Undervarme			
100 000
100 000
Fotball
Ekstra til inbyttebenker			
2 500
2 500
Langrenn
Utstyr			
29 000
29 000
Sykkel
Medlemskap i Jardar for barn			
10 000
10 000
SUM		
183 000
133 500
290 500
240 500

Uten deg blir det bare rør
Fotballgruppa er i gang med
å selge reklameplakater til
den nye kunstgressbanen.

Til slutt vil jeg bare ønske god sommer. Vi sees til høsten.
: Jens Eskerud

Foto: Mette Bugge

misjonæren. Har du et spillkort uten organi
sasjon som skal få penger, kan du ordne
opp i det når som helst. Ønsker laget eller
gruppen penger til et godt formål? Grasrotgeneral Narve Mjøs forteller at det skal være
en enkel prosjektsøknad med hva, hvorfor,
aktiviteter og budsjett

Deltakelse i grasrotdugnad
Gruppe
2009
2010
Håndball
51 %
77 %
Fotball
40 %
14 %
Hopp
6%
1%
Langrenn
4%
3%
Betalt
0%
4%
Dugnadspenger utbetales i juni og desember. Alle utgifter og inntekter regnskapsføres i det år
kostnadene og inntektene blir skapt							

Midt i tjukkeste bebyggelsen, litt nedenfor
Hiltonåsen, ligger Jardarkollen. Mange ildsjeler
har stått på for å få hoppbakkene klar slik at det
kan også om sommeren. Asker har vært med på
samarbeide og dugnader og skal også være med å
drifte . Jeg mener det er veien å gå.
Selv har jeg mange gode minner fra Jardarkollen,
ikke som aktiv, men frossen pappa og lege. Jeg
fikk med meg åpningen, der Tom Hilde klippet
snoren og syntes det var en flott innvielse.

Forsidebildet:
Tom Hilde, Mille Moen Flatland og Ole Jacob Mellgren.

Har du fortsatt ikke satt opp Jardar som
ditt valg når det gjelder hvem som skal få
grasrotandelen (som ikke koster deg fem
øre) må du gjøre det fort. For unge spillere:
Spør foreldre, besteforeldre, tanter, onkler og
naboer om de kan tenke seg å velge Jardar
som sitt gode formål på spillkortet hos kom-

Pengene skal bidra til å støtte finansiering
av miljøvennlig varme til kunstgressbanen.
Fotballgruppa henvender seg slik: Til deg
som har mulighet gjennom jobb å kjøpe
reklameplass på Jardarbanen: Bidra positivt

til oppvekstvilkårene i nærmiljøet og gi
Jardar, barn og ungdom en viktig hånds
rekning til en lokal is- og snøfri fotballbane
om vinteren. Samtidig får din virksomhet
god lokal profilering ved å støtte en av
landets første kunstgressbaner oppvarmet
med jordvarme.
Kjøp en (eller flere) reklameplakat på 1 x 3
meter som monteres godt synlig på gjerdet
rundt kunstgressbanen. Avtale på 3 år koster

kr. 15.000, mens 5 år koster kun kr. 20.000
totalt. Kostnad til materiell, som varer hele
perioden, ca kr. 2.500,-.
Ta kontakt med Tor Rustad på 928 55 956
eller tor.rustad@gmail.com for nærmere info
og bestilling. Faktura utstedes i 2010 eller
2011 etter avtale.
“Uten deg blir det bare rør.
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Tourtråkk er god trim
Hver eneste lørdag
klokken09.00 presis
ruller mosjonister, ut
fra Jardars klubbhus.
Sykling er virkelig populært i Jardar om
dagen, blant menn og kvinner. Tourtråkk er
navnet på det lørdagsmosjonistene bedriver,
men vi begynner med starten:
Det har vært uformell sykling i flere år
med utgangspunkt i klubbhuset, og Kjell
Nervold har vært en av krumtappene der.
Etter at Jardar i fjor fikk egen sykkelgruppe,
på lik linje med fotball, håndball, hopp og
langrenn, har interessen tatt seg opp.
Nå er det opp mot 30 sykkelryttere, i alle
aldre, som møter til trim i helgen. Underveis deler gruppen seg opp, slik at de som
vil kjøre langt, gjør det, mens andre velger
lavere fart og kortere distanse.

Kick
Gruppa hadde kick-off med pizza og drikke
i vår. Da møtte over 30 ivrige syklister opp.
Kjell Nervold orienterte og fortalte

anekdoter og historier fra gode sykkel
opplevelser. Det ble reklamert for
syklistenes uoffisielle formtest – Syremila.
Syremila starter fra Kiwi og ender ved
Sandungen, en skikkelig test på sykkelformen. Tourtråkken er en annen tradisjon for
syklister i nærområdet vårt.
For å sette forsamlingen i den rett stemningen, ble det mimret litt fra fjorårets
Lillehammer-Oslo deltakelse. Ole Chr.
Astrup viste en videomantasje med bilder
fra rittet akkompagnert av herlige gitarriff
av Harald Eskerud. Han er for øvrig blitt
leder av sykkelgruppa, etter at pappa Jens
ledet interimstyret.
Knut Borbe, tidligere elitesyklist og rekordholder Trondheim – Oslo og Lillehammer
– Oslo, var invitert til å demonstrere riktig
innstilling av sykkelen og foredra om sykling.
BIRK var også tilstede og viste fram noe av
sykkelutstyret sitt.
Siden den gang har sykkelgruppa hatt prolog. Det skjedde i mai. Da kjørte gjengen
samlet. Sesongens første av 28 lørdag
startet i rolig tempo.

Ola Nyhus er pådriver, innpisker og han
holder orden på hvem som er med.
Gjengen har også syklende referenter,
Narve Holen er en av dem. De leverer
referat etter hver lørdagstur. De finner du
på www.jardar.no – under sykkelgruppen.
Ett av punktene i referatet heter: Fra
naturens verden.
Sykkelrytterne skal ikke bare peise på, men
få en naturopplevelse ved siden av.
På en av turene i juni var det 25 som
stilte opp, blant dem seks kvinner: Siri
Kongsgaarden, Kristin Nilsen, Lise
Bjørnestad, Linni Tiller, Anne Lise Hestvik
og nykommeren Karine Pignatel. Også Eva
Rønning har vært med.
Toutråkk går uten stopp gjennom hele sommeren frem til 5. november. Da skal
28 ”etapper” være unnagjort.
Har du lyst til å være med, er det bare å
henge seg på. Og for å gjenta det – starten
er 09.00. PRESIS.
: Tekst og foto Mette Bugge

Da gutta ble menn…
En av fedrene sa det etter
turen til Praha: Dette er
cupen der gutter blir menn.
Foranledningen var denne. Hele laget
gutter1996/97 dro til turnering i Praha
i påsken. Der foregår verdens største
innendørs håndballturnering, med over
5000 spillere fra ca. 35 nasjoner. I Jardars
reisefølge var vi 23, med spillere, trener,
foreldre og søsken.

sparet, så kan vi!). Torsdag hadde vi en hel
dag fri til sightseeing i byen. Vi bodde i
gangavstand til slottet, og vi fikk sett mye
av den gamle byen i løpet av noen timer på
formiddagen. Det ble også tid til litt shopping på ettermiddagen. Senere på turen ble
kunnskapene om byen, landet og Europa
testet. Gutta imponerte, og fikk “bestått” i
dannelse.

Vi bodde på et gammelt sovjetisk diplomathotell, som vel hadde sett bedre dager
og forhåpentligvis hadde hatt bedre sørvis.
Gutta bodde fire på hvert rom, og holdt
også ellers sammen og var gode venner. En
flott gjeng med gutter!. Eller menn, da…
: Tekst Gry Nergård Foto Faste Lynum

I løpet av de innledende rundene spilte vi
mot dansker, tsjekkere, svensker og tyskere.
Motstanderne våre var som regel både
høyere, bredere og fysisk tøffere enn oss, så
det ble mange tap. Men vi ble tøffere etter
hvert, og Torsten slo an tonen for “nye
Jardar” da han i en av de siste kampene fikk
gult kort etter 13 sekunder. Det var da en av
pappaene kom med meldingen om guttene
som vokste underveis.
Da vi møtte et svensk lag i første kamp i
sluttspillet, hadde vi europeisk spillestil inne,
og vant. Serberne i neste kamp ble likevel
for sterke for oss, så da var cupeventyret
over. Det var egentlig godt, for vi hadde jo
fly hjem før finalene.

Dannelse
I tillegg til at dette var en håndballtur, var
det også en dannelsesreise (kan kronprinHele reisefølget, minus Faste Lynum, som tok bildet.

Stor interesse for sykling på lørdager. Fra venstre: Sindre Tungesvik, Knut Petter Guriby, Joar Skjevdal, Bengt
Enoksen, Tom Nilsen (halvt skjult bak), Tor Staff, Lise Bjørnstad, Arne Gaustad, Erik Aas Andersen, Knut Mikkelsen, Anne
Lise Hestvik, Ola Thjømøe, Vidar Degrum (halvt skjult bak), Marianne Solstad Brekke, Per Øyvind Øverlie, Narve Holen,
Knut Helgesen, Ola Nyhus, Per Kristian Nesse og Øyvind Foyn. Anders Asdøl skjult bak Sindre helt til venstre.
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Full rulle i
Jardartrollet
Løping er populært for
tiden, og i Jardartrollet
kan alle være med.
Kom til høsten, da vel!

– Over 200 løpere har nå fullført en eller
flere av distansene. Så langt har syv klubber
deltatt med Holmen som den soleklart
største med over 90 deltakere. Jardar stiller
med 52 deltakere og fra Haslum Håndball
har over 40 jenter deltatt på ett eller flere av
løpene, sier langrennsleder Bjørn Tiller.
Han er med og arrangerer dette tradisjons

rike løpet, som har fått flere og flere deltakere fra andre klubber de siste årene.

Utfordring
Tiller er imponert over Holmen og Haslum.
Sistnevnte, med tidligere Jardartrener- og
spiller Ida Brænden som innpisker, har fått
mange håndballjenter til å teste løpsstyrken
sin i Jardartrollet.

Han fortsetter:
– Vi har fortsatt startnummer å dele ut til
nye løpere så det er bare å møte opp på
Tanum Skole. Neste datoer for løp er 24. og
31.august og siste løp er 7.september med
premieutdeling til alle deltakerne.

– Nå utfordrer vi håndballspillere i Jardar,
og håper at de kommer til løpene til høsten.
Dette er en fin måte å trene på, sier Ida.

Da Jardartrollet innledet sesongen i Tanumskogen var det 158 løpere som fullførte
en eller flere av distansene. Einar Lurås
Oftebro fra Jardar satte ny løyperekord
på 2,7 km traseen og det ble ellers mange
durabelige spurtoppgjør i mål.

– Vi får se om noen av håndballjentene i
Jardar svarer på den utfordringen, sier Tiller.

Foto Hege Marie Wølneberg

: Tekst Mette Bugge

Starten har gått på 5,4 km feltet og de halser av gårde. Fremst i bildet nummer 187 - Håkon Asdøl, 184 - Eirik Asdøl,
225-Thomas Berge Foyn, 12 - Tuva Prestgård.

Startfelt 200 meter. Mange ivrige små rekrutter.
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Startfelt 1,3 km får de siste instruksjoner fra sjef i Jardartrollet – Bjørn Tiller (med ryggen til).
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Tore på sporet
som keepertrener
Jardars Tore Hovda står
i mål, og deler gjerne sin
kunnskap med andre.
Hovda ble siste sesong benyttet som
målvaktstrener av flere lag. Veteranene på
damesiden er blant dem som har fått stort
utbytte av å ha Hovda på trening.
– Jeg fokuserte på bevegelse, bein og armbruk, samt det å være offensiv og uforutsigbar som keeper, forklarer han
Etter treningen med ”den eldre garde” –
old girls – sa Hovda:– Jeg føler at de forstod
mye. I tillegg jobbet vi litt med tøying. De
er jo stive som stokker og har godt av å
gjøre noen tøyeøvelser, forteller 36-åringen
etter at han hadde den ”eldre garde”.
Selv vokter han buret på herrelaget.
Hovda har bodd i nærområdet de siste fem

årene med familien sin, samboer Anniken
og to jenter på 4 og 7 år.
– Anniken og jeg er begge gamle håndballspillere, og håper at jentene våre får oppleve
gleden av håndballen på samme måte som
vi gjorde i ungdommen.
Jeg spilte på Stavanger (SIF) fra jeg var ca 12
til juniornivå. Typisk nok fantes det ingen
utviklingstilbud til keepere den gangen
heller, så det var vanskelig å motivere seg til
å ta neste skritt mot seniornivå. Vi hadde
keeperlegenden Espen Karlsen, mangeårig
landslagsspiller, på elitelaget den gangen.
Han var et forbilde for alle keepere, men for
meg som så mange andre var det vanskelig
å prioritere 3-4 dager trening i uken fremfor
alle andre fristelser som lå for dagen.
– Når begynte du som keeper?
– Jeg har vært keeper fra min aller første
trening, og har alltid vært opptatt av at
keeperrollen er kjempeviktig. Etter 18 år

Tore Hovda – verdifull keepertrener i Jardar, selv aktiv i buret.

uten håndball synes jeg derfor at det er flott
at jeg kan bidra litt til å få fokus på den
viktige oppgaven keeperen har gjennom
treninger med Jardars yngre målvakter.
Læringskurven er bratt, og det finnes mange
motiverte spillere og talenter i klubben som
jeg gleder meg til å følge videre. Jeg håper
Jardar klarer å holde på flest mulig og bidra
til videre utvikling.
Hvordan er det å starte som keeper igjen på
herrelaget?
– Utrolig moro. Vi er en god blanding av
spreke gutter og noen mer “vellagrede”
spillere med erfaring, konstant lyskestrekk
og høyt forbruk av tigerbalsam og tape.
Spesielt moro er det de gangene man føler
at ben og armer responderer i henhold til de
beskjeder hjernen gir dem. Det skjer nemlig
ikke like ofte som tidligere.
Neste sesong blir det nok enda mer juling i
4. divisjon.
: Tekst og foto Mette Bugge

Gry Nergård synes det er topp at sønnene Arne og Magne t.v. er aktive med håndball og fotball. Selv er hun målvakt for B-laget i håndball.

Lokket med av sønnene
Gry Nergård aner ikke om
hun er valgt for ett eller to
år. Hun vet bare at det er
moro å lede håndballgruppa.
45-åringen kom med i håndballen på grunn
av eldstesønn Arne, som snart er 14 år. Han
startet først med allidretten, men gikk der
etter over til håndball og fotball. Plutselig
var mamma innvalgt i idrettstyret. Senere
kom yngstesønnen Magne (11) med i håndball og fotball han også. En ivrig mamma
engasjerte seg på mange fronter. Nå er hun
nyvalgt leder av håndballgruppa.
– De første årene jobbet jeg som arrangementsansvarlig, senere som dommer
kontakt. Det har vært spennede, sier hun.
Gry oppdaget at Jardar hadde old girlslag.
Etter årene i Nessegutten i Trøndelag, der
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hun var strekspiller, våknet interessen for
å ta på seg spillertrøya. I dag står Gry i mål
for B-laget.
– Det er gøy å være leder, spesielt når man
har så mange folk med seg. Vi er flere
medlemmer i styret denne sesongen enn vi
var i fjor. Flere av foreldrene på laget som
er G 12 denne sesongen sa seg villig til å
være med. Det er flott!

– Jeg skulle selvsagt ønske at vi hadde flere
timer i Combien. Vi vil jo gjerne gi et godt
tilbud til våre lag. Nytt kommende sesong er
at det blir serie for 8-åringer. Tidligere har
de tilhørt håndballskolen.
Gry håper at Jardar skal få i gang en enda
bedre rekruttering, og mener et slikt tiltak
kan være fint.
: Tekst og foto Mette Bugge

Puslespill

Det nye styret

Gry Nergård fikk tidligere i år jobben som
forbrukerombud. Det betyr møter, reiser
og intervjuer i mediene. Hun er vant til å
organisere dagen på en grei måte og får til
det hun vil.

Leder: Gry Nergård
Nestleder: Trude Steinmo
Sportslig leder: Trude Thoresen
Dommerkontakt: Mads Carlsson/
Gry Nergård
Kasserer: Nina Holst
Sekretær: Anne Knapstad
Materialforvalter: Anne Marit Næss og
Katrine Nordgård
Arrangementsansvarlig: Trude Steinmo
Web-ansvarlig: Paal Enge

Jardar hadde 23 lag siste sesong. Kommende vinter blir det litt mindre halltid i
Combihallen, fordi basketen legger beslag
på hele torsdagen. Det betyr at Jardar må
leie seg inn i andre haller.
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Laget som har egen filosofi
Alle kan ikke være perle
venner hele tiden, men vi
er et lag, og er man et lag
støtter man hverandre.
Dette er essensen av hvordan Gutter 1999,
med sine 16 spillere, jobber. I den gjengen
viser alle hverandre respekt som enkeltmennesker, på tross av at de begynner å bli store
og forskjellen begynner å bli synlige når det
gjelder fysikk, teknikk og spillerforståelse.
Trener Jon Bjercke berømmer både spillerne,
deres foreldre, Tanum skole og miljø generelt
i Jardar. Alle disse har æren for at han har en
slik fin gjeng å jobbe med.

Alltid godt oppmøte i denne gjengen av utøvere som går på Tanum skole og spiller fotball i Jardar.
Foran fra venstre: Shiva Zeiner-Henriksen, Felix Baastad Berg, Martin Østensen, Eivind Midtbø Øyulvstad. Midten fra venstre: Emil
Moberg Værnes, Lars Moberg Værnes, Casper Iwe, Tobias Kjølberg, Patryk Okupska, Christian Axel Stensby Parelius, Aksel Skjevdal,
Eivind Harboe. Bakerst fra venstre: Stein Stensby (trener), Morten Bakketun, Hans Eivind Siewers (oppmann), Hans Christian
Nummedal Siewers. Ikke tilstede på bildet: Robin Becker, Pelle Grjotheim Dahl, Øystein Endresen og Brahim Al Hamid.

Har flere i trenerbanken
For en fotballgjeng!
Guttene av årgang 2000
er så heldige å ha fem
trenere til disposisjon.
Flere trenere er lurt å ha
i yngre årsklasser.

Stein Stensby, men han kunne fortelle at
hovedtrener Steinar Øyulvstad nesten alltid
er der. Nå var han på turning med datteren
sin.
Da er det fint at Stensby, Kjetil Bakketun,
Helge Harboe og Øyvind Endresen er i
trenerbanken.

Gunstig

10

Det betyr nemlig at det alltid er flere som
kan følge opp, og at det er mulig for den
voksne å være borte ved enkelte anledninger. Mange vegrer seg nemlig for å ta
treneroppgaver, av frykt for å bli låst. Men
det gjelder ikke støttespillerne til dette laget.

– Det er veldig bra å være flere, svært gunstig
for en hovedtrener, innrømmer Øyulvstad,
som overtok foran denne sesongen. Han
synes det er topp at mange engasjerer seg,
men mener også det er viktig at gutta har én
hovedtrener å forholde seg til.

Da vi besøkte kunstgessbanen en tilfeldig
lørdag formiddag, var det full aktivitet.
Lagleder Hans Eivind Siewers, som har
vært oppmann i tre år, kunne telle opp
14 ivrige spillere av de totalt 18 som er
med. T
 reneren denne formiddagen var

Spillerne utgjør to lag, som prøver å forsvare seg og finne målet på en syverbane.
– For meg var det viktig at de unge skal få
et godt tilbud i Jardar, sier treneren som selv
spilte fotball i Drangedal i yngre år, og som
kom med familien sin fra Oppsal før dette.
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Tidligere ute
– Der starter spillerne med fotballtrening
sommer som vinter fra de går i 1. klasse.
Vi er nok litt sent i gang i Jardar, mener han.
Mange klubber velger helårstrening fra
ungene er i 7-årsalder.
Øyulvstad har tre barn i Jardar, både i
fotball og langrenn. I langrenn er han
hjelpetrener.
– Hva legger du vekt på i fotballen?
– Spilleforståelse og hvilke oppgaver den
enkelte har på banen. Vi prøver å skape et
godt miljø og kameratskap blant gutta.
G 2000 trener tre ganger i uken, men skulle
gjerne hatt mer plass på kunstgressbanen.
– Det med nok banetid er et problem, sier
Øyulvstad..
: Tekst og foto Mette Bugge

– Vi snakker om å behandle hverandre
ordentlig på og utenfor banen, sier Bjercke
som i blant synes det er en utfordring å kjøre
øvelser hvor alle føler at de er med, og samtidig gi de beste krevende nok øvelser.

– Jeg hadde forventet å “miste” noen av de
beste til andre klubber foran denne sesongen, men det har vi ikke. Gledelig er det at
vi har med en av våre på elitesatsingen til
Stabæk, så det viser at det går an.

den var han sterkt involvert som trener for
familiens eldstemann i fotball, i Jardar det
også. Nå ble han trener for 1B på Tanum.
Kenneth Hvidsten, og Heidi Føllesdal tok
seg av 1A.

Bjercke forsøker å få til 2 treninger i uken,
men med 2 lag, rullering av spillere og
kamper er det en utfordring med jobb og
familie selv om det er noen flere til å ta i et
tak når det gjelder lagledelse. Treneren har
alltid oppfordret spillerne til å drive med
egentrening, dra ned på Bjørnegård og spille
fotball også utenom treningene. Det sier seg
selv at man må det dersom man skal bli en
god fotballspiller.

Siden har jeg holdt på, og det er gleden av
å være ute sammen med spillerne på feltet
i trening og kamp, som gjør at en driver
med dette. Det hjelper jo også til med å
holde seg ung litt lenger, ler Bjercke, før han
legger til:

Lærkula må “kjæles med” hver dag, gjerne
med ved å øve på å sparke den så hardt
og langt en kan, trikse så mange ganger en
klarer, eller spille én mot én.
Bjercke har trent gjengen fra starten. Før

– Heldigvis er det dyktige trenere og lag
ledere, som “styrer” fotballkarrieren til
yngstejenta i familien, så der møter jeg opp
som dommer og heiagjeng, men det skjer
vel fra tid til annen at en glemmer seg, og
det kommer en melding om å “løpe hjem”,
“skyyyt” eller “finn mannen din”, som jo
ikke er så lett siden det bare er små jenter
ut på der!
: Tekst og foto Mette Bugge

Laget utgjøres av spillere fra Tanum 6A og
6B. De har spilt sammen siden 2. klasse.
De startet med hvert sitt klasselag sesongen
2005, men allerede i 2. klasse ble spillerne
slått sammen og spillergruppen ble én.
– Vi har alltid hatt 2 lag påmeldt i serien. I år
var planen å melde på et 11’er lag i tillegg til
7’er for å gi de ivrigste en ekstra utfordring,
men til det ble vi for få med det som skal til
for å holde 2 x 35 minutter på stor bane. Vi
har imidlertid et lite samarbeid med G98, så
det er flere som har fått bryne seg på stor
bane sammen med dem.
På øktene gjennom vinteren har treneren
fokusert på tekniske øvelser og forsøkt å
drille ballbehandling.
– Vi har delt opp i grupper litt avhengig av
ferdighetsnivå. Det er alltid spørsmål om å få
spille kamp, så 3 kvarter har alltid blitt satt av
til å spille kamp og forsøke å øve inn noe av
det vi har terpet på. Med kunstgresset åpnet
det seg helt nye muligheter, og det har vært
avgjørende, tror jeg, for at vi fortsatt har klart
å holde spillergruppen sammen. Sist vinter
trente vi på kunstgresset. Tidligere var vi
prisgitt små gymsaler.

De tar vare på hverandre. Fra venstre: Henrik Heide Bjercke, Anton Glad, Fabian
Lønrusten Suleng, Anders Gjelstad, Kristoffer Røed, Erlend Flo Lenz, Tobias Ellingsen Sæle,
Elias Guddal, Andreas Christensen-Røed, Kristian Fabricio Tveiten, Jesper Grjotheim Dahl,
Martin Føllesdal, Lars Nordrum. Trener:Jon Bjercke. Ikke til stede: Henning Færgestad,
Martin Solbakken, Fredrik Hvidsten.
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Dugnadseliten
Jardars håndballjenter av
1995-årgang er ikke redd

komiteen, men håper å finne noen andre
bidragsytere etterhvert.

for å ta i et tak. Som å

Flinke jenter

vaske klubbhuset og rydde

Under dugnaden 21. mai var han svært så
fornøyd. – Jenter 1995 var så mange at vi
fikk gjort veldig mye, forklarer Lars.

utenfor.
To ganger i året får klubbhuset og uteområdet gjennomgå av utøvere og deres foreldre
medbringende bøtter, kluter, river og koster.
– Dette er helt nødvendig for å kunne ha
et presentabelt klubbhus, ikke minst fordi
vi leier ut huset til selskaper og møter, sier
dugnadsgeneral Lars Silseth.
Han har sittet i husstyret helt siden klubb
huset var nytt på midten av 80-tallet.
70-åringen har passet på at det er rent og
pent, sammen med andre som har vært i
styret opp gjennom årene. Nå er den spreke
og løpssterke pensjonisten alene igjen i

20 store og små stilte opp, sammen med
blant andre lagleder Britt B. Støvind.
Hun forteller: – Årets dugnadsoppgaver var
storvask inne, vask av vinduer og en opp
rydding i busker og bed rundt klubbhuset.
Dugnadsleder Silseth ordnet med kaffe og
pølser underveis, og vi var alle godt fornøyd
med innsatsen da jobben var gjort.

Prima vare
For Jardar er denne innsatsen helt uvurderlig. Alle liker å ha det rent rundt seg, og selv
om det er vaskehjelp i huset til daglig, får en
slik dugnadsgjeng gjort så mye mer.

J95 er det tæl i, akkurat som det er på håndballbanen. Kommende sesong spiller de i
16-årsklassen, og vil være 13 spillere som er
med under ledelse av trener Basse.
– Våre jenter er en herlig gjeng som har
spilt sammen siden de var små. De har en
utrolig treningsvilje og er aktive og positive bidragsytere i klubben som dommere,
ledere på håndballskolen og som fremtidige
trenere for de yngre lagene, sier Britt.
Til høsten planlegges det nye sosiale treff/
aktiviteter og aktuelle cup’er, foreldregruppen jobber og planlegger turneringer for
neste sesong.
Og kanskje målet er å gjøre rent bord på
banen også, for denne dugnadsgjengen?
: Tekst og foto Mette Bugge

Både spillere og foresatte stilte opp. Bak fra venstre: Mari Bonesmo, Jeanine Basthus, Anne Grete Karlshaugen,
Torbjørn Knarvang, Bente Dingen, Kaja Frøystein Midten fra venstre: Julie Endresen, Sofie Støvind, Juni Fjugstad, Åse Bonesmo,
Erik Frøystein m/hunden Theo, Christin Fjugstad, Brittt Støvind, Bjørn Riebesen, Elise Nylund Pettersen. Foran fra venstre:
Cristine Frøystein, Monica Bockelie, Rebecca Riebesen Sjølie og dugnadsleder Lars O. Silseth. Kristin Bockelie og Morten
Basthus var ikke tilstede da bilde ble tatt.

Bakkene pyntet med plast
De to minste bakkene i
Jardarkollen har fått plast
belegg. Det varsler om nye
tider for hopperne i Jardar.
Bakken var pyntet til fest en mandagskveld
30. mai, og 60 unge, håpefulle hoppere fra
mange klubber sto forventningsfulle på
toppen da selveste Tom Hilde klippet over
snoren og dermed innviet anlegget.
Landslagets storhopper fra Asker, og
Vegard Swensen, siste vinters vinner av
norgescupen, hadde tatt turen Jardarkollen.

Husker starten
– Denne bakken har pappaen min laget, sa
Jan Erik Albu til 8 år gamle Trym Holtan.
Aalbu var også til stede på åpningen. Det
var her han startet sin hoppkarriere. Pappa
Ivar var en av krumtappene i anlegget, en
av de mange som bidro sterkt til miljøet i
bakken der det var aktivitet helt fra begynnelsen av 60-tallet. Han var mangeårig
oppmann også.
Sportssjef i Norges Skiforbund Clas Brede
Bråthen holdt tale før alle de unge fikk
prøve seg på den grønne plasten.
- Det er så godt å åpne en lokalbakke som
ligger der folk bor, sier Bråthen, som selv
har hoppet i IL Jardars bakke.
Hilde og Swensen forteller at de også har
vært faste deltakere på Jardars hoppkonkurranser, da de var yngre.
– Ja, mange ganger. Det var her jeg hoppet
mest da jeg var yngre, sier Hilde, som i dag
bor på Lillehammer på grunn av idretten.
– Tom slo meg som oftest og jeg ble nummer to, legger Swensen til.

Formannen imponert
Jardars første formann, Harry M.
Martinsen, hadde kommet over fra Juterud
veien 16, der han bor. Det er et steinkast
unna bakken. I flere perioder, gjennom 17

år, ledet han oppbygningen av klubben. Alt
startet med interessen for hopping blant
unge gutter.
I dag har jentene for lengst inntatt denne
idretten, og 11 jenter tok sats. Maria Beisvåg
var blant dem som hoppet langt i bakken. Broren Anders, som har lagt opp, var
tilskuer.
Eystein Weltzien, leder av Bærum Idretts
råd, kranset det fine anlegget sammen med
mange foreldre. Arild Strømnes, tidligere
rektor på Norges Toppidrettsgymnas, nå
styreleder og administrerende direktør,
hadde med barnebarnet, som er blitt kombinertutøver i klubben vår.

Jan Erik Aalbu t.v. hoppet i Jardarkollen da
han var liten. Den gangen var Harry Martinsen sentral som IL Jardars første formann.

Fra speakerbua, det flotte, nye dommertårnet, kunne Lars Ødegård holde publikum
orienter om lengder og hvem som skulle ut
neste gang. Det ble en del knall og fall i starten. Ikke så mange som er vant til å hoppe på
sommerføre i denne aldersgruppen. Jardars
Jon Haakon Moe, som er aktiv, og også sitter
i hovedstyret, viste hvordan det går an å mestre forholdene, til tross for langrennsdress og
Dragon-ski. 22-åringen satset skikkelig i en
alt for liten bakke for ham.
Hoppgruppas Georg Korody, ildsjel for
å få anlegget opp å stå i den sommerlige
utgaven, koste seg stort.
Budsjettet er på 400.000. Av dem kommer halvparten fra spillemidler, en
fjerdedel fra Bærum kommune og like
mye er dugnad.
– Ved å se på deltagelsen under åpningsrennet tror jeg at dette kommer til å bety svært
mye for rekrutteringen. Vi kan nå invitere
skoleungdom til bakken allerede i august
når skolen begynner.
– Er det konkrete planer om å sette i stand
den største bakken med plast også?
– Ikke foreløpig. Problemet er at man må
svinge på sletta, og det er ikke så greit på
plast, sier Korody

Hopperen som fikk æren av å sette utfor
først var Årets utøver 2010 i IL Jardar,
Magnus Ihle. Deretter ble prøveomgangen
gjennomført i de to bakkene.
I pausen før første omgang ble alle delta
gerne behørig avfotograferte på sletta
sammen med Clas Brede, Tom og Vegard.
IL Jardars leder, Jens Eskerud, som selv ble
involvert i klubben via hoppgruppen, holdt
en liten tale.
Siden det var første gang plastbakken ble
tatt i bruk, ble det satt bakkerekorder:
• K12 Jenter: 11,5 m,- Eva Hafting
(Eidsvolds Verks SK) og Ida Marie Hagen
(Haslum)
• K12 Gutter: 12.0 m,- Aksel Rennemo
(Asker SK)
• K17 Jenter: 16,5 m,- Maria Beisvåg
(IL Jardar)
• K17 Gutter: 22,5 m,- Jon Haakon Moe
(IL Jardar)
: Tekst og foto Mette Bugge
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Sportssjef Clas Brede Bråthen sa noen velvalgte ord under
åpningen av plastanlegget.

Som fugler i tårnet. Forventningsfulle hoppere før start.

Lengdedommerne følger med.

Stor interesse for åpningen av bakken.

Tidligere hopper Tobias Hillestad i Jardar, sammen med
pappa Vigleik og Georg Korody (t.h.)

Trym Holm og Jan Erik Aalbu.

Tom HIlde t.v. og Vegard Sørensen foran alle deltagerne. T.h. sporstssjef Clas Brede Bråthen.
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Før eller etter trening...

Vondt i nakke
eller rygg?
Vi kan behandle:

Gjør det enklere å velge gode
måltidsløsninger

Velkommen

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

Alle Umbro varer

÷20%

Alle
ordinære varer
i butikken

÷15%

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hodepine/migrene
Stiv nakke
Svimmelhet
Skulderplager
Prikking og/eller verking i arm
Smerte/stivhet i korsrygg
Hekseskudd (akutt lumbago)
Ischias
Hopperkne
Løperkne
Akillesproblemer
Benhinnebetennelse
Nedsatt bevegelighet
Andre idrettsskader

Vi holder til å Slependen Helsehus,
bak Malerstua. Gratis parkering!

Sportslig hilsen

G-Sport Slependen

Tlf. 66 77 51 30
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www.naprapat-slependen.no

Slependveien 54 B, 1341 SLEPENDEN
Telefon: 67 41 31 06
post@naprapat-slependen.no
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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

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.

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
Nettbanken i lomma!

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.

DEN ENESTE ”KONTAKTEN” DU TRENGER

14. mars flytter vi til
Signaturgården sammen
med EiendomsMegler 1.

VI UTFØRER ALT INNEN
STERK OG SVAKSTRØM

Velkommen!
www.sparebank1.no/bekkestua
Telefon 07040
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
20
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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

All rights reserved.

Med brillen fra Lien – ser du prikken over ién!

© 2008 Accenture.

Vi setter kvalitet og service i sentrum

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

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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www.miranda.no
Tlf. 3285 9900

Jubileumsbok trenger
støttespillere
4. februar 2012 fyller
IL Jardar 50 år.
Det skal vi feire med

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

Billingstadsletta 30, 1396 Billingstadsletta

jubileumsbok. Allerede før
jul kommer boken i salg.
Flere medlemmer i idrettslaget er engasjert
for samle inn stoff og bilder fra idrettslaget
og dets grupper gjennom årene.
Mette Bugge er redaktør for boken,
Marianne Stepaschko grafisk designer og
Tone Mjøs prosjektleder.

www.stabekkcatering.no

Fyldig dekning av barneog ungdomssporten
- hver tirsdag!

DYRENES STORSENTER
Industriveien 2
1337 Sandvika
Telefon 400 12 800


ms r
u
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l
k
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t
stø

Vi er ute etter firmaer og enkeltpersoner
som ønsker å gratulere Jardar med jubileet.
Vi håper du har lyst til å bidra til denne
spennende boken, som forteller Jardars historie gjennom 50 år. Mange mennesker og
hendelser blir omtalt. Mye verdifull historie
skal bli tatt vare på mellom to permer.
De som vil bidra som gratulanter kan
henvende seg til Tone Mjøs:
Tone Mjøs: tonemjoes@online.no
Håper du stiller!

Her ser dere et
eksempel på hvordan
en firmalogo vil se ut
i forhold til størrelse.
Pris for logo:
Kr 1500,-

www.mariannegrafiskdesign.no

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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B-blad

Blad i postabb.

Returadresse:
IL Jardar,
postboks 15, 1312 Slependen

Skal samle inn mobiler
Jardar er plukket ut av
Norges idrettsforbund (NIF)
og Telenor til å delta i den
nasjonale mobiltelefon
innsamlingen.
7 av 10 nordmenn har brukte mobiltelefoner i roteskuffen, og det er viktig at din
gamle mobil blir resirkulert på en sikker og
miljøvennlig måte. Med innsamlingen skal vi:

• S amle inn flest mulig penger til Jardar
idrettslag
• Bidra til et renere miljø
Bli med på et løft for miljøet og for Jardar!
Mer informasjon kommer senere på www.
jardar.no. Du kan jo starte med å finne frem
din gamle telefon i skapet, som du likevel
ikke får bruk for. Er du i et firma som har
mange mobiltelefoner som er utrangerte,
ta dem med. Jardar tjener mange penger på
disse telefonene.
: Tekst og foto Mette Bugge

Ny treningstid for
old girls i håndball
I en årrekke har Jardars veteraner på håndballbanen trent på tirsdager. Fra kommende
sesong er det onsdag som gjelder. Treningen blir
normalt fra klokken 21.- 22.30 for både A- og Blaget. Hjemmekampene legges til treningstiden,
slik at vi ikke spiller i Combien i helgene. De
dagene A-laget har kamp, får B-laget bruke en
halv bane i treningstiden til klubbens damelag i
4. divisjon. Det samme gjelder A-laget når
B-laget har kamp.
Vi ønsker gamle og nye spillere velkommen på
trening i august. Er det noe du lurer på – kan du
kontakte trener Mette Bugge: 90 89 22 15.
Bli med da vel!

Her er Jardars Stina Hellum Moe i aksjon i en
hjemmekamp siste sesong.

