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Styret jobber med fremtiden

Tråkk likeså. Nå gleder
alle sykkelinteresserte i
Jardar seg til banketten i

Styret for et idrettslag, og spesielt et som har
mange idretter på programmet, må jobbe med
mange forsjellige saker. Der lederne i de enkelte
gruppene først og fremst tenker på sine idretter,
skal styret tenke helhet.

klubbhuset 10. november.
Da skal gruppa feire seg selv og innsatsen
gjennom mange måneder. Ola Nyhus, leder
av gruppa, forteller at 61 syklister har vært
innom Tour Tråkk én eller flere ganger, men
normalt er det 10-15 stykker som møter hver
lørdag klokken 09.00 utenfor klubbhuset. Av
de 61 har det vært 11 jenter/damer, litt for få!
”Vi ønsker oss flere”, sier han.

Derfor jobber vi nå intenst med strategiplan for
årene 2013-2015. Det er viktig å se fremover,
planlegge for årene som kommer, være forberedt
på fremtiden. Det er et krevende, noen vil kanskje
tro kjedelig, men faktisk spennende arbeide.
Vi blir nødt til å diskutere, komme frem til det vi
har tro på, prioritere oppgaver som vi skal jobbe
for å få til.
Hovedstyret, valgt på årsmøtet, der også de
enkelte gruppelederne inngår, har vært på kurs:
Styrearbeid i praksis. Det er veldig mye å sette seg
inn i for dem som kommer inn i et styre for aller
første gang. Ved å få gode råd og tips om hvordan
vi skal legge opp arbeidet, blir det enklere for alle. Kurset var nyttig. Vi lærte om
hvordan vi burde jobbe, hvordan styret skal fungere i forhold til daglig leder og hvor
viktig det er at alle i et styre har en rolle.
Jeg som leder skal bidra til at de blir et godt arbeidsfellesskap, men alle i et styre har
ansvaret for at totalen blir bra.

Avtale
I Jardar har vi nå tegnet avtale med Klinikk pluss i Sandvika, noe som sikrer
medlemmene kortere ventetid, råd og veiledning etter skade, spesialtilpasset treningsopplegg. Det gis rabatt og vi får to foredrag i året, ved siden av gratis rådgivning per
telefon.
Aktiviteten er aller viktigst i et idrettslag. Idrettskolen kom i gang igjen i høst, både i
SFO og på kveldstid. Nytt av året er at aktivitetslederne på SFO har fått coach. Dette
for at innholdet, struktur og ledelsen skal bli bedre. Det er bestandig noe å forbedre,
og så gledelig når man tar et skritt videre.

Interessen for å delta i ritt er stor, ikke minst
i Birken. Nyhus har syklet distansen åtte
ganger, men ikke i 2011 og i år.
– Jeg ble litt lei møkkaværet, men nå var det
jo riktig så flott i år og delvis i fjor, så jeg får
kanskje hive meg på igjen. Men jeg deltok
jo, som innehaver av Jardars matstasjon.
Tidligere på sommeren var jeg med da
en Jardargjeng på elleve veteraner syklet
Lillehammer-Oslo på landeveien i nesten
samlet tropp helt til mål. Tiden ble respektabel: 5,45. Neste år satser vi på å være over 20
på Jardar-laget hvor Kjell Nervold er kaptein.
– Hva er sykkelgruppas utfordringer fremover`?
– Sørge for at juniorgruppa består selv

Birken 2012

ola nyhus Klar ved MatstasJonen. Ingen tvil om at han tilhører Jardar.

om de som tok initiativet har flytter ut for
studier og militæret. Dessuten vil vi ha med
flere damer i turgruppa og ha tilbud til både
mosjonister og “Birkebeienere”. Vi har også
fått en del spørsmål om vi har noe tilbud til
barn, noe vi ikke har foreløpig, men som vi
må vurdere etter hvert. Nå i høst har vi via
styremedlem Eirik Asdøl hatt forsøk med
terrengsykling som aktivitet på Early Bearopplegget på Bjørnegård. Vi får evaluerer
hvordan det har gått og se hva vi gjør neste
år. Ellers så er vi en bitteliten klubb med
BOC på den ene sida og Asker CK på den
andre som må finne vår plass. Det er nok
naturlig at de yngre som vil satse på sykling
havner i en av disse klubbene.
: Tekst Mette Bugge

arne gaustad får drikke.

Jeg synes for eksempel det er topp å se jobben som er gjort i Vestmarka med
skiløypene i sommer. Der blir det veldig bra. De som hopper og deres ledere arbeider
med å få heis i de minste bakkene i Jardarkollen. Det hadde vært noe, det!
De andre idrettene, sykkel, håndall og fotball, er alle involvert i Early Bear på
Bjørnegård skole, som lesere av Jardarposten kan finne mer om i dette nummeret.
Da er et bare å si god trening til alle som benytter seg av Jardars mange tilbud.
: Kjersti hellby

teknisk produksjon:
Design: Marianne Stepaschko
Tlf.: 930 30 665
www.mariannegrafiskdesign.no
Trykk: Merkur Trykk
www.jardar.no

forsidebildet:
Ida Jansen spilte tidligere håndball i Jardar, men gikk senere
til Stabæk og Njård. Nå skal fysioterapeuten hjelpe
Jardarmedlemmer.

håKon endresen snapper honningskiva.

Foto: dag grundseth/aftenposten
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Fra grus til gress
Årelang kamp for en fotballbane

jubileumsbok? Da er tiden

JubIleuMsboKen

inne nå. Her finner du historier

for lIten og stor

som vil leve til evig tid. Jardar

Il Jardar gjennom 50 år

idrettslag fra starten for 50 år

skrevet av Mette Bugge

siden og frem til i dag.

er årets julegavetips fra IL Jardar!
Se vedlagt smakebiter av boken
Boken selges på klubbkontoret
Mandag-fredag kl. 09-15 • Onsdag kl. 17-20

Gruppene, menneskene,
kampene, historiene,
politikken, dugnadene,

Kun kr. 300,-

ildsjelene, festene, møtene,

Kan også bestilles via Mette Bugge direkte på
mail: mette.bugge@aftenposten.no

prestasjonene, utøverne,
trenerne, æresmedlemmene.

1962
Legeundersøkelse
Lege Arne Hugo Sørensen, Sandvika, foretar
undersøkelser og skriver ut legekort for aktive utøvere.
Det koster 2 kroner.

Et innblikk i en 50-årings liv.

«

Tirsdag 27. april 2010. En merkedag i klubbens historie. Endelig fikk Jardar en
kunstgressbane, som en av de siste klubbene i Bærum.

Selv Bærums ordfører Odd Reinsfelt var så engasjert at han
tok bølgen etter å ha klippet snoren. På den ene langsiden av
den splitter nye kunstgressbanen var det eldre medlemmer,
yngre fotballspillere og deres foreldre, gamle og nye ledere,
mennesker som hadde kjempet for at klubben skulle få mer
areal gjennom 30 år. Riktignok var drømmen to baner, for
Jardars behov er stort, men akkurat under denne åpningen
gledet alle seg over nyvinningen.
Etter å ha spilt på grus, hardpakket og mulig til vintertrening
bare hvis det ikke var snø, hadde dette underlaget gjort sitt.
Nå lyste banen grønn og trivelig.

Startet opp i 1997 – kom for å bli

Einerkjær (da 27 år), vil for alltid bli stående som spilleren
som scoret det første, offisielle målet på den nye banen. Han
husker det godt selv.

De første barna i alderen 6–10 år fikk en uke med fotball,
natursti, lek og grilling da klubbens damelag i 1. divisjon
arrangerte den første fotballskolen. A–lagsspiller Kathrine
Løken var sentral i oppstarten. Rolf Magne Walstad, trener,
og Inger Knuten, trener og spiller for seniorlaget, var også
med på planlegging og avvikling.

Egentlig var det oppvarming allerede søndag 28. november
året før. Da lå banen klar, og Jardar hadde invitert 2. divisjonslaget SK Bærum til en uformell åpning. 130 mennesker
kom for ta banen i øyesyn. Gjestene vant for øvrig 7–0, men
heldigvis fikk A-laget juble på den offisielle dagen.

Allerede i Jardarposten i september 1980 står en ny fotballbane omtalt: «Fotballgruppen trenger en treningsbane.
Bjørnegård Ballplass er sprengt»

Og da mange små fotballspillere hadde fått vist hva de kunne
i en oppvisningskamp, var det de stores tur. For første gang
skulle det spilles en offisiell seriekamp på eget kunstgress:
Jardars herrelag i 4. divisjon mot Ellingsrud. De blå vant 4–3.

Da var det 200 offisielle kamper i sesongen på grusen og
ingen plass til trening. Det heter: «Grunneieren på Vestre
Jong har fremmet et privat reguleringsforslag som går ut på
å bebygge hele det skog– og beiteområdet som i dag ligger

På den aller første fotballskolen var det kun fem jenter:
Charlotte Eriksrud, Marte Pleym Svendsen, Sofie Dege
Dimmen, Live Frisak og Silje Starheim. Frisak (født 27.
juni 1989) ble senere en av Jardars markante hoppere,
som fikk med seg to NM-gull som junior på vinterføre, i
stor og liten bakke, og NM-gull og bronse på plast. Hun
deltok også i junior-VM i 2008 (17. plass), før hun la opp
det året.

TOK BØLGEN. Engasjementet til ordfører Odd Reinsfelt var stort etter at snoren var klippet over. «Hvorfor nøye
seg med to baner (som planlagt), hvorfor ikke tre?» sa han på høyttaleren etterpå.

Jardar 50 år
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TROFAST. Mangeåring håndball- og fotballspiller
Kari Aalvik Ødemark var trener noen år på fotballskolen.
u
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Jenta fra Jong var med på Jardars fotballag i flere år. På
fotballskolen skulle mange jenter strømme til i årenes
løp. I rekordåret 2011 var det 57 jenter tilsammen på de
to ukene, nesten en tredjedel av samtlige «skoleelever».
Jentene hadde sine egne grupper.

på Hestehovre

nnet

FULL FART. I rekordåret 2011 var det 57 jenter totalt på fotballskolen. Kaisa Skarboe, i gult, og de andre jentene har
det gøy. Bak sees trenerne Eirik Kosi Nervold og Jørgen Frydenberg.

Jardar 50 år
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Medlemskontingenten må betales
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.
Logg inn på medlemsmenyen til høyre.
Har du glemt brukernavn og/eller passord
klikk på linken ”Har du glemt ditt

ik Aalbu
n. Trener Jan-Er
med 1. divisjo
var sikret
Gratulerer
e da kontrakten
av sine spiller
kastes i været
høsten 1991.
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Nøkkelspilleren var likevel daglig leder Lill Silseth, som
trakk i alle de administrative trådene, som holdt kontakt
med Norges Fotballforbund, Bjørnegård med hensyn til
å få tak i «småtrenere» og TINE, som tidlig kom inn som
sponsor.
Fem jenter
Mange klubber hadde kommet i gang med fotballskoler
og Jardar ville ikke være noe dårligere. Dette var en
ypperlig måte å få rekruttering på, knytte ungene tidlig til
klubben. De fleste fortsatte senere. Dessuten var det et
godt tilbud til foreldrene, der mange fikk en avlastning før
familiens egen ferie startet.

Lang vei
Et hopp tilbake i tid forteller om ønsker, håp, forhandlinger,
frustrasjoner, nederlag og forsiktig optimisme i banesaken.

Jardar 50 år
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Jardargutt nr storhopper

Først på kontoret
Narve Holen er ansatt som daglig leder, på deltid.

60 unger møtte opp på den aller første fotballskolen i 1997. Senere har én uke blitt til
to i sommerferien. 2011 ble et rekordår.

– Jeg kom fra høyrekanten og skar inn i banen. Skjøt med
venstrefoten ned i hjørnet, sier han.

Stemning
Trolig var det 500–600 «ringside» som var med på denne
viktige begivenheten. Liv Takle Stensaker, leder av fotballgruppa, fikk sin fortjente blomsterbukett. Rammen rundt
var prima. Tor Rustad i fotballstyret hadde ansvaret for
arrangementet. Det var rigget til med grill, pølser, vafler og
brus. Pågangen rundt kiosken var stor. Åtteåringene Nicolay
Berntsen og Siri Staver var snorholdere før den ble klippet
over. TV–kjendis Frithjof Wilborn var speaker. Tanum Horn
& Blæs på plass som vanlig.

4

Fotballskole for livet

Målene ble scoret av Fredrik Einerkjær, Jørgen Søraa (2) og
Per Løken.

1993

brukernavn eller passord?”, skriv inn din
e-post adresse og du vil motta brukernavn
og passord.
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
post@jardar.no
– Takk for hjelpen, sier Anja Kingdon,
klubbens daglige leder
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Jardar skal til topps
Annethvert år reiser Jardar
Langrenn 13 år og eldre til
alpene på samling i høst
ferien. I år gikk turen til
Ramsau i Østerrike. Med
39 reisene, 26 ungdommer
og 13 voksne fikk vi en
fantastisk tur.
Det å reise på samling hele høstferien betyr
så mye mer enn treningen man nedlegger.
Det er artig å gå på ski på breen noen dager,
men etter hvert blir det kjedelig å gå runde
på runde i rolig tempo.
Derfor var det viktig for oss å variere dagene,
men aller viktigst var arenaer der ungdommen hadde tid til å bli kjent med hverandre
på tvers av aldersgruppene. Det at mange
voksne var med og fikk den samme kvalitetstiden skal heller ikke undervurderes. Til sammen er dette helt strålende for klubbfølelsen
og lagbyggingen.

Rulleskimulighetene i Ramsau er helt
strålende både i løyper og på fine veier med
god asfalt og nok bakker å bryne seg på.
Løpeturer i fjellet eller på engene nedenfor
likeså. Dette ble krydret med elvepadling
og klatring i Adventure-parken.Siste dagen
var vi med på en fottur. Vi er jo naboklubb
til Bærums Skiklub (BSK) og møtte dem på
forskjellige arenaer. BSK hadde vært på klatretur og våre 15- åringer ville ikke være noe
dårligere, men istedenfor å klatre opp veggen
så gikk vi langs med fjelltoppene.
Dette ble etter hvert ganske krevende slik at
vi fikk ikke med oss alle, men neste gang skal
vi ta med oss sikringsutstyr og få gjennom
flere av ungdommen, fordi det er svært sunt
å bryte noen grenser både treningsmessig og
mentalt.
Når det gjelder sesongen som kommer,
svinger det skikkelig av gruppene i år. Det
meldes om skikkelig trøkk i treningene og
veldig god stemning og miljø.
Vi har i år byttet om på treningsdager for de
eldste gruppene slik at aktive ungdommer

I fint driv på breen Kristin Helland-Hansen og Camilla Vannebo.
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kan bidra som trenere i de yngre gruppene.
Dette tror vi er lurt av flere grunner. De helt
unge får forbilder å se opp til og strekke seg
etter. Disse er også klubbens beste på ski, slik
at de yngre kan lære ved å «ape» etter gode
skiløpere framfor foreldre som tidligere år.
Årsgruppene blir dessuten kjent på tvers,
noe som gir bedre miljø, mulighet til å bidra
som trenere gir ungdom god og nyttig erfaring til senere i livet. I tillegg gir det andre utveier med å være i langrennsgruppa enn bare
å gå renn. Og sist men ikke minst så bidrar
det til å spre belastningen på skiløypene på
Vestmarksetra til vinteren.
Mens vi snakker om Vestmarksetra: Jardar
har sammen med Bærums Skiklubb og kommunen utbedret og bygget nye traseer i lysløypa på Vestmarksetra i sommer inkludert et
helt nytt område for skileik. Siste finpussvar
en dugnad i midten av oktober. Det blir åpning av løypa så snart snøen kommer. Jardar
har i tillegg investert i en værstasjon inkludert
web-kamera, så i vinter kan alle skiløpere i
Oslo-området sjekke føre og løypestatus før
man reiser oppover.
: Tekst og foto Dag Helland-Hansen

på vei langs ryggen under alpeturen. Kristin Helland-Hansen, Malin Trønnes, Vebjørn Kløgetvedt, Håkon Endresen og Torkjel Nesheim.
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Gutta har vokst
med trenerrollen
– Først hadde vi dem sammen til G12 og
deretter var jeg trener alene. Faktisk trente
jeg de spillerne helt til i fjor, legger han til.

To jentelag og to gutter
som stortrives i rollen som
trenere. Kasper Braaten

Deretter overtok han et Jentelag av 97-årgang, og det er dem han jobber med nå
på tredje sesongen. I år har han fått med
Melanie som hjelpetrener.

Bedsted og Christoffer
Sundby har en lang historie
som trenere i Jardar.
Nå er de å se i hallen
samtidig, som trenere for
J 97 og J 98.

De hadde for mange år siden lag sammen,
men nå samarbeider de om å få opp dyktige
spillere i de to årgangene. De yngste, som
Christoffer (23) har ansvaret for, lærer seg å
bli tøffere når de må bryne seg på 97-jenter i
kamptrening.

Mens Kasper har en pappa. Karsten, som
har vært engasjert i alle år som trener i fotball
og håndball i klubben vår, har Christoffer en
mamma, Sissel, som har gjort det samme.
Hun er i dag trener for damelaget og P16
sammen med Tone Mjøs.

– Ett av målene mine er at de skal tørre mer,
sier Christoffer, som husker godt hvordan
trenergjerningen startet i Jardar.

Tettere samarbeide

– Min første oppgave var som hjelpetrener
for G 92 for mange år siden. Jeg tror jeg var
14-15 år den gangen. Året etter tok jeg og
Kasper ansvaret for G 96 da de var ni år. Jeg
fulgte dem til de til de ble tolv, for da stod
studiene for tur, sier Christoffer.
På erfaringslisten er det også opptil flere
håndballskoler og idrettskoler med håndball
som han var trener på.

Trofast
Christoffer er tilbake etter tre år med utdannelse, og er klar for å fortsette som trener.
Kollega Kasper Braaten Bedsted har tatt
sin utdannelse i nærområdet, og har derfor
”alltid” vært å se på parketten. 21-åringen
husker godt at han startet opp som 14-åring,
da som trener for G96 sammen med nettopp
Christoffer.
Full innsats i angrep av Julie Lislevatn
Landenget fra J 15, mens Jonna Fridh (t.v.)
og Sofie Karlsen fra J 14 står i forsvar.
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Da Christoffer valgte å bli trener igjen, overtok han laget som Trine Halvorsen hadde
hatt. Han har ikke trent J 98 i mer enn drøye
tre måneder.
– Jeg husker godt etter de første treningene
at jeg tenkte jeg måtte jobbe litt med forsvaret. To uker senere skulle vi spille Haslum
Cup. Jeg kommer aldri til å glemme hvordan
de kjørte på og drepte alle tanker jeg hadde
om at det var forsvar det måtte jobbes med.
På cupen var det 25 minutters omganger og
de dro til ved å ikke slippe inn et eneste mål
fra 11 min til 21 min i en av kampene. I løpet av samme kamp var kun to-tre av målene
som var mot etablert forsvar, så forsvaret satt
det. Der hadde Trine gjort noe veldig riktig
før jeg overtok dem. Fremover vil mitt mål
være å tøffe dem opp litt mer angrep og å få
dem til å tørre og ta litt sjanser, noe jeg tror
samarbeidet med J 97 vil bidra til. J 97 er
denne sesongen litt få og vi håper på et tett
samarbeid med dem ved utlån av spillere.

Trener Christoffer Sundby
omgitt av noen av sine spillere.
Bak f.v.: Sofie Karlsen,
Ulrikke Tveitan, Helene Sundsli,
Frida Bratberg, Jonna Fridh,
Malene Westlie og Anne Steinmo.

De to gutta har det topp som trenere, og
jentene setter pris på dem.
– Jeg koser meg virkelig. De har en positiv
innstilling, god kjemi i laget og er alle gode
venner. Alt dette fører til at jeg tror det er
et stort utviklingspotensiale hos jentene fremover, og jeg gleder meg til å fortsette med å
trene dem, sier Christoffer.
Kasper har det på samme måten. Han er
engasjert i laget sitt, og stadig på søken etter
ny lærdom.
– Mitt lag består av 9 lærevillige jenter, og
med hjelp fra J 98 får vi fylt opp benken.
På treningene har jeg stort fokus på at vi
skal lære så mye som mulig samtidig som vi
har det gøy. Jeg prøver å fokusere på det at
håndball skal være morsomt, men jeg stiller
også rav til jentene. Jeg prøver å få jentene
til å skjønne at man fort kan få blåmerker
av å gi og få litt juling, og at håndballen er
en morsom men fysisk sport. De kan være
litt sløve når det kommer til forsvarspill,
hvor vi fort er litt for snille. Dessuten kan
de bli flinkere til å gå på mål i angrep. Men
det viktigste er at de er lærevillige. Jeg føler
at de er i fremgang og at det fortsatt er mye
potensial i laget.
Kasper har erfart at det er stor forskjell på å
trene jenter sammenlignet med gutter.
– Det er lettere for meg å skjønne tanke
gangen til gutta enn det er å skjønne jentenes
tanker. men det gir nye utfordringer og
bidrar til at jeg fortsatt synes at det er
morsomt å være trener for et yngre lag.
: Tekst og foto Mette Bugge

Trener Kasper Braaten Bedsted, med assistent Melanie Vamnes ved sin side,
har en flott gjeng rundt seg. Fra venstre: Ingvild Mølmen, Julie Landenget, Ida Nygaard,
Helena Lam, Nina Hagberg, Nina Norum, Marthe Gjeldstad og Hanna Gautvik.
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Jenter trenger noe mer
sosialt enn guttene gjør
Det er 24 ivrige fotball
jenter som er med i
99 årgangen. Neste år
fortsetter de fleste.

Et fint lag. Fra venstre: Aleksander, Eivind, Emanuel, Sander, Jens, Christine, Sindre, Sabovan (?) og Hassain.

Mye Mix og Moro
Jardar arrangerte for
tredje år på rad Mix Cup i
fotball. Omtrent 80 spillere
var med.

Gutter 1996 hjalp til med dømmingen,
jenter 1999 sto i kiosken. Den var for
anledningen flyttet ned på banen sammen
med sekretariatet og en butikk med Jardar
effekter. Banen var delt inn i tre syverbaner.
Det ble spilt puljespill, semi- og finale, sier
Klemet Elisenberg, leder av fotballgruppa.

Full fart under Mixed Cup. Oransje genser har Andreas Lefdahl. Ole Gram i
hvit real drakt og Sindre Nordby til venstre.

Han forteler at alle fikk premier og vinner
laget selvsagt pokaler. Det var kjempe
stemning rundt banen.
– Dette er fin tradisjon, som fotballgruppa
håper kan fortsette i fremtiden.

Ildsjel
Bryn Horpestad er sentral i opplegget, men
mange søtespillere bidrar for å få turneringen i havn. Lagene var fra og med 2005- til
og med 2000-årgangen.
– Vi ser det som et trivseløkende tiltak, sier
Horpestad om turneringen lørdag
8. september.
Alle spillerne ble mikset sammen og blir
plassert på ulike lag. Et lag besto da av gutter og jenter i alle aldre.
– Dette blir også gjort i andre klubber, og er
kjempegøy, sier Horpestad.
Kampene varte i én omgang a 25 minutter.
Det var akkurat passe.

Året de begynner på Bjørnegård er alltid
en utfordring. Det er mye som skjer med
jentene både fysisk og med andre aktiviteter
som lokker. Kommer vi til å klare å holde
på jentene ett år til, Ja det gjør vi! Det vil
være et naturlig frafall på noen jenter, men i
det store og det hele så mener vi at vi kommer til å holde på jentene.
For å kunne holde på jentene så må vi ha
noe mer enn bare fotball. Jentene trenger
noe mer sosialt rundt fotballen enn det kanskje guttene gjør. Noe av det vi i J99 gjør
er å delta på cup’er både sommer og vinter
og cup’er med overnatting. Vi spiser pizza
sammen, drar og ser på fotballkamper, gjør
ting i fellesskap som å lage mat sammen ved
avslutninger. Ikke minst er det også viktig
at vi har en ivrig foreldregruppe som stiller
opp. Mister vi fokuset fra foreldregruppen
så er dette også en av faktorene som gjør
at jentene slutter med fotball. Det er viktig
at foreldrene ser det og bidrar der de kan
bidra. Og det er utrolig gøy å se mange
foreldre, tanter og onkler og besteforeldre
stille opp på kamper.

MYE GLEDE. Jardars spillere i en fin lenke. F.v.: Sara Blom Rishovd, Eline Fryjordet Wiik,
Amalie Fogtmann Horpestad, Karen Irion, Synne Nappen, Runa Mandt, Millie Thrygg,
Kaja Guttormsgaard og Nora Johanssen.

Jardars jenter 99 var med i Norway cup
2012. Vi brukte denne turneringen til å få
erfaring med å delta i større turneringer i
utlandet. Selv om vi ikke overnattet i regi
av NC så var vi med på konserter, var på
Ekebergsletta og var på Frognerbadet. Det
å være på Ekebergslettea med alt liv og
røre som var der, var nok det som satte

mest spor. Spesielt når det var så mange
kjekke gutter derJ. Vi deltok med ett lag og
18 jenter i troppen. Utrolig morsom at vi
klarte å komme helt til 16.dels finalen i A
sluttspillet. Dette er en veldig bra sportslig
prestasjon til å være førstereis i NC. Vi
tapte 1-4 for Stabæk sine jenter som hadde
kommet rett fra seier i Dana cup.
: Tekst Thomas Kingdon Foto Steinar Øyulvstad

FLOTT GJENG. Jenter 1999 er kanskje Jardars fremtid? Foran f. v.: trener
Thomas Kingdon, Hannah Totlandsdal Taylor, Amalie Husby, Eline Fryjordet Wiik.
Rad 2 f.v.: Signe Midtbø Øyulvstad, Runa Mandt, Ingeborg Skori-Holm, Millie Thrygg,
Nora Johanssen, Pernille Wingård, Linn Zetterberg Huser. Bak f.v.: Karen Irion,
Alexandra Kingdon, Kaja Guttormsgaard, Synne Nappen, Sara Blom Rishovd,
Sine Hembre Endresen og Amalie Fogtmann Horpestad.

På vinterturnering
Vi legger opp til å være med i Vinterligaen
som er den største vinterfotball turneringen
for jenter, som foregår i Norge. Også kalt
jentenes Champions league. Dette er en
turnering som er i regi av Asker fotball og
varer fra november til mars. Til sammen
1000 jenter deltok i vinter 2011/12, hvor
J99 var ett av lagene - 48 lag - fra 25 klubber
fra Asker, Bærum, Buskerud og Oslo. Det
hele avsluttes med en gedigen bankett for
jentene. Dette er ett høydepunkt i løpet av
vinteren og J99 skal delta i år også.

: Tekst Mette Bugge foto Olav Føllesdal
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Vi kommer gjerne over til
Combihallen og har trening
I seks år jobbet Kathrine
Sole Semb som daglig leder
i Jardar. Nå prøver hun å få
unge og voksne til å trimme.

Ut av denne gjengen kan det bli mange gode fotballkeepere. FOTO: GEIR HAUG

40 på keeperskole
Jardar ønsker å løfte sine keepere. Derfor har det vært keeperskole med 40 påmeldte
i to forskjellige klaser. De yngste var årgang 2002 til 2005, de eldste var født mellom
1995 og 2001. Også trenerne hadde keepertrening, for bedre å kunne veilede ungene
på sine lag.

Den som skal bli god keeper må høre etter. FOTO: GEIR HAUG

Kathrine flyttet ikke så langt unna. Fra
Jardars kontor i klubbhuset gikk ferden
noen kilometer vekk til Industriveien, der
Friskis&Svettis holder til. Fortsatt er det
administrasjon som er hennes felt. Nå som
sjef for ansatte & frivillige som tilhører dette
idrettslaget i Asker og Bærum.
– Forskjellen fra Jardar er at der var det
bare jeg som var ansatt. Her er det elleve
medarbeidere fordelt på fem årsverk, og ved
sien av har vi over hundre frivillige. De er
treningsledere, verter, barnevakter, aktive i
husgruppen, klesgruppen, for å nevne noe.
Budsjettet er dessuten mye høyere enn det
jeg var vant til.
Kathrine avsluttet jobben i Jardar i november
2010. Hun har hatt god kontakt med tidligere
medarbeidere, og har ofte kontakt med Anja
Kingdon, som er daglig leder i Jardar i dag.

Flere tilbud
Kathrine mener at Jardar kan dra nytte av
Friskis & Svettis, ikke minst med tanke på
styrketrening, uansett hvilken idrett man
måtte drive. Dessuten er spinning på vinteren
et meget godt tilbud til sykkelgruppa, som
allerede har kjøpt enkeltbilletter som kan
benyttes for å gå på timer.
– Vi har jo et bredt tilbud hos oss, og jeg ser
stadig Jardarfjes jeg gjenkjenner, legger hun
til.
Lokalene rommer 1800 kvadratmeter i to
etasjer. Det er rom for oppvarming, sal
trening, styrketrening og spinning.
– I idrettslaget er det et faktum at mange
faller fra på et visst tidspunkt. Alderen 14-16
år er kritisk. Noen ønsker å fortsette med
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Kathrine Sole Semb i vektrommet.

Ball blir også benyttet på Friskis & Svettis.

trening, selv om de nødvendigvis ikke vil
spille fotball eller gå på ski.
Kathrine inviterer alle til prøvetime. – Vi kan
også komme til Combihallen og ha trening
der, legger hun til.
I Asker og Bærum holder foreningen til på

syv forskjellige steder. Friskis&Svettis har til
sammen 4000 medlemmer i de to kommunene.
På landsbasis er det 41 Friskis&Svettis-lag
som alle er medlem av Fleridrettsforbundet i
Norges Idrettsforbund.
: Tekst og foto Mette Bugge
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Når idrett blir fag og Jardar er med
På Bjørnegård ungdoms
skole tilbys spennende
valgfag. Ungdom har litt av
hvert å velge i.
Early-Bear er tilbudet til elever som orker
å stå opp om morgenen, litt tidligere enn
det som er vanlig. En torsdags morgen, fra
klokken åtte, er det full fart inne i Combihallen. Da er det håndballtrening for elever
som har valgt det, og veldig mange spiller
allerede i Jardar. Klubben vår stiller med
trenere.
Også en sykkelgjeng trår av gårde denne
torsdagsmorgenen. Eirik Asdøl, som sitter
i styret i Jardars sykkelgruppe, er ansatt på
skolen. Nå har han med seg Signe Midtbø
Øiulvstad og Jens Kristian Røed Holmbo,
som begge har valgt å fordype seg i sykling.
– Hovedmålet er å ha det morsomt og
prøve ut terrengsykling, forklarer Asdøl,
som selv er ivrig både i sykling og langrenn.

– Jeg hadde lyst til å prøve, sier Signe, før
hjulene ruller avsted. Ofte blir Tanum
skogen brukt som arena, men denne ganger
akter gjengen å trå langs Sandvikselva og
videre oppover retning Vøyenenga.
På tirsdager er det full oppslutning om
fotball. Jardars altmuligmann Geir Haug er
primus motor. Fotballen var tidlig på banen
i dette opplegget. Sist skoleår var det full
runde med 35 påmeldte. Da elevene startet
opp skoleåret i august, var det 31 som ville
være med.
– Det er veldig bra fremmøte. I gjennomsnitt er vi 24 på morgentreningen. Det er
faktisk tredje året det er Early Bear, og det
andre året med Jardar, sier Haug.
Han forteller at det legges mye vekt på
ballkontakt, koordinasjon og etter hvert noe
hurtighet og spenst.
– Jeg har denne treningen alene for andre
år på rad. I fjor hadde vi trening to ganger i
uken, i år kun én, fordi vi samarbeider med
håndballen.

Også lavterskel
På Bjørnegård skole er det en grei forklaring på hva Early-Bear er, på nettet:
Ungdom i dag har ofte alle sine fritidsaktivi
teter lagt utenfor skoletid, og på ungdoms
trinnet er mange aktiviteter blitt så spesialisert at vi ser at skolen blir underordnet når
ungdommen selv skal prioritere. Vi ønsker
å spille en rolle i ungdommenes liv – også
i fritiden. Dette mener vi er viktig arbeid
for å styrke det sosiale miljøet mellom alle
ungdommene. Fordi skolen har så rikelig
med fasiliteter har vi mulighet til å tilby
aktiviteter som både er spesialiserte og
lavterskeltilbud.

På vei inn til trening i Combihallen.
Håndballspillerne fra venstre: Millie Thrygg,
Nora Johanssen, Line Christine Berg og
Karoline Jensen Brovold.
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Vi ønsker å gi mulighet til å delta i korte
og lengre kurs hvor ungdommene selv kan
melde seg på. Skolen er det faste punktet i
dette. Her er møteplassen og ungdommene
møtes før og etter aktivitetene, noe som

Dette er Early-Bear:
• T
 irsdag og torsdag morgen
begynner den ordinære skolen
kl. 10.00. De som ønsker det
kan de velge mellom ulike
aktiviteter i morgentimene fra
08.15 til 09.45 .
• B
 jørnegård skole ønsker å ha
en utvidet rolle i forhold til
elevene.
• S
 kolen har gode fasiliteter til
en rekke aktiviteter og dette
ønsker vi å utnytte utover det
som normalt er skoletid.
• S
 kolen ønsker at elevene også
skal lære andre ting enn selve
skolefagene.

fremmer sosial omgang mellom ulike grupperinger ved skolen. Aktivitetene legges til
tider hvor elevene vanligvis ikke har andre
aktiviteter slik at alle, selv de som har minst
tid, har mulighet til å delta.

Rustad sjef

SYKKEL Ut på tur med trener Eirik Asdø og elevene Signe Midtbø Øiulvstad og Jens Kristian Røed Holmbo.

Jardar har påtatt seg oppgaver i forbindelse
med dette prosjektet, først og fremst for å
dekke noe av oppgavene i forbindelse med
idrett,. Men det finnes mye annet ungdommene kan velge mellom.
En jentegjeng fra 8.-klassem har valgt å bli
bedre i håndball. Inne i Combihallen er det
vanligvis Rolf Rustad som har treningene,
men denne morgenen har Vladko Duric
ansvaret. Også Tone Mjøs og Tore Hovda
har treneroppgaver fra tid til annen. Mange
elever er på skoletur denne torsdagen, men
jentene på Jardars 1999-lag, som vanligvis
trenes av Siw Berg, er på plass. De går i
8-klasse.

▶

FOTBALL: Ivrig opp om morgenen. Her oppvarming
“Spilleklar” på kunstgresset. I forgrunnen Adrian
Muland Rasmussen og Viktor Müller Hansen.
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▶ Early-Bear forts.

Skal vise konkurrentene ryggen
Alexander Røste Holm er en av Jardars mange flinke hoppere. Han deltok i Jardars egen
Høstcup, som har overtatt for Jardar Cup i mars.

Sammen med trener Vlatko Duric. Line Christine Berg (t.v.) og Karoline Jensen Brovold lytter.

Bakfra er det lite å utsette på stilen. Alexander Røste Solberg
i svevet i Jardarkollen.

– Tidligere hadde vi Jardarrennet siste helg i
januar og Jardar Cup et par måneder senere.
Nå arrangerer vi isteden Høstcup på plast i
september, sier hoppgruppas styremedlem
Georg Korody.
Han forteller at det var 18 deltakere som
stilte i rennet i september, og da var det
renn i vakkert vær med både hopprenn og
terrengløp som ble prikkfritt arrangert av et
rutinert mannskap.

Klar for å løpe på trening. Fra venstre Guro Lovise Holm, Julie Overrein, Nora Johanssen, Pernille Wingård,
Kristine Sofie Skuterud og Line Christine Berg.
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Mens de unge har holdt seg i gang ute i
høst, startet innetreningen på Tanum skole
onsdag 10. oktober. Der tar Anders Beisvåg,

Sindre Holm koser seg i luften under Jardars høstcup.

Jardars egen hopper, seg av de unge rekruttene. Alle som er under 12 år og tilhører
Jardarkollen, trener i lokalmiljøet.
Jardar har 20 hoppere med smått og stort.
Helt fra ferskinger som er aktuelle for OL.
Felles for alle er at de starter karrieren i
Jardarkollen, der det er tre bakker og der
det nå skal bli heis.
– Ja, vi har fått et tautrekk og maskinen
som drar ungene for en billig penge av
Gjerpenkollen i Drammen. Nå jobber vi
med å finne ut hvor heisen skal gå, sier
Korody.

Hoppgruppa har i alle år vært svært driftige,
og utviklet bakkene. Da plasten kom for få
år siden, ga det et virkelig løft med mulig
heter for sommerhopping. Hvis de unge i
tillegg kan få heis, er det en fin måte raskt å
komme seg opp til toppen igjen.
Jardar gjør seg gjeldende også i de store
bakkene. Under åpningsrennet i Midtstulia i høst, vant Jens Lurås Oftebro, Maria
Beisvåg og Christian Røste Solberg sine
klasser. Maria og Christian satte i tillegg hver
sin bakkerekord.
: Tekst Mette Bugge Foto Jan Kåre Beisvåg
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Christian Kórody legger
bort langrennsskiene

Jens ble Norges beste
Hoppgruppens yngre
utøvere hadde en for
midabel sesong vinteren
2012. Dette ser ut til å
fortsette i årets sommer
sesong.
FIS Schüler Grand Prix
Jardars Jens Lurås Oftebro ble i sommer
tatt ut av kombinertkomiteen til å delta
i FIS Schüler Grand Prix i Kombinert
i Oberstdorf i månedsskiftet august/
september. Jens, som bare er 12 år, ble
Norges beste utøver. Etter en fin 21. plass
i hopprennet gikk han seg opp til 11. plass
i etter langrennet. Med 74 utøvere på startstreken er dette et kjempeflott resultat.
http://skiforbundet.no/Nyheter/nyheter2012/Sider/InspirerendeYouthGrandPrix.aspx

Jardars eneste junior,
Christian Kórody, har de
siste 3 årene gått på
kombinertlinjen på NTG
Lillehammer.
Han opplevde dessverre en voldsom stagnasjon i hoppbakken i løpet av disse årene.
Når han nå er kommet tilbake til Kollenhopp valgte han å legge bort langrennsskiene og satse utelukkende på skihopping.
Og hvilket come-back i hoppsporten, –
under Norges Cupen siste helg i september
i Midtstubakken, viste han at han har noe
i hoppbakken å gjøre. I lørdagens renn
hoppet han seg opp fra 11. plass til en super
4. plass med finaleomgangens beste hopp,
som målte hele 101,5 meter.
Under søndagens renn viste han at lør
dagens finalehopp ikke var en tilfeldighet,
etter å ha ledet rennet etter første omgang
var det Christian som skulle hoppe sist i
finalen, en situasjon han ikke har vært i på
lenge. Dessverre ble ikke finalehoppet slik
han hadde håpet,- det endt med en 8. plass
totalt. Med et slikt come back har vi lov til
å håpe på gode resultater til vinteren.
Christian kan fortelle at målet for sesongen
er å etablere seg i toppen av A-klassen for
så til neste år å ta skrittet opp i eliteklassen.
Et annet mål er å få lov til å være prøvehopper under WC i Vikersund til vinteren, og
dermed bli Jardars 3dje utøver som passerer
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Åpning av Midtstulia

Heretter skal Christian Kordody konsentrere seg om å flyte best i luften.

150 meter, ja drømmen er faktisk å passere
200 meter.

Jardarkollen
Selv om Jardarkollen er blitt rustet opp årlig
de siste 10 årene, har ikke hoppgruppen lagt
arbeidet med å gjøre Jardarkollen til en enda
bedre rekrutteringsbakke på is. For tiden
arbeides det med å få tautrekk i anlegget,
noe vi håper å kunne realisere allerede til
neste år. Dette vil være med på å øke effektiviteten under en kveldsøkt, i stedet for
5 -6 hopp iløpet av kvelden kan de yngste
utøverne gjennomføre 15- 20 hopp.

Jardar trenger flere hoppere
Selv om Jardar for tiden er desidert største
klubb i Kollenhopp med hele 8 utøvere,
så trenger vi sårt til å rekruttere nye unge
utøvere. For å opprettholde aktiviteten i
Jardarkollen er det nødvendig med et jevnt
tilsig av unge gutter og jenter som har lyst
til å hoppe i Jardarkollen. Våre unge lovende
utøvere trenes for tiden av Anders Beisvåg.
Vi trener i Jardarkollen på onsdager fra kl.
18 når vi har fått snø i anlegget. Før det
trener vi i Tanum skoles gymsal, også på
onsdager, men da fra kl. 17:00.

23. september ble Midtstulia hoppsenter
offisielt åpnet av ordfører Fabian Stang.
Etter åpningen ble det arrangert RC renn
(Rekrutt Cup) i bakkene med K-punkt på
hhv. 40 og 60 meter. I den minste bakken
satte Maria Beisvåg bakkerekord samtidig
som hun vant rennet. Jens Lurås Oftebro
hadde bakkerekorden etter første omgang,
men mistet den dessverre i andre omgang,
men seieren i klassen beholdt han.
I den største bakken (K60) kunne Jardars
Christian Røste Solberg innkassere både
bakkerekord og seier i sin klasse.

Jon Haakon Moe legger opp
Etter en flott sesong med tredjeplass totalt
i Norges Cupen velger dessverre Jardars
eneste senior å legge bort hoppskiene.

Jens Lurås Oftebro er en dyktig
skihopper. Her skaffet han seg kondis.

: Tekst Mette Bugge
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Har fått avtale som blir pluss
IL Jardars medlemmer kan,
hvis de vil, benytte seg av
tjenestene til Klinikk Pluss
på Løkketangen. Der kan
det hende at tidligere
Jardarmedlem Ida Jansen
møter dem. (Se egen
reportasje på neste side).
Hun er fysioterapeut der.
Idrettslaget har nemlig inngått en avtale
med dette firmaet, og det er Jansen og
hennes fysioterapeutkollega Hans-Erik
Ekelund, tidligere toppidrettsutøver innen håndball og fotball i Sverige, som er
kontaktpersonene.
Fra tid til annen får idrettsutøvere skader.
Da er det godt å vite at Klinikk Pluss er
en tverrfaglig helseklinikk med fokus på
muskel- og skjelettskader. Fagområdene
er kiropraktikk, fysioterapi, akupunktur og
massasje. Klinikk Pluss har også et treningssenter. Klinikken har et faglig nettverk som
det trekkes veksler på ved behov.

Klinikk Pluss har mye erfaring og kompetanse på å forebygge og behandle
idrettsskader. Flere av klinikkens behandlere
har selv vært toppidrettsutøvere. Klinikk
Pluss har fokus på å øke sin kompetanse på
idrettsskader ved å jobbe tett med idretts
utøver og med fagmiljøet rundt idrettskader.
I avtalen heter det:
Klinikk Pluss vil overfor I.L. Jardars
medlemmer og trenere tilby følgende:
•	Være lett tilgjengelig for medlemmene,
slik at tiltak blir satt i gang raskt.
•	Kort ventetid, både til behandling og
andre behov, som rekvisisjoner til røntgen
eller MR undersøkelse.
•	Medlemmer i I.L. Jardar tilbys time raskt,
gjerne samme dag eller senest innen 3
dager
•	Råd og behandling etter skade, både for
trenere og utøvere
•	Skadeforebygging, gi treningsråd og
konkrete øvelser
•	Kurs/foredrag for trenere, foreldre og
utøvere om forebygging av skader, og
hvordan unngå feiltrening etc.
•	Spesialtilpasset treningsopplegg for
utøvere med ambisjoner, grupper elller
individuelt

•	Spesialtilpasset treningsopplegg for
skadde utøvere, grupper el individuelt
•	Rådgivning pr telefon eller e-post uten
kostnad for I.L. Jardar sine medlemmer
og trenere
•	2 foredrag pr år uten kostnad for I.L.
Jardar
•	Klinikk Pluss tilbyr Jardar 5 % rabatt
på behandlinger som ikke dekkes av
forsikring. Dette gjelder ikke behandling
hos fysioterapeuter med kommunal drifts
avtale.
Terskelen skal være lav for å ta kontakt
med Klinikk Pluss for utøvere, foreldre og
trenere fra I. L. Jardar.
Klinikk Pluss er godkjent av Idrettens
Helsenettverk og er en del av deres
behandlingsnettverk.
Se www.idrettshelse.no
NB! Alle utøvere som har tegnet lisens er
forsikret ved skader. De får dekket hele eller
deler av behandlingskostnadene.
Medlemmer av I.L. Jardar kan også sende
e-post direkte til:
ida.jansen@klinikkpluss.no eller
hanserik.ekelund@klinikkpluss.no
Se også www.klinikkpluss.no

DEN GANG DA. Jardars 15-åringer mars 1998. Ida Jansen var sentral på laget, her bak til venstre. Ved siden av seg har hun Charlotte
Arnesen og Siv Holmvik. Foran f.v.: Martine Lundgren, Jeanette Amundsen, Camilla Voss, Anikken Maamoen, Jeanette Prytz, Katrine
Hopstad og Marianne Eriksrud. FOTO: METTE BUGGE

Ida kan mye om skader
Ida Jansen spilte håndball i
Jardar i mange år inntil hun
valgte å satse i toppklubben
Stabæk og senere Njård.
I dag er hun fysioterapeut i
Sandvika.
30-åringen vokste opp i Ekkoveien på
Slependen, kort avstand fra Combihallen.
Der bidro hun til mange triumfer på banen.
Gjennom ti år frem til 2011 ble det elitehåndball, men for et drøyt år siden ga hun
seg med toppidrett.
Nå er den tidligere kantspilleren fysioterapeut for topplaget Glassverket, og ofte å
se på herrekampene til Haslum. Der spiller
kjæresten Kenneth Klev, tidligere Jardar
spiller han også.

Kontaktperson
Ida kommer til å ha god kontakt med
Jardarmedlemmer fremover. Hun er nemlig
bindeledd overfor unge og eldre som skader
seg. Jardar har tegnet kontrakt med hennes
arbeidsgiver på Løkketangen.

Viktig å tenke på
Ida vil gjerne komme med noen enkle, men
gode råd for den som skader seg. Spesielt
overtråkk er vanlig i mange idretter.
Men aller først presiserer hun: Det viktigste
er å trene skadeforebyggende og allsidig.
Det betyr å trene styrke, basis og utholdenhet. Det gjelder for alle idretter.
Ida mener at trenere, ledere, foreldre og
andre i støtteapparatet bør ha kunnskap om
hva man skal gjøre i første fase når en skade
inntrer. Når de unge vokser til, kan også de
sette seg inn i hva som er lurt å gjøre når de
selv får en skade.
Hun opplyser at ved akuttskade er det
PRICE som gjelder: Protection, rest, ice,
compression og elevation. Det betyr noe
sånt som beskyttelse, hvile, is, kompresjon
og holde skadestedet høyt.

Aller viktigst er kompresjon, men det er fint
hvis man også iser ned skadestedet.
Kompresjon betyr å få noe stramt rundt
skadestedet – en bandasje for eksempel for å få minst mulig hevelse. Da kan rehabiliteringsprosessen starte raskere.

– Og så må man vite hvor man henvender
seg, ler Ida. Hun tar gjerne imot Jardar
medlemmer som trenger assistanse.
– Ikke gå rundt og ha vondter. Det kan
kanskje utvikle seg til en skade som det tar
lengre tid å lege.
: Tekst Mette Bugge Foto Dag Grundseth
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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

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

24

Jardarposten nr 3 – 2012

Jardarposten nr 3 – 2012

25

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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Vi er Jardars nye samarbeidspartner

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

www.mariannegrafiskdesign.no

www.stabekkcatering.no

Billingstadsletta 30, 1396 Billingstadsletta

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.
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

Org.nr.
986 559
221
IL Jardar
• Anja
Kingdon
tel 67 54 17 38 – 404 03 551 • post@jardar.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

Færre løp Jardartrollet
I 2011 var det nesten 350 løpere som var med i Jardartrollet.
I år var det 261 som deltok på de ulike distansene i Tanumskogen.
20 av dem deltok alle gangene, sier Bjørn Tiller, som ikke har
noen god forklaring på nedgangen. Men han vet i aller fall at de
som deltok var fornøyde, og det ble satt flere rekorder i denne
sesongens utgave:
Tomas Berge Foyn (Jardar) satte ny årsbeste for gutter på 5,4
med tiden 21:06. Han hadde også bestetiden i fjor. Anne Grete
Meinicke holdt også bestetiden i år for jenter i 5,4 km som i fjor.
Oda Sikkeland hadde bestetiden i år på 2,7 km og Einar Lurås
Oftebro (Jardar) det samme blant guttene.
– Jeg vil si at det har vært en vellykket sesong med T
 rollet.
Tilbakemeldingene er gode fra dem som deltok. Vi som
arrangerte fikk mange hyggelige ord.
Til tross for en særdeles regnfull sommer hadde vi 7 løp i
godt vær, men med svært våte løyper.

Full fart ut fra start i en litt større klasse.

Tiller overtok ansvaret for Trollet for fire år siden, etter at
Morten Francke Jenssen hadde stått på i mange år.
– Nå er vi ute etter en ny person i Langrennsgruppa som kan
tenke seg å ta stafettpinnen videre i noen sesonger. Lesere av
Jardarposten oppfordres til å ta kontakt med Rune Engeset,
leder av Langrennsgruppa. Det er gøy å bidra til lokalmiljøet på
denne måten. Jeg har selv hatt stor glede av det, sier Tiller, som
vil fremheve Finn Kinneberg som trofast tidtaker.
– Men det er flere av de voksne i gruppa som har stilt seg til
rådighet for å hjelpe til med avviklingen av løpene.

De minste synes det er gøy å ha startnummer på brystet.

Fikk 31.000 kroner
Jardar har første halvår 2012 fått overført 31.000 kroner i fortjeneste fra Sandvika Bingo. Narve Mjøs i hovedstyret
søkte om at klubben vår skulle bli en av foreningene som fikk utbytte fra den aktiviteten, og det gikk.

Jardars nye mailadresse: post@jardar.no
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

