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Må tenke fellesskapet
Først vil jeg takke for tilliten. Det er spennende å
bli leder av IL Jardar, med alle de muligheter og
utfordringer et slikt verv byr på.

Hun har tatt over som leder
av IL Jardar. Den andre
kvinnelige lederen i
idrettslagets 50 år lange
historie.

Heldigvis har jeg kjennskap til hvordan et hovedstyre arbeider. Som tidligere leder av Håndballgruppa, måtte jeg møte på hovedstyrets møter. Nå er
det jeg som skal være lederen og organisere styret
slik at vi blir et godt kollegium, men jeg er heldigvis
ikke alene. Det er mange dyktige mennesker i klubbens øverste organ, og de kommer fra de forskjellige
idrettene. Sammen skal vi tenke helhet.
Det jeg synes er viktig er at vi i klubben ikke sitter
på hver vår tue, men samarbeider. Det kan skje
mellom idrettene, som at fotball og håndball har et
samarbeide. De idrettene overlapper hverandre, og
ofte er det de samme spillerne som er med begge
steder. Felles for dem er at de trenger styrke- og
utholdenhetstrening. Kanskje det hadde vært mulig
å forta et felles løft her, slik at ikke de unge må velge mellom hvor de skal gå på trening.
Gruppene må bli flinkere til å jobbe sammen. Finne en felles plattform.

Tenke annerledes?
Det er noen ting som det snakkes om på møtene, som jeg er litt blank på. Mitt ansvar
blir å sette meg inn i de ulike områdene, slik at vi sammen i styret kan ta gode
avgjørelser.
Jardar er engasjert på mange områder, også i skolen med Allidretten i SFO-tiden. Der
har vi mange unge instruktører og det går veldig bra. Vi har imidlertid sett at det går
litt ut over deltagelsen på Allidretten på kveldstid. Derfor har vi diskutert om vi skal
ta noen grep her. Er det andre måter å organisere på? Hva skal vi tilby og når? Dette
arbeidet er i full gang og planene settes igang til høsten.
Hovedstyret er også opptatt av andre ting. Fotballen ønsker å få Bane 2-prosjektet opp
å gå igjen. Her skal vi melde dette inn som sak til neste møte i BIR (Bærum Idrettstråd).
Langrenn har endelig fått godkjenning av Miljøverndepartementet om regulering av
området på Vestmarksetra som skianlegg. Dette jubler vi for. Håndball ønsker å komme
i gang med et anleggs-prosjekt og her jakter vi på en prosjektleder.
Det er en oppgaver som hovedstyret slutter helhjertet opp om.
Den største utfordringen akkurat nå er økonomien. Selv om vi ikke skal være en overskuddsbedrift, må vi ha solid økonomi, fordi det gir handlerom. Vi ønsker blant annet å
foreta en utbygging av klubbhuset, med terrasse. Det ville gi helt andre muligheter, også
med tanke på utleie. Et enda mer attraktivt selskaps- og møtelokale.

Ha en god sommer!
: kjersti Hellby

Forsidebildet:
Morojenter som deltok i Natthåndball: Foran fra venstre: Kristine
Søhol, Stine Holst, Sandra Skaje, Lisa Sæther, Bak fra venstre:
Helene Mjøs, Mathilde Skovli, Emile Gabrielsen, Helene Silseth,
Maren Steinmo, Silje Sonerud
Foto: mette Bugge

Kjersti Hellby er en tøffing.

Den første var Åse Bergene, som satt i vervet
fra 1999 til 2003. Før henne var det 10 menn.
Etter Åse overtok Morten Mørch, som hadde
vært nestleder i hennes styre. Da han sa takk
for seg etter et par år, kom Harald Eskerud
inn. Eskerud sto på i mange år, og ga seg på
årsmøtet 18.april.
Tone Mjøs i valgkomiteen hadde lenge jobbet
med å bearbeide Kjersti, som hun har kjent
fra håndballen. Kjersti var håndballspiller i en
årrekke, både som ung og “mer voksen”. De
siste årene har hun spilt på old girls, men sa
egentlig takk for seg etter forrige sesong. Hun
ble likevel med på noen kamper i vinter, da A
laget hadde problemer med å få nok spillere.
Kjersti ble klappet inn med stor entusiasme
i april, og har fått med seg et erfarent styre.
Hun og resten av gjengen er allerede godt i
gang med mange arbeidsoppgaver.

Jardars nye leder Kjersti Hellby har mannen sin i ryggen. Lars holder tommelen opp
på årsmøtet.

Utmerkelser
På årsmøtet handler det om økonomi, tiltak
og nye forslag, men for noen av medlemmene
er utdeling av priser noe av det viktigste. I en
klubb med 1200 medlemmer er det mange
som står på. Mange sier ja når de blir spurt, og
mange bare går inn og tar ansvar.
Merkekomiteen har ansvaret for fire
utmerkelser: Merke med krans, gullmer
ket, æresmedlemskap og Bellevuepokalen.
Merkekomiteen foreslo denne gangen en
opprydning når det gjelder merker. Det ble
presisert hva som kreves. Det må gå minst
fem år mellom hver utmerkelse, og det er
mulig å få merker både for administrativ og
sportslig innsats. For det siste kreves veldig
store prestasjoner på nasjonalt (merke med
krans) og internasjonalt nivå (gullmerke). Det
siste forutsetter det første.

Hovedstyret har ansvaret for de andre
utmerkelsene, som Årets trener, Årets
dommer, osv.

De siste årene har årsmøtet trukket ut i tid.
Kjersti Hellby ønsker å finne en litt annen
form på årsmøtet.

Her var det mange glade mennesker, som
fikk som fortjent.

Lykke til i det videre arbeidet!
: Tekst og foto Mette Bugge

Ledere av idrettslaget
1962 – 1964
1965
1966 – 1971
1972 – 1974
1975 – 1982
1983 – 1984
1985 – 1989
1990 – 1992

Harry M. Martinsen
Asbjørn Aamo
Harry M. Martinsen
Carl Wishman
Harry M. Martinsen
Kjell H. Kittelsen
Knut Omland
Lars O. Silseth

1993 – 1997
1998 –

Arne Bjøntegaard
Knut Helgesen
nestleder/fung. leder
1999 – 2002 Åse Bergene
2002 – 2004 Morten Mørch
2004 – 2012 Jens Eskerud
2012 –
Kjersti Hellby

Jardarposten nr 1 – 2012

3

Årsmøtet

Årets trener Vlatko Duric i håndball hadde selskap av unge spillere på årsmøttet. Bak f.v.: Oskar Hørgård, Tobias Nygård,
Morten Johan Rønning, Magne Nergård Lynum og Eivind Strand Harboe.

Klubbens nye styre

Merkekomitéen delte ut følgende priser:

Leder: Kjersti Hellby
Nestleder: Narve Mjøs
Økonomiansvarlig: Heidi Brovold
Styremedlem: Stian Solberg
Styremedlem: Georg Kórody,
Ragnhild Katteland
Ungdomsrepresentant:
Jon Haakon Moe
I tillegg sitter gruppelederne for
Fotball, Håndball, Hopp, Langrenn
og Sykkel i styret.

Bellevuepokalen:
Einar Oftebro Luraas (For hans innsats som kominertutøver og skihopper sesongen 2011)
Merke med krans:
Petter Berntsen (For lang og tro tjeneste i
Fotballgruppen)
Merke med krans:
Håkon Moe (For lang og tro tjeneste i
Hoppgruppen og skikretsen)
Hedersbevisning i gull:
Georg Kórody (For lang og tro tjeneste i
Hoppgruppen og for hoppsporten i Norge)

Haakon Moe(t.h.) fikk merke med
krans av Georg Korody.

Liv Stensaker med prisen Årets ildsjel. Hun fikk
prisen av Bryn Horpestad, nestleder i fotballgruppa.

Styrets priser for 2011 bel delt
ut til følgende medlemmer:
Årets trener: Vlatko Duric (Håndball)
Årets utøver: Andreas Vilberg (Hopp)
Årets leder: Bjørn Tiller (Langrenn)
Årets foreldre: Unni Rødal og
Georg Kórody (Håndball)
Årets dommer: Eivind Smestad Scheie
(Håndball)
Årets ildsjel: Liv Stensaker (Fotball) og
Gerog Kórody (Hopp)
Oppmuntringsprisen: Jon Haakon Moe
(Hopp)

Bjørn Tiller (t.v.) ble valgt til Årets leder.
Han fikk prisen av langrennsleder Rune Engeset.

Medlemskontingenten må betales
Mange av Jardar medlemmer er ikke klar
over at medlemskontingent og trenings
avgift er to forskjellige ting. For å være
medlem av et idrettslag, må alle betale en år
lig kontingent. Her slurves det. Du skal vite
at det ikke er lov til å spille håndball, fotball,
hoppe, sykle eller delta i langrenn, hvis man
ikke har betalt sin klubbkontingent.

Jens Eskerud har gjort en
flott innsats som leder.
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Bellevuepokalvinner:
Einar Oftebro Luraas.
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Fotballens Geir Haug ble tildelt
merke i fjor, men fikk det først i år.

Eivind Smestad Scheie ble Årets dommer
og fikk pris av håndballeder Gry Nergård.

Som medlem av Jardar får du fire utgaver
av Jardarposten,klubbens blad, og tilgang til
klubbhuset. Medlemmer får reduserte priser.
I tillegg får medlemmer reduserte priser på
avtaler vi har med blant annet treningssentre
og sportsbutikker. Nærmere informasjon om
våre avtaler vil om litt bli lagt ut på nettet kun
synlig for medlemmer ved innlogging.

I forbindelse med at Jardar har innført et
nytt nettbasert medlemsregister, så må du
nå gå inn på www.jardar.no og betale for
kontingenten.

Hvordan logge seg inn” står nærmere
beskrevet på www.jardar.no ved å klikke deg
inn på ”Oppdatere din side?” til venstre i
sidemenyen. Dette virker kun hvis du har
registrert din e-postadresse tidligere.
Hvis vi ikke har registrert din e-post, så må
du kontakte klubbkontoret på mail
jardar.il@online.no eks. Per Erik Karlsen
01/01-1999 så får du innloggingsdetaljer i
retur.

Logg inn på medlemsmenyen til høyre.
Har du glemt brukernavn og/eller pass
ord klikk på linken ”Har du glemt ditt
brukernavn eller passord?”, skriv inn din
e-post adresse og du vil motta brukernavn
og passord.

– Takk for hjelpen, sier Anja Kingdon,
klubbens daglige leder. Hun mener at dette
systemet blir mye enklere for deg og Jardar,
men at det foreløpig kanskje ikke er så
mange som vet at betalingen foregår på
denne måten.

Treningsavgiften er de kronene som går
til hver enkelt gruppe. Der kan avgiften
være forskjellig ut fra idrett, antall dager
og aldergrupper.

På nettet
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Årsmøtet

Min glede er å se at barn
har det fint med idretten
med krans på årsmøtet.
komiteen, ante han ikke
noe om det.

Før dette hadde han samme kveld allerede
fått pris som Årets ildsjel sammen med
Liv Stensaker fra fotball, og Årets foreldre
sammen med kona Unni Rødal.

48-åringen fikk seg en overraskelse, men det
var fullt fortjent at han ble ”forfremmet”.
Petter har i mange år engasjert seg i idretts
laget Jardar, både som trener og admini
strator. Han har hatt flere verv samtidig.
På siste årsmøte i fotballgruppa, ble han
innvalgt i styret igjen.

– Dette var i overkant, men veldig hyggelig,
sier mannen som har en lang merittliste
i klubben. Som andre foreldre ble han
engasjert da sønnen Christian begynte å
hoppe på ski.

–Datteren min Caroline begynte med fot
ball, og jeg ble trener for hennes lag i 2003,
sier han.

Da var han en viktig bidragsyter som blant
annet leder av hoppgruppa i fire år.

Denne sesongen er han involvert i fem lag,
og de fleste har han hatt i mange år.

Alltid i farta
– Jeg er på banen nesten alle dager i seson
gen. Det er kamper og treninger, forklarer
familiefaren som bor i Hiltonkroken. Der
har de bodd siden 1996. Før det var Petter
Berntsen i kongelige kretser, på Skaugum
og Voksenkollen. Hans pappa jobbet for
de kongelige i 45 år. Selv var han sjåfør for
kongefamilien i 20 år, men i dag har han sitt
eget transportfirma.
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er en av Jardars ildsjeler, og

På årsmøtet delte han ut merker og Bellevue
pokalen som medlem av Merkekomiteen.
Men da han trodde at alt var over, ble han
selv ropt opp. Georg fikk Gullmerket for sin
mangeårige innsats for hoppere og hopp
sporten.

Selv om han sitter i Merke

Han tok også initiativ til at Jardar skulle få
et old boys-lag M 40. Der er han spiller og
trener.

Hoppgruppas Georg Korody
slikt går ikke upåaktet hen.

Petter Berntsen fikk Merke

Det opprinelige, Jenter årgang 1996, er han
trener og lagleder for. Dessuten samar
beider han med laget av årgang 1995, der
han er lagleder, og årgang 1997, der han er
trener samen med Rune Nygård. Om ikke
dette er nok, er han på tredje året trener for
sønnen Nikolais lag, årgang 2001.

Tok dagens trippel

Dommergjerning
For 10 år siden ble han hoppdommer. Georg
så at dommerstanden slet med rekruttering,
og han tok nødvendige kurs. I 2007 ble han
forbundsdommer, og fra samme år ble han
leder av Akershus skidommerlaug. Som om
dette ikke er nok, har ildsjelen også tatt prøven
som forbunds-TD, det vil si Teknisk Dele
gert. Det er for både hopp og kombinert.

Fikk utmerkelse på årsmøtet. Petter Berntsen ble overrasket

Ble leder
Petter Berntsen hadde aldri trodd at han
skulle gå direkte inn som leder av fotball
gruppa i 2005, da han sa ja til å sitte i styret
den gangen.
– Etter at Jan Furnes ga seg, var det ingen
som ville ha den jobben, forteller han.
I tre år hadde 48-åringen vervet, deretter ble
det ytterligere tre år i IL Jardars Hovedstyre.
Der er han ikke lenger.

Mester Petter
I dag er Petter banemester. Det skjedde

da klubben fikk en egen kunstgressmatte i
2009.
– Det er forskjellige ting å holde styr på,
som lyset, at banen ser ordentlig ut. Jeg
samarbeider med kommunen og skolen.
– Hva styrer deg?
– Jeg har stor glede av å se at mine og andres
barn har det fint i idretten, istedenfor å løpe
rundt på Storsenteret. Selv om det er mye
å gjøre, er det også veldig givende, forklarer
den ferske merkemannen.
: Tekst og foto Mette Bugge

Det betyr at han kan ta hovedansvar ved de
store konkurransene, som Solan Gundersen
vinterleker i Alvdal.

Det ble mye på en kveld for Georg Korody, som har et varmt hjerte for Jardar.
Bak klapper ordstyrer Martin Stensaker.

både rennleder Hroar Stjernen og jeg lettet
ut. Bakkerkorden i Sprova er på 104,5 m, noe
den fortsatt er eftersom Bardal var nedi med
hendene.

Sitter i hovedstyret

Georg var for øvrig TD under senior-NM
normalbakke og lag NM i Sprova i fjor.

Georg har mange administrative oppgaver.
Han har vært medlem av Hovedstyret fra
2001, og er det fortsatt. 52-åringen engas
jerer seg i Jardarkollen, og er ivrig pappa.
Sønnen Christian gikk på Norges Topp
idrettsgymnas (NTG), og satser fortsatt. Nå
er han 18 år og er kommet tilbake til forel
drene igjen, etter oppholdet på Lillehammer.

– Det var for øvrig der vi sendte Bardal ned
på 111 meter. Da han reiste seg opp, pustet

– Han gikk på kombinertlinjen, men la etter
hvert langrennsskiene på hylla. Målet er nå

Det hører med til historien at Kari Solstad
var Jardars forrige forbundsdommer, og hun
holdt på med dommergjerningen i omtrent
15 år, til hun ga seg inn på 90-tallet. Georg er
blitt hennes etterfølger.

å se hvor langt han kan komme i A-klassen
i hopp.

Ante ingenting
Georg er bergenser. Familien flyttet til vårt
område i 1994. Han er ansatt i Veritas, som
softwareekspert. Derfor tok han også et
viktig tak da Jardars webside kom på banen
for mange år siden.
Han er også med i Merkekomiteen, der de
øvrige medlemmene måtte gå bak hans rygg
for å få til denne utmerkelsen. Men det var
ingen tvil. Han er en meget verdig merke
mann.
: Tekst og foto Mette Bugge
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Natthåndball
Det er alltid populært for barn og unge å få
være med på denne spesielle fredagskvelden
i hallen. Denne gangen fant arrangementet
sted fredag 23. mars.

en administrator av rang, og hun har alltid
orden på oppgaver og folk. Noen kom
med kaker, mange med gaver til utlodning,
og Rolf Rustad hadde bidratt med å lage
oppgaver som ble brukt i en konkurranse.
Loddsalget gikk unna, kiosksalget også.
På banen ble det spilt kamper i ett sett, og
mange foreldre kom innom for å følge med,
og senere hente sine håpefulle.

Klubbens old girls-lag pleier å stå for
arrangementet. Oppmann Mette Härdi er

Her er noen av deltakerne fotografert av
Paal Enge.

Den årlige Natthåndballen
ble arrangert på tradisjonelt
vis i mars.

Håndballen hadde
årsmøte 12. april
Disse ble valgt med akklamasjon:
Leder Gry Nergård
Trude Steinmo
Nina Holst
Anne Marit Næss
Katrine Nordgård
Paal Enge
Mats Carlsson
Gunn Silseth Gautvik

Fire fra J 10 koste seg. F.v.: Ancheni Thamotharampilliai, Elisa Rød Haraldsson, Andrea Nærup, Helle Alvarstein
Joakim Bedsted stiller alltid opp. Her som dommer.
Han er ellers både spiller og trener i klubben..

Sissel Sundby (t.v.) og Tone Mjøs er ikke redd for å kle seg ut. De bidrar alltid når
det er noe på gang i Combihallen.

Gutter 8. Ludvik, Jesper, Snorre og Erlend.

Jenter 13. Kristina, Linn, Michelle, Ulrikke og Frida.
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Jenter 10. Marthine Ulrikke Pernille Nora.
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Messecup – noe å
glede seg til
Jardars håndballgruppe
satser på to turneringer i
året. For de yngste er det en
cup i Sarpsborg.

I pinsen var det flere av Jardars lag som
gjorde det godt i denne turneringen.
Klubbens Piker 16-lag vant B-finalen,
og den stolte gjengen kunne juble.
Innledningsvis fikk laget de to beste i sin

Guttelag med suksess

pulje, men elevene til trenerne Tone Mjøs
og Sissel Sundby sto på til det siste.
Mjøs anbefaler Messecup som en virkelig
sosial turnering. Det at flere Jardarlag er
samlet, betyr også mye.

Moro med finaleseier. Bak f.v.: Morten Johan Rønning, Adrian Duric, Jørgen Labråten, Oskar Hørgård, Jonas Hunvik og Rayan Nami.
Nederste rad: Kjetil Jacobsen, Eivind Strand Harboe, Tobias Nygård, Mahdi Adel og Haakon Bøe. Foto: Anne Lovise Strand

G 12 er et vinnerlag.
I slutten av mai ble det seier

Laget vant alle kampene sine og slo
Tønsberg Turn 6-1 i finalen.

Laget består av 14 gutter, 3 flere enn i for
rige sesong. Det ser ut til at alle fortsetter
kommende sesong. Vlatko Duric er trener,
og han er populær.

I tillegg fikk keeper, Oskar Hørgård beste
mannspremien, noe som var velfortjent.

Neste turnering på programmet nå er
Ski-cup siste helg i august.

i Messecup i Tønsberg.
Jubelgjengen. Foran f.v. Helene Silseth, Lisa Edelman, Stine Holst, Maren Bredal Steinmo, Isabel Rodriguez, Sissel Sundby. Andre rad
fra venstre: Andrea Borgersen Hulbak, Tone Mjøs, Sunniva Lystrup, Silje Sonerud, Sandra Skaje, Helene Mjøs, Mathilde Skovli Pettersen,
Kristine Søhol.
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Innimellom kampene var spillene på
stranden i strålende vær.

For Jardar er det stas å få opp gode lag. De
resultatene som laget til trener Vlatko Duric
oppnår, er ikke tilfeldig. Guttene trener vel
dig bra, og har ambisjoner. Miljøet i gjengen
er topp, og foreldrene flinke til å følge opp.
Flere hadde tatt turen til Tønsberg, for å se
de håpefulle i aksjon. Laget utnytter også
muligheten til å trene godt lenge etter at
sesongen er over. Det blir moro å følge dem
i seriespill fra høsten av.
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Løste dommer-mangelen

Ungdom tar treneransvar

I mange år har Jardar slitt

Håvard Skuterud og

med å få nok dommere

Jonas Ellingsen Sæle er

i håndball, men ikke nå

to tenåringer som har

lenger. Nå er det nesten for

gått aktivitetslederkurs,

mange...

og som nå er trenere for
Gutter 1999. Jardars plan

Da Gry Nergård ble valgt inn i håndballstyret
for tre år siden, ble hun dommerkontakt.
Hun fikk høre om problemene med å skaffe
nok dommere, noe som til og med kan gi
straffegebyr av kretsen. Her måtte noe gjøres.
– Vi laget et dommerprosjekt, der alle
14-åringene måtte gå et fire timers dom
merkurs. Da var det flere som fant ut at det
var veldig fint å være kampleder. Ikke minst
tjener ungdommen penger på dette, og man
kan være dommer istedenfor å ha en annen
betalt jobb, sier Nergård.
Rekrutteringen tok seg opp, og i vinter var 20
dommere i aksjon, fra de yngste til folk langt
opp i 50-årene.

for å rekruttere ungdom
inn i trenerroller, fungerer.
De spiller selv fotball på Gutter 1996, men
har påtatt seg å trene Gutter 1999 denne
sesongen. De har mye å tilføre gjengen, som
har både ellever og syverlag. Da Jardarpos
ten kom på besøk, var de opptatt med syver

fotball, i en kamp mot Hauger. Mange ivrige
foreldre var støttespillere på sidelinjen.
Laget består av 22 spillere, og de trener på
Emma Hjorth.
Utdanning av aktivitetsledere, som kan ta
jobber både i Skolefritidsordningen og i
klubbens mange grener som trenere, er et
strategisk valg styret har gjort. Narve Mjøs i
hovedstyret sier det slik:
– Hittil har 45 gått på kurs. De fleste har
også fått jobb. Vi bygger kompetanse fra
grunnen av, og har allerede fått stort utbytte
av de unge. De skaffer seg dessuten solid
erfaring og kompetanse som ledere.

kurs til høsten. – Der har hopp og langrenn
vært flinke til å få tak i unge mennesker.
Dette er tredje året vi har slike kurs, og det er
faktisk fleste jenter som er med.
En god nyhet for ungdommen er at styret
har bestemt at lønningene skal heves fra 125
til 150 kroner. Det betyr lommepenger å
hente for ivrige trenere og aktivitetsledere.
Når det gjelder laget som har unge Håvard
og Jonas som trenere, består de av en ivrig
gjeng. Laget gjør fremskritt i hver eneste
kamp, og bak toppscorer Martin Føllesdal
står det mange viktige spillere.
Håvard og Jonas er fast bestemt på å utvikle
laget i riktig retning. De har mye å bidra med.

Mjøs kan fortelle at det settes i gang et nytt
: Tekst og foto Mette Bugge

Spreke dommere. Bak fra v: Hanna Gautvik, Helena Lam, Ingvild Mølmen, Nina
Hagberg, Ida Dahn Hunvik Foran fra v: Marte Gjelstad, Julie Landenget, Marianne
Wang, Ida Nygård.

Jardar opplever at ungdommen forblir dom
mere til de er ferdig med videregående, men
da har de som regel dømt i fire år og fått en
god ballast.
Noen av veteranene har vært trofaste gjen
nom en årrekke, som Mini Pedersen, Knut
Årøen, Eivind Skeie, og Karsten Bedsted.
Sistnevnte hadde et friår siste sesong.

Foregangsklubb
Fem jenter blåser også i fløyta, og mange
flere har gått kurs. Denne gjengen blir ofte
benyttet når det er cuper i hallen.
Nergård mener at Jardar med rette kan kalles
en foregangsklubb.
– Det er artig med ungdom i kubben på den
måten. Mange synes de er flinke.
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Helena Lam (foran), Julie Landenget (bak t.v.) og Ingvil Mølmen er gode å ha som dommere.

– Det er tøft å være dommer. Hvordan takler
de å få kjeft av ivrige trenere og foreldre?

veileder sammen med dem det første året. Vi
hjelper dem. Dessuten oppfordrer vi foreldre
til å oppføre seg pent.

– Noen har dessverre vært i slike situasjoner
på bortebane. I Combihallen er det alltid en

Gry Nergård var selv med på 80 kamper i
Combihallen bare i fjor.

Jardarposten nr 2 – 2012

Eivind Smestad Scheie ble på siste årsmøte
utnevnt til Årets dommer i Jardar. Han
dømte over 200 kamper i serien. Det samme
gjorde Mini..
: Tekst og foto Mette Bugge

G 1999 med toppscorer Martin Føllesdal og trenerne Jonas Ellingsen Sæle og Håvard Skuterud foran. Bak f.v. Tobias Ellingsen Sæle,
Martin Solbakken, Elias Guddal, Anton Glad, Anders Gjelstad, Erlend Flo Lenz, Kristoffer Røed, Lars Nordrum, Emil Gedde-Dahl.
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Jardars Eivind Nesset svever i luften
etter en takling mot Jutul.

Herrelaget stortrives
på kunstgresset
– Ingen har så god kunst
gressbane som Jardar.
Nå gjelder det bare at vi
får opp et godt juniorlag,
som kan rekruttere inn til
seniorlaget.
Det sier Mads Clausen, spillende trener hos
de blå/hvite i 4. divisjon. Sammen med
Eirik Markegård har 28-åringen ansvaret for
laget som egentlig har 22 spillere, men som
på forsesongen slet med skader og sykdom.
Derfor hendte det at gjengen var alt for få
på trening, og det gjør stor utslag.
– Med få spillere gjør det noe med trenings
kulturen. Vi trenger å være mange for å
opprettholde et bra trøkk, sier Mads.
Han spilte i Jardar i sin ungdom, og var et
stort talent som gikk til Stabæk. Han ble
mest kjent da han scoret mål for Follo og

fikk være med i NM-finalen på Ullevaal
for noen år siden. Da ble det tap for
Strømsgodset.
Mads kom tilbake til Jardar forrige sesong,
men da hadde han vondt i beina. I år er han
fit for fight, og scoret blan annet et nydelig
mål rett i krysset da Jardar spilte seriekamp
mot naboen helt i slutten av mai.
– Det var typisk for oss. Vi ledet 2-0 og så
tapte vi 3-2, forklarer Mads.
Han og de andre guttas mål for høst
sesongen er å ta seg oppover på tabellen.
– Er det noen fare for nedrykk?
– Det håper jeg da ikke. I en periode hadde
vi 10 som var borte av ulike årsaker. Når
alle er tilbake bør vi klare å avansere.
På Jardars lag spiller flere veteraner, som
Christian Tangstad og Magnus Stenbeck.
De har vært i Jardar lenge, men har

De to kameratene Erik Brænden (Jutul) og Magnus
Stenbeck (Jardar) var gode venner både før og etter
kampen, selv om Erik scoret seiersmålet.

Full fart for Anders Forberg Fossbråten, som
bor på Stabæk, og har både Stabæk og Jardar
i sitt hjerte.

Eirik Martinsen, som i mange år også
har jobbet som trener i fotballskolen,
er en viktig brikke på A-laget.

opplevd at tidligere lagkamerater velger
andre lag.
– I Jutul spiller blant andre Erik Brænden
og Ole Kjos, som begge har en fortid i
Jardar, og som vi heller skulle sett spille i blå
drakt, sier Mads.
Selv er Magnus, Mads og flere andre bosatt i
Oslo, men pendlingen går greit.
– Det har aldri vært noe problem. Det er
bare 20 minutter, sier Mads, som på dagtid
har en jobb i familiebedriften Stil på Ski.
Han er vant til å kjøre.
Selv om Jardar også har fått tilvekst av
spillere utenfra, enten fra andre klubber i
nærheten, eller fordi de har flyttet til vårt
område, så håper Mads at noen yngre
spillere vil ha herrelaget som mål. Det er
viktig for klubben at det er rekruttering
nedenfra.
: Tekst og foto Mette Bugge

Trener Mads Clausen i fint driv. Han har store fotballferdigheter, snappet opp i Jardar og noen andre klubber.
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Strømmer til Jardartrollet
Jardartrollet er godt i gang,
men det er bare å henge seg
på til høsten igjen. Da er det
tre nye runder.

Allerede i første runde 23. mai kom over
100 som ville være med. Flere er det blitt
etter hvert i denne karusellen, som har lange
tradisjoner i klubben vår. Den foregår i
Tanumskogen, med mål og innkomst ved
Tanum skole.
– Dette er en fantastisk anledning for aktive
til å presse hverandre litt på sommerstid.

Løpet er blitt populært også blant utøvere fra
klubber i nærområdet, sier Rune Engeset.
Han er leder av langrennsgruppa, var selv
tidligere hopper, men har nå barna Kasper
og Ilja med i langrenn.
Engeset presiserer at Jardartrollet også passer
godt for små, så vel som store. Derfor ser
man at mange familier stiller med hele sitt
mannskap. Det er løyper av alle lengder.

mer, mange av dem svært aktive. De eldste,
fra 15 år og oppover, deltar i HL-gruppa
(Hovedlandsrennet) der målet er å være med
der. De hadde kick off i mai, og trener også
om sommeren.
De yngre starter igjen til høsten. Så går det
slag i slag med utetrening, innetrening senere
på høsten, og deretter forhåpentlig trening og
konkurranser på snø.

– Det fine er at man løper i skogen, på skån
somme stier, legger lederen til.

Langrenn har fått et oppsving i hele landet.
Både barn og foreldre synes det er morsomt
å gå på ski.

Engeset har vært leder i et drøyt år. Han
forteller at gruppen i dag har 100 medlem

Jardartrollet er en fin innledning til en ny
sesong, for dem som vil det.
: Tekst Mette Bugge Foto Dorthe Kristin Fuglenes

Full fart ut fra start i sesongens første utgave av Jardartrollet. Fire løp før sommerferien følges opp av tre løp til høsten.

Fra venstre: Lise Bjørnstad, Erik Aas, Jon Ole Overrein, Per Kristian Nesse, Arne Gaustad, Joar Skjevdal, Kjell Keseler, Svein-Erik Skjelbred,
Knut Helgesen, Tom Nilsen, Tor Staff, Dan Evert Brekke, Knut Petter Guriby, Markus Lien Oftebro, Hans Andreas Glette Hansen, Ola Nyhus,
Eva Rønning, Kjell Nervold, Bjørn Rønning, Øyvind Foyn, Christian Foyn.

Har sykkelryttere
fra 16 til 65 år
I sykkelgruppa er det glade
har tatt seg kraftig opp.

Sykling hadde foregått uformelt i Jardar i
mange år, men nå er gruppa formell. Det
er valgt et styre, og gruppa er tatt opp i
Norges Cykleforbund.

Ola Nyhus er nyvalgt leder etter Harald
Eskerud, og sjefen kan melde om at stadig
flere finner veien til TourTråkk, som finner
sted presis hver lørdag klokken 09.00.

Under årsmøtet i april overtok Nyhus
etter den forrige lederen, junioren Harald
Eskerud. Han er nettopp ferdig med vide
regående.

– Det har vært 50 sykkelryttere innom
allerede, og det er flere enn på samme tid i
fjor, sier Nyhus.

– Hva er visjonen, Nyhus?
– Vi ønsker å få rekruttert flere juniorer,
men også ha ei turgruppe som er sosial og
hyggelig, og der man også kommer i form.
Vi ønsker dessuten at folk skal bli kjent i
nærområdet, sier Nyhus.

hjul. Interessen for sykling

Gruppa tok fatt på en ny sesong første
lørdag etter påske. Da var det ni jenter
som stilte til start, og mange menn. På en
strålende dag syklet gjengen i nærområdet.
Etter hvert har turene blitt lengre, og det
er også blitt behov for å dele opp gjengen
underveis, ut fra ferdigheter og interesse.
Noen har lang erfaring på sykkelsetet, andre
er relativt ferske.

Stort aldersspenn
– Vi har med folk fra 16 til 65 år, men snittet
er vel nærmere 50, fortelleren lederen.
Egentlig var det juniorene som ville ha en
sykkelgruppe og kjøre løp på landeveien.
16
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Gruppa er utrolig flink til å fortelle om
turene på hjemmeside og facebook, der det
er bilder og betraktninger. Fra gang til gang
er det ulike medlemmer som legger opp
turene. Derfor går de på mange forskjellige
steder.
Nyhus har som mål at flere skal bli kjent
med dette tilbudet, også innad i Jardar.
– Vi ønsker alle velkommen. Da tenker jeg på
medlemmer som driver andre idretter, men
også foreldre som har lyst til å trimme litt i
vår regi, og trenger å få en dytt for å komme i
gang. Sykling er utrolig fint på mange måter.

Ritt for noen
Mange av dem som ønsker å delta i ritt,
som Lillehammer-Oslo rundt sankthans,
trener også på tirsdager. Jardar har minst
åtte som skal være med der.
Nyhus begynte med sykling for ti år siden.
I dag er han 55 og har stor glede av lørdags
samlingene. Når sesongen er over langt
ut på høsten, er det dessuten en meget
hyggelig sammenkomst i klubbhuset.
– Ingen bør være redd for å komme, for vi
har minst to grupper. Vi starter sammen, og
deler opp etter hvert. Ingen må sykle lenger
enn de orker.
Nyhus forteller at Jardar også tilbyr fine
sykkeldrakter til dem som vil ha det.
Han tar imot bestilling på slik bekledning.
Det kan gjøres på onyhus@online.no
Sykkelgruppas styre
Ola Nyhus
Lise Bjørnstad
Ole Christian Astrup
Jens Eskerud
Harald Eskerud
: Tekst og foto Mette Bugge
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Ungdom jakter kondis
Jardars langrennsløpere
får mye å bryne seg på
i sommer. Jakten på
kondisen er for lengst i
gang.
Av 45 utøvere totalt som er med i langrennsprosjektet, har Jardar med 11 utøvere og to trenere. Utøvere fra flere klubber er med
på bildet. Jardar er representert med Synne Nesheim Flatebakken, Camilla Vannebo, Kristin Helland-Hansen, Malin Trønnes, Øystein
Hatlestad Hovland, Kristian Nilsen, Håkon Asdøl, Tale Lindefjeld, Anniken Helland-Hansen, Ilja Engeset, Kristine Amundsen. Trenerne
er: Ingerlise W. jensen. Hun sitter som nummer to fra venstre.

Venter bare på Vestmarka
Denne gjengen av
langrennsløpere fra Asker
og Bærum kan knapt vente
på å ta i bruk det nye
løypeanlegget i Vestmarka.
Jardars Øyvind Foyn, som har prosjektet
helt inn i ryggmargen, forklarer hva som har
hendt:
Denne sesongen har det skjedd store
fremskritt for oppgradering av løypenettet
og nytt lokalt skianlegg ved Vestmarka
parkering, Fransekleiv. Allerede til vinteren
vil vi alle kunne nyte godt av nye traseer i
lysløypa, oppgradering av eksisterende løyper
og et nytt skileikområde. Om 2-4 år vil vi
forhåpentligvis kunne ha vår egen lokale
skiarena til disposisjon.
Skisporten har utviklet seg mye de siste
20-30 årene, og relativt lite har skjedd med
lysløypen Gupurunden. Gupurunden er
krevende og blodpumpa får kjørt seg godt og
man får utfordret ferdighetene i utforkjørin
ger flere steder, – men alle har ikke det
behovet eller ønsket. Terrenget er ikke godt
egnet for å lære barn å gå på ski – særlig når
vi er så mange som deler dette området. Jard
ar, Bærums Skiklub og deler av Holmen IF
benytter seg av Vestmarka-parkeringen som
utgangspunkt. Totalt snakker vi om ca 500

barn + foreldre + øvrige mosjonister som i
ukedagene trener aktivt i dette området. Det
kan fort bli trangt om plassen i lysløypa!

Ti års kamp
I nærmere 10 år har klubbene Jardar og
Bærums Skiklub jobbet med å få til sårt
tiltrengt oppgradering av vårt nærområdes
skiløyper samt skiskyting. For 4 år siden ble
det igangsatt et nytt initiativ fra Langrenns
gruppa hvor Vestmarka / Gupurunden ble
vurdert. Vi så for oss et området som både
skulle kunne inneholde nye løyper, skileik,
snøproduksjon og skiskyting. I denne 4-års
perioden har vi hatt et godt samarbeid med
kommunen (Natur og Idrett) og Bærum
Idrettsråd rundt dette konseptet. Rapporter
og kalkyler er laget, og delprosjektene har
sogar blitt forankret i kommunens budsjet
ter flere år fremover. Tippemidler har blitt
innvilget for ett av prosjektene som vi nå er
i gang med – oppgradering av løypenettet i
Gupurunden. Prisen ? – ca 1,8 mill kroner
inklusive dugnadsinnsats. Mye helse for
pengene der.

Lokal arena
Den ny Markaloven har krevd behandling
på alle administrative nivåer fra kommune,
Fylkesmann og sist Miløverndepartementet
for andre del av prosjektet. Her ønsker vi å
få til en lokal arena med speakerbu/rennbod,
skiskyting, snøproduksjon, skibro (for å
forbinde løypenettet mellom Kattås via ny
skiarena til Gupurunden), samt oppgrader

ing av parkeringsområdet og parkering for
løypebiler til kommunen. I innspurten i våres
fikk vi avgjørende drahjelp av våre politikere,
hvor utvalget for Fritid Idrett Kirke og
Kultur (FRIKK) enstemmig fra SV til Høyre
og FrP, vedtok at kommunen ønsket et slikt
anlegg som vi foreslo. Det ble sågar omtalt
i rosende ordelag for konseptet. Gleden var
derfor stor da vi 9. mai i år fikk tillatelse fra
Miljøverndepartementet til å starte regulerin
gen, med solid politisk forankring.

Trodde du at ungdom ligger på latsiden?
Ikke de som er medlem av klubben vår.
Langrennsløperne har et variert tilbud i ulike
årsklasser, selv om det er sol og sommer
akkurat nå.
For yngste har langrennsgruppa inngått et
samarbeid med Tyrving Orientering som

har tilbudt alle opp til 12 år O-trening fra
Tanum Skole. Det er blitt godt mottatt i våre
grupper. For ungdomsklassene 12 år og
eldre har nyvinningen Kondis-Ungdom blitt
en suksess. Kondis-Ungdom er et samarbeid
mellom lokale langrennsklubber (les Jardar),
Tyrving Orientering og Tyrving Friidrett.

Løperturer
Orientering står for tirsdagstreninger som
byr på varierte langturer og langintervaller
i skog og mark, for en tid tilbake som en
multisportkonkurranse. Tyrving Friidrett byr
på spenst, styrke og hurtighetstrening på fre
dager. Egenskaper som er viktig å utvikle hos
unge utøvere. Med opp til 70 ungdommer på

enkelte av treningene kan man si at dette har
blitt godt mottatt. Langrennsløpere har fått et
lavterskeltilbud sommerstid, som bidrar til å
holde miljøene internt i klubbene, men også
på tvers av klubbene. Orientering og friidrett
har fått øket aktivitetsnivåene sine
For HL-gruppa (15-16 år) har denne startet
opptreningen mot neste sesong. Mandagene i
mai har gruppa gått på rulleski fra Bjørnegård
bort til Holmen, der kajakkgruppa i Asker
Så det er nok å ta seg til utover fotball og
andre idretter som mange av våre aktive lang
rennsløpere driver med i sommerhalvåret.
: Tekst og foto Dag Helland-Hansen

Kondis-Ungdom på o-trening. Fra venstre: Kristin Helland-Hansen, Oda Sikkeland, Anniken Helland-Hansen, Synne Flatebakken,
alle i HL gruppa til vinteren.

Området som skal reguleres er i hovedsak
avgrenset rundt eksisterende parkerings
plasser, Grønlandsveien og Vestmarkveien.
I dag preget av kraftledninger over områ
det. Å bedre kunne skille skiløpere og biler
er også et poeng her, da mye trafikk skjer i
innkjøringen til parkeringsområdet. Tiltaket
er av lokal karakter, og vi vil om dette går bra
kunne gjennomføre våre egne lokale renn i
eget området. Det har vi knapt gjort før!
Vi har realistisk sett 3-4 år før vi bør være i
mål med prosjektet. Men det er verdt det –
når man ser våre unge håpefulle rekrutteres i
hopetall til vår nasjonalsport nummer én, og
lærer seg å like og være ute hele året. Dette er
ungdom som senere blir foreldre til nye gen
erasjoner vi vet vil sette pris på å bruke marka
til både idrett, naturopplevelser og friluftsliv –
slik de fleste av oss allerede gjør i dag.
Ha en riktig god sommer fra langrennsgruppa!
: Tekst Øyvind Foyn Foto Olav Tungesvik
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Under landslagets
vinger

Stor pågang på aktivitetskurs
Jardar setter i gang et nytt
Aktivitetskurs i barneidrett
18. og 19. august.
Et slikt kurs gir betalte jobber i klubben og
Skolefritidsordningen.

Maria Beisvåg er hånd

Narve Mjøs i Hovedstyret er pådriver for å
få til dette. Tre kurs er allerede avholdt, og
nå er instruktør Jonas Mallo igjen hyret inn
for å vise hvordan man morsomt aktiviserer
barn, slik at de lærer seg mestring og synes
idrett er gøy.

plukket til ”Jente
prosjektet Sotsji 2014”.
Det betyr at hun er en
potensiell OL-deltager
allerede om et par

De som skal være med må ha fylt 13 år.
Også voksne kan gå Aktivitetslederkurs.
Det varer til sammen i 16 timer, og da får
man den rette statusen.

sesonger.
Jardar har hatt mange gode hoppere i
årenes løp, men ingen som har deltatt i OL.
Maria Beisvåg kan bli den første. Kvinnene
kjempet hardt om å komme med til OL i
Vancouver, men klarte det ikke. Nå er det
gitt grønt lys til vinterlekene i Russland i
2014, og der har Maria store muligheter til å
få en plass, hvis utviklingen går i riktig ret
ning. Hun har i alle fall gjort seg bemerket
til nå. Landslagstrener Christian Meyer har
henne i kikkerten.

Mjøs har spesielt oppfordret folk fra
langrenn til å ta denne utfordringen, og fått

god respons. Kurset har 20 plasser og ble
fort fulltegnet.

Målgruppe
Ungdomstrenere/ledere/dommere og
alle som ønsker å ta del i barns aktivitets
utfoldelse, og som ønsker å lære mer om
hvordan aktivitet for barn kan tilretteleg
ges. Ungdommer over 13 år som ønsker
å få betalt jobb som instruktør på SFO/
Jardar idrettsskole og Jardar Allidrett
ønskes spesielt. Vi mangler trenere
innen ski.

Mål
Lære hvordan man skal legge til rette og
lede aktiviteter for barn, der barnets
behov og helhetlige utvikling står
sentralt, slik at barnet opplever glede,
trygghet og mestring. Kurset er utviklet
av Norges Idrettsforbund og følger NIF
sine r etningslinjer for barneidrett.

Instruktør Jonas Mallo
Pedagogisk bakgrunn, landslagsjef i judo,
4 års erfaring med kurset, har kjørt kurset
3 ganger for Jardar med stor suksess.

Praktisk informasjon
Varighet 16 timer.
Tidspunkt
Lørdag 18. og søndag 19. august,
kl 10:00 til 18:00
Sted
Jardarhuset og/eller gymsalen i Combihallen
Pris
Gratis for medlemmer og foreldre av
medlemmer i Jardar.
20 får plass i denne omgang, og kurset er
i skrivende stund fulltegnet!

EN SKIKKELIG
SPORTSBUTIKK!

Talentet
De tre siste årene har Maria deltatt i mange
hopprenn, deriblant Solan Gundersens
Vinterleker i Alvdal. For tre år siden deltok
5 jenter , i 2011 var antallet økt til 11 og i år
ble det ny rekord med 20 jenter i alderen 12
til 14 år. Neste år blir det trolig ny rekord.
– En fantastisk utvikling som viser at med
de riktige personene er det mulig å få til
en ønsket utvikling, sier Jon Kåre Beisvåg,
som er Marias pappa og involvert i kvinne
hopping.

De står bak
Jenteprosjektet ledes av Rune Rebne og
hans datter Marthea Rebne Stenseth, og
Kjersti Haugen Espelid som er innvalgt i
hoppkomitéen i NSF. Målet er å få flere
jenter til å trives i bakken slik at de synes det
er morsomt å hoppe på ski.
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Maria Beisvåg (t.v.) har funnet seg godt til rette i B-gjengen.

Marthea hoppet aktivt til hun var 17 år. De
tre arrangerer noen breddesamlinger og
fungerer som bindeledd mellom jenteutø
vere i hele Norge. E-postlista teller nå over
100 navn.
Siden prosjektet startet for vel ett år siden,
er det blitt stadig flere jentehoppere, og
prosjektet tar også sikte på å lage en ut
viklingstrapp for jentene.
– Derfor har Jenteprosjektet i tillegg til
breddesamlinger også noe som kalles
Ungdomsgruppa og B-landslaget. Ung

GODE GRUNNER TIL
Å BESØKE BULL I SOMMER:

domsgruppa er for de jentene som hopper
Rekruttcup og har begynt å bevege seg
opp i større bakker fra K60 og oppover,
mens B-landslaget tar vare på de nest beste
jentene i landet. Det jobbes også tett sam
men med A-laget og deres trenere, opplyser
Beisvåg..
Strukturen i prosjektet er dynamisk, slik at
de ikke må vente med uttak for å ta vare på
nye talenter, men kan ta de med på det opp
legget som de til enhver tid mener er best
for utøveren.
: Tekst Mette Bugge Foto Jon Kåre Beisvåg

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
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Vondt i nakke
eller rygg?

Før eller etter trening...

Vi kan behandle:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Gjør det enklere å velge gode
måltidsløsninger

DEN ENESTE ”KONTAKTEN” DU TRENGER

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

VI UTFØRER ALT INNEN
STERK OG SVAKSTRØM

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

Telefon 67 57 20 20
Service 67 57 20 40
www.wiig.no
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Lommedalen Catering
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

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

Får trene på Friskis&Svettis
til reduserte priser
Alle medlemmer i I.L. Jardar får trene til reduserte priser i Friskis&Svettis Asker og
Bærum. Rabatterte medlemskort må kjøpes på deres treningssenter i Sandvika.
Ved kjøp må den enkelte legitimere sitt medlemskap i idrettslaget.
Friskis&Svettis har egne nettsider, der det er informasjon om de ulike
medlemskapene http://www.friskissvettis.no/askerbarum

Ved å løse medlemskap nyter Jardars medlemmer godt av følgende:
Variert treningstilbud i et inkluderende og sosialt miljø
Ulike rabatter hos deres samarbeidspartnere
– se hjemmeside under medlemsfordeler
Stemmerett på årsmøtet
Er forsikret på trening(også på vei til og i fra)
Tilbud om veiledningstime i styrkerommet,
oppsett av personlig treningsprogram og
oppfølging etter 6 uker – ingen ekstra kostnad
Muligheten til å bidra med frivillig innsats
ved å melde deg som funksjonær i F&S

24
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Vi setter kvalitet og service i sentrum

Båtfolkets varehus
finner du på Slependen

Slependveien 56b
1341 Slependen
Tlf: 67 55 11 70

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

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

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

Godt syn ved sport = kontaktlinser

Kontakt oss!
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La ikke idrettsskader
ødelegge idrettsgleden!
Vi har solid erfaring med å forebygge
og behandle idrettsskader.
Vårt tverrfaglige team kan bidra med:
• Kiropraktikk
• Fysioterapi
• Akupunktur
• Massasje
• Treningssenter
• Kurs/foredrag
Mange av våre behandlere har selv
vært toppidrettsutøvere, så hos oss
møter du likesinnede.

Bestill time på tlf 67 80 50 70 eller www.klinikkpluss.no
Du finner oss i Løkketangen 12a
28
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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

www.miranda.no
Tlf. 3285 9900

Billingstadsletta 30, 1396 Billingstadsletta

www.stabekkcatering.no

www.stabekkcatering.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.

DYRENES STORSENTER
Industriveien 2
1337 Sandvika
Telefon 400 12 800

Send UNG til 07040, så
tar vi kontakt med deg, eller
kom innom oss.

www.mariannegrafiskdesign.no

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

Velkommen!

Faste oppdrag til gunstig pris, ring for avtale.
Ved bestilling av julebord, konfirmasjoner, firmafester etc.
kan vi stille med kokk og serveringshjelp hos dere.
Alle priser er eks. moms.

Ønsker du en annonse her ta kontakt med:
RING: Anne 943 79 923 / Siri 977 55 564 IL Jardar
Org.nr. 986 559 221
Anja Kingdon
Billingstadsletta 14, 1379 Nesbru
Telefon: +47 66 77 81 00 • Telefax: +47 66 77 81 01
tel 67 54 17 38 – 404 03 551
www.lasservice.no
jardar.il@online.no
Fritt levert i hele Bærum

www.sparebank1.no/bekkestua
Telefon 07040
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Blad i postabb.

B-blad

Returadresse:
IL Jardar,
postboks 15, 1312 Slependen

Ny sportslig leder i håndballen
Jardars håndballgruppe
har fått tak i Kristin
Ellingsen som ny
sportslig leder. Hun
gleder seg. – Jeg savnet
miljøet, sier hun.

48-åringen har selv spilt håndball i mange
år, men måtte gi seg i januar 2010 på
grunn av en trøblete skulder.
– Jeg begynte opprinnelig i Njård, men
fikk barn og hadde et langt opphold, sier
fembarnsmammaen.
Hun kom tilbake som spiller, da i
Bærums Verk og senere Haslum. Men
så kom Kristin til Jardar i 2002. Der var
hun første utespiller i old girls, og senere
keeper. Det sistnevnte skyldes skulder
skaden hun fikk i desember 2004, med
etterfølgende o
 perasjon året etter.

Kristin Ellingsen ble tatt godt imot av old girlsspillerne da hun var innom treningen
30. mai. Bak henne fra venstre: Anne Lovise Strand, Rikke Eriksrud, Sølvi Westlie,
Anita Kriss Dahl, Helene Claussen, Ingjerd Angermo, Heidi Heggedal, Kristin Fjugstad,
Marianne Stepaschko og Tone Mjøs.

– Det var moro å stå i mål, men til slutt
gikk det ikke lenger, sier Kristin, som sa
takk for seg – trodde hun.

vært innom håndball, fotball, langrenn og
hopp. De yngste er aktive fortsatt.

– Jeg har vært ute av det, men har savnet
miljøet. Da forespørselen kom om å bli
sportlig leder, måtte jeg tenke nøye igjen
nom hva det innebar, men fant ut at det
er en fin utfordring, forklarer hun.

– I fotballen har jeg vært trener, oppmann
og bare vanlig mamma, sier hun.

Det hører med til historien at Kristin,
med adresse Tanumveien, i alle år har
vært ivrig mamma. De fem guttene har

Velkommen!

I håndballstyret er det stor glede over at
Kristin er tilbake.

– Det er kjempebra. Hun får en viktig jobb,
blant annet med ansvaret for å få trenere og

lag til samarbeide og lede sportslig utvalg.
Å skaffe trenere er også en viktig oppgave.
Heldigvis mangler vi bare to, for herrelaget og
Piker 14 år, sier styrets leder Gry Nergård.
Hun forteller at Jardar nå setter i gang med
et nytt opplegg for utdanning av trenere. Det
skjer fra høsten av. Jardar får 25 håndballag
kommende sesong, fra 8-åringer til dame,
herre- og old girlslag.
: Tekst og foto Mette Bugge

Utleie KLUBBHUSET
Jardar klubbhus leies ut til konfirmasjon, dåp, fødselsdagsfeiringer, barnebursdager, møter og sammenkomster av alle slag.
Klubbhuset har nytt kjøkken, kan ta opp mot 80 mennesker, og salen kan deles i tre ved behov.
Utleiepriser: kr. 4750,- helg og kr. 1750,- ukedager. Reduserte priser for medlemmer.
Henvendelse Anja Kingdon på klubbkontoret. Tlf: 67541738. Man-tirs-tors-fredag kl. 09.00 til 15.00. Onsdag kl. 17.00-20.00

