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sammenhenger, som heiende foreldre langs side-

Rustad er her omringet av Gutter 13 år,
laget som blir det siste han trener i Jardar.
Han har fulgt dem ut sesongen, og gjengen
er avbildet på Natthåndballen 5. april.

Det er gledelig at klubben vår stadig har bedre
tilbud til den voksne generasjon, selv om barn- og
unge har hovedfokus. Men kan vi bidra til at også
foreldrene deres kommer i form, enten barna fort-

så…… kommer det fra veteranen, selv
gammel landslagsmålvakt i håndball.
Rustad ble trener i Jardar høsten 1977,
der datteren Anne spilte. I 1980 ledet han
17-åringene til avdelingsmesterskap, deretter overtok han damelaget. I 1996 ble han
trener for old girls, der datteren nå med
navnet Rustad Moe spilte. Han holdt på helt
til 2010.
I årenes løp er det blitt mange lag, både på
jente- gutte og seniorsiden.

ble han også utnevnt til æresmedlem 26.
november 2003. Han ar sittet i håndballstyre
med spesiell oppfølging av dommerne, har
selv vært dommer og keepertrener, trener
på håndballskolen og leder nå Gamlekara.
Det har han gjort siden 2008.
– Jeg har hatt to barn og fire barnebarn i
klubben. Barnebarnet Jonas (nå 18) var
med meg som trener for denne gjengen i
fjor, da var det litt lettere, for da hadde de
yngre noen å fleipe med. Jeg blir for gammel, ler Rustad.

satt er i idrettslaget eller har sluttet/flyttet vekk
på grunn av utdannelse, er det flott.

– Nok er nok, sier Rustad, som synes det er
en grei avgjørelse, og ikke vemodig.

– Jeg spilte også litt old boys-håndball, sier
den tidligere landslagsmålvakten.

– Nei, når jeg først hadde bestemt meg,

Rustad har vært en ildsjel i Jardar, og derfor

Derfor er det gledelig at så mange, unge og litt
eldre, stiller opp for å trå til på sykkelen. Her er

Han har hatt mye glede av å engasjere seg
i klubben, og Jardar har hatt stor glede av
ham.
: Tekst og foto Mette Bugge

det bare å møte opp ved klubbhuset hver lørdag,
og det er ikke noe press på at man må være
supergod.

Spark i vei
Det er også gode nyheter at fotballen i år har to old boys lag i fotball. I håndball har
det vært old girls-lag i mange år. Der har jeg selv vært med og vet hvor mange som
har glede av å møte hverandre på trening og kamp.
Som styreleder prøver jeg å få en oversikt over det som skjer. Medlemmene kan få
vite «Rikets tilstand» ved å være med på årsmøtet. Vi hadde det i mars, og skulle
gjerne sett at enda flere engasjerte seg. Noe av det viktige denne gangen var å få på
plass nye vedtekter som følger det nye fra Norges Idrettsforbund. Det betød også at
vi fikk på plass en kontrollkomité.

Ildsjeler
Det var veldig hyggelig at Lars Silseth ble utnevnt som æresmedlem, den syvende i
lagets 51-årige historie. Silseth har bidratt til laget i veldig mange år. Da han først kom
inn i husstyret på 80-tallet, ble han værende der. Han har tatt på seg mange oppgaver
i det fellesskapet et idrettslag er. Uten ham og andre ildsjeler stopper vi opp.
Jardardagen har en lang tradisjon i klubben vår. Nå jobbes det med å få dagen opp og
stå igjen, en mulighet til å vise nærmiljøet hva vi står for. Tone Mjøs, en ja-kvinne, sa
takk for seg i valgkomiteen på årsmøtet, men samtidig stilte hun seg til rådighet når det
gjelder å ta ansvar for Jardardagen. Hun har i mange år vært en av håndballens mange
støttespillere, nå som trener for damelaget og Jenter 16. Håper at mange sier ja til Tone,
når hun ber om hjelp til små og store oppgaver i forbindelse med Jardardagen.
ha en ﬁn tid fremover.

Trykk: Merkur Trykk

: kjersti hellby

www.jardar.no

forsidebildet:
Stående fra venstre: Tomasz Tarasinzki, Stig Sørgård,
Arne Hartvigsen, Eivind Hørgård, Olav Farnes.
Foran fra venstre: Aribert Schmidt, Lasse Andersen,
Espen Viksjø, Petter Berntsen.

2

rolf rustaD har hatt Det fint meD Denne gJengen. Fra venstre: Lars Nordrum, Kristoffer Røed, Tom Kristian Nordgård,
Henning Færgestad (bak), Martin Føllesdal, Tobias Ellingsen Sæle, Elias Egudal, Anton Glad, Anders Gjelstad på skulderen til
Erlend Flo Lenz, Erlend Strøm.
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Populær natthåndball
i diskolys
arrangement.

er yngre. Han tok del i spillet for G 14 år.
Fredag 5. april var det tid igjen tid for dette
spennende arrangementet i Combihallen,
denne gangen med Piker 16 som vertskap.
Tidligere har old girls hatt ansvaret for
natthåndballen, men nå har yngre krefter
overtatt.

Skjønt 24 år er vel ikke «ungt», men eldstemann Christoffer Sundby koste seg, og det er
gjevt når de eldste stiller opp, synes de som

– Og de klarte seg utrolig bra, sier Sissel
Sundby, trener for laget sammen med Tone
Mjøs.

Natthåndballen er like
populær som den har vært
i alle år. 150 unger i alderen
9 til 24 år, var med på årets

Gjorde mye
De elleve tenåringene fikset det meste, fra å
selge lodder og mat, ha felles oppvarming og
sørge for at alt gikk greit for seg. Med Mjøs og
Sundby som gode støttespillere, var det full fart
fra klokken 19.00 til nesten halv tolv på natten.
Lagene fra de ulike årsklassene spilte mot
hverandre, og det viktigste var ikke hvem som
vant, men at alle hadde det gøy.
– Jeg får frysninger på ryggen når jeg ser
ungene komme inn under oppvarming, sier
Sundby, som har vært med på arrangementet
mange ganger.
– Det er ikke så veldig mange foreldre som er
med denne kvelden, men jeg skulle gjerne vært
flue på veggen når de kommer hjem.

De er så høyt oppe.
Sissel Sundby tror at et slikt arrangement betyr
enormt mye for miljøet i klubben.
– Spillerne viser i alle fall en enorm glede, legger hun til.

I pysjen

Loddsalget er viktig. Her er det Mathilde Skovli (f.v.), Andrea Hulbak og Helene Silseth som har vakt.
De voksne følger med. Anne Froholdt (t.v.) er trener i Jardar for Piker 13.
Hun har en datter som spiller, mens den andre datteren, Eline Johannesen,
bare var tilskuer. Sønnen Sondre Johannesen var med, blant annet som dommer. Til høyre Tone Hørgård, som spiller old girls i klubben, er mamma til Silje
som spiller, og oppmann på Piker 9.

Skal det være en god kake. Maren Steinmo (f.v.),
Emilie Gabrielsen og Lise Sæther har mye godt å by på.

Denne kvelden er det pysj som er tema. Caroline fra Piker 14 fikk premie for den artigste
pysjen. I tillegg ble Piker 15 fremhevet, fordi
alle spillerne hadde på seg «one piece» - hel
pysj.
Jenter fra Piker 10 var selvsagt på plass i hallen. Bak Linn. B. Kristiansen, som omfavner
lagvenninner Radusha Asokumar (f.v.), Sandra Peelen, Elise Wildhagen, Ariana Lie Ramskeid.
God stemning i sekretariatet. Mor og sønn Sissel og Christoffer Sundby. Bak Tone Mjøs.

De som kom inn i hallene, fant at flesteparten
av de faste lysene var slått av. Det ble benyttet
diskolys, som Jardar hadde under jubileleet i
fjor.
– Det var nok litt delte meningen om disko
lyslys. Noen syntes det var kult, andre at det
ble for mørkt. Vi får se hva vi gjør neste år, sier
Sundby.
Utlodning er alltid populært, og som vanlig var
det mange gevinster. Det kom in 9.000,- kroner av alt salg, og de pengene går til laget som
tok på seg oppgaven.
– Pengene kommer godt med til Partille Cup
første uke i juli, sier trener Sundby.
: Tekst og foto Mette Bugge
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Topp tur i
Tsjekkia for P 16
Mange Jardarlag er på
turneringer i utlandet i
løpet av året. Piker 16 i
håndball er intet unntak.
Mens de fleste andre reiste på fjellet i
påsken, satte spillerne, trenere og mange
familier nesen mot Praha. Der skulle de
delta i Praha cup. Det er en stor cup med
450 deltakende lag fra 22 land som skulle
spille sine kamper innendørs fordelt på 29
baner. I Jardars klasse var det 6 puljer av 7
lag. Dette er en turnering med veldig høy
kvalitet, og våre spillere møtte blant annet
de danske mestrene i den første kampen.
Det viste seg å være laget som til slutt vant

hele turneringen. Denne kampen tapte de
blå/hvite med 15 mål, men så gikk det bare
bedre og bedre. Jardar gikk til B-sluttspill,
og spilte glimrende gjennom 3 kamper og
kom helt til semifinalen. Her møtte laget de
som vant B-finalen og måtte se seg slått av
et bedre lag.
Fasiten: 10 kamper, noe sightseeing og
masse shopping på 4 dager. Ikke rart at
gjengen var slitne på skolen på tirsdag.
2 x Sundby-gutter som var med i
laglederteamet, er helt utslitte på hjemturen. De hadde oppgavene Fitness coach,
oppvarmingsansvarlig, forsvarsansvarlig
og massasjesjefer. Ikke rart Aleksander og
Christoffer Sundby måtte sove litt.

La kickoff til klubbhuset
Fotballspillerne på årgang
2002 har ikke noe imot å
sove på klubbhuset foran
sesongstarten.
Nettopp dit ble kickoffen lagt i midten av
april, før det var full fart med trening og
cup samme helg.
– Vi valgte klubbhuset da vi syntes det var
greit å forsøke første overnatting for mange,
i nærheten av der vi bor. Vi ønsket også å
bruke vårt flotte klubbhus, sier hovedtrener
Thomas Kingdon.
Sammen med Cato Sørensen og Jon Bjercke
har han ansvaret for 23 spillere, men flere
pappaer stiller opp ved behov som Richard
Wikstøl og Peter Svelander.
– Hvordan syntes jentene det var å sove i
klubbhuset og hva gjorde dere?
– De syntes det var utrolig morsomt og
spennende. Vi startet med taco på fredag
for deretter en kort treningsøkt. Gikk så inn
for å se en film på storskjerm med dertil
popcorn. Kvelden ble avsluttet med en
quiz på filmen, for å holde fokuset oppe.
Lørdag startet vi med en god frokost før vi
gjennomførte en miniturnering intern blant
jentene. Helgen ble avsluttet med deltakelse
på BVIFs vårcup på Gommerud.

Godt å sove i klubbhuset, mener fra venstre Christine Føllesdal, Nora Amdal
Helgesen, Filippa Kingdon, Mathilde Bugge Mills og Christine Bjercke.

Vi har meldt på begge lagene i gruppen for
de som trener 1 gang pr uke. Nytt av året er
fra kretsen sin side å forsøke å få til gjevne
grupper med jevne kamper ved å plassere
lag i grupper etter hvor mye de trener. Vi
skal delta på Sommarland Cup i Bø og
Skjeregårdscup på Nøtterøy. Begge er sosiale cuper med overnatting, sier Kingdon.

ligger, så får vi til svar. «Var det grus her før,
nei, det husker vi ikke», opplyser Kingdon.
Han håper at de vil huske alt det spennende
som laget har gjort, og kommer til å gjøre i
sesongene som kommer.
: Tekst Mette Bugge Foto Merete Gedde-Dahl

Beliebers
Gjengen av spillere årgang 2002 er fordelt
på to lag som skal spille 7’er fotball i år. De
heter Jardar 1 og 2 og det strides internt om
lagene skal hete Jardar Belibers eller Jardar
One Direction.
Jentene er så heldige fordi mange foreldre
ønsker å bidra. Laglederne Hans Ingar
Lefsaker, Richard Wikstøl og Merete
Gedde-Dahl sørger for alt det praktiske
rundt det sosiale.

God stemning i Praha. Foran fra venstre: Kristine Søhol, Sandra Skaje, Lisa Edelman, Stine Holst, Andrea Hulbak.
Bak fra venstre: Sissel Sundby, Maren Steinmo, Helene Mjøs, Emilie Gabrielsen, Helene Silseth, Silje Sonerud, Tone Mjøs.
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Dette er første året med 7’er fotball for
mange. – Da legger vi ambisjonen dit at
jentene skal oppleve mestring og ha det gøy.

I år, som banen er blitt større og det er flere
spillere i aksjon samtidig, jobber trenerne
metodisk og systematisk med relasjonenen
mellom lagleddene og samspillet. Det
finnes en fastlagt plan for treningsøktene
gjennom sesongen, med faste tema pr økt.

Snart sesongstart
6. mai er det tid for første offisielle kamp.
Da skal gjengen holde på til høstferien, med
opphold i fellesferien. Denne gjengen var
for øvrig det første jentekullet som startet
på det nylagte kunstgresset på Bjørnegård.
-Når vi spør dem om de husket grusbanen
som en gang lå der kunstgressbanen nå

Spillere som gleder seg til sesongstart.
Mathilde Bugge Mills, Synnøve Undset og
Christine Føllesdal. Foran fra venstre: Eira
Vikstøl og Maja Sørensen.
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Old boys har
allerede vunnet

Nykommer: AtilB Cup
Fotallgruppa prøver seg på
en nyskapning 4. mai:
AtilB Cup 2013. Den blir
basert på akkurat samme

Jardar har for første gang

lest som MIC-Cup

to old-boys lag denne

Cupen henvender seg fra og med
2006-årgangen til og med 2001-årgangen.
– Dette gjør vi som enda et trivselsøkende i
Jardar IL, sier Bryn Horpestad, som sitter i
styret i fotballgruppa.

sesongen. Det ene hadde
oppkjøring i Berlin, der det
ble seier i en turnering.

Alle spillerne skal mikses sammen og blir
plassert på hvert sitt lag. Deretter blir det

– Det gror godt, sier Petter Berntsen, stolt
lagkaptein som kunne hente en gjev pokal
under en turnering i Tyskland.
Han og åtte andre dro dit og grunnen er enkel. Lagets keeper er tysk. Invitasjonen kom
fra hans gamle klubb BSC Marzahn. Aribert
Sscmidt– som står i mål for Jardar – syntes
det var spesielt gjevt å komme tilbake, men
alle hadde det topp.

Jardar skal ha den tradi
sjonelle fotballskolen for

Men for å organisere en fin cup trenger
vi at dere lagledere melder på spillerne fra
deres lag som vil være med.
Send ut en mail, og meld tilbake til
bryn.horpestad@norwegian.no hvilke
spillere fra laget deres som kommer.
Det er frist for påmeldingen. Vennligst svar
senest mandag 29/4-2013

barn født i 2002, 2003,
2004, 20005 og 2006. Det

Fokusområder

skjer i uke 26 fra 24. til

Overlegne

28. juni og i uke 32 fra
5. august til 9. august.

Turneringen i Berlin i april var godt orga
nisert. Utz, som var Ariberts venn og og
formann i klubben, hadde fikset mye for
gjestene.

Deltakerne vil utvikle seg
gjennom
• Dyktige og profesjonelle trenere.
• Nye, spennende og morsomme øvelser.

– De eldste nærmer seg 50, sier Berntsen.

• 2001-modell og yngre
– 7er fotball
– Alle spillere
– Oppmøte/registrering kl 10:30
– Turneringsstart kl 11:00
– Spiller 1 omgang av 25 minutter
– Innledende runder og sluttspill
– Medalje til alle.
Premier til v innerne
Klubbens dommere dømmer alle kampene
PS! Kiosken vil være åpen.

Hver dag deles inn i tre økter med ulikt
fokus. I løpet av uken blir det ulike fokusområder som går på teknikk, taktikk,
spilleforståelse, posisjonering.

Påmelding
For påmelding og betaling gå til fotballens
nettsider: http://www.jardar.no/
fotball/2/fotball-hjem/
Vi tar som et forbehold at det blir nok
påmeldte. Deltakeravgift er kr 1350,pr. uke.

Mat
strålende. Petter Berntsen kunne hente en flott pokal.

– I finalen møtte vi det beste laget fra Berlin
, og det ble en flott avslutning på turneringen
for vår del. Seier 3-1, og pokal og van-

Dette blir også gjort i andre klubber, og er
kjempegøy. Alle spillere oppfordres til å
delta.

Cup-opplegg:

Skal ha fotballskole
og fotballcamp

Laget på Jardarpostens forside, som deltok
i Berlin, starter nå på sesong nummer fire.
Gutta begynner å bli samspilte. Treninger på
tirsdager og kamp på torsdager passer utmerket for denne gjengen, som etter hvert har fått
følge av flere. Jardar har nemlig nok spillere
til enda et fotballag i old boys-klassen denne
sesongen. For pappaer der ute i medlemsmassen, som lurer på om de skal spille litt igjen, er
det bare å komme på trening.

I cupen, som het Peter Scholz Memorial,
startet åtte lag. Seier 4-0, 1-0, 2-0, 3-0 i
semifinalen gikk greit.

turnering. Et lag vil da bestå av gutter
og jenter i alle aldre (akkurat som MIXCUP…..)

drepokal ble med hjem til Norge og Jardars
klubbhus, forteller Berntsen.
De blå/hvite fikk dermed en målforskjell
på 13-1. Olav Farnes ble toppscorer med 4
mål. Ellers så scoret Espen Viksjø, Tomasz
Tarasinzki, Eivind Hørgård, Lasse

Andersen, Arne Hartvigsen og Petter
Berntsen
– Dette ble en flott oppkjøring til seriestart
i mai, og vi som var med på denne turen er
veldig fornøyd med gjennomføringen.

Stedet er Bjørnegård kunstgressbane og
klubbhuset til måltidene. Tiden fra 8.30
til 15.00. Maks antall deltagere på hver av
ukene er 110.
For første gang skal Jardar dessuten ha
fotballcamp. Det er et tilbud til alle født i
1998, 1999, 2000 og 2001. Det foregår i uke
27 fra mandag 1. til fredag 5. juli.

To måltider: Et hovedmåltid med varm mat
og et frukt måltid.

Sosialt
Fotballuken er en flott mulighet for deltakerne til å bli kjent på tvers av skoler og
klasser. Vi holder til på Bjørnegård kunst
gressbane, og i Jardarhuset.
Fremmøte vil være kl. 09.30 – slutt kl. 14.30.

: Tekst Mette Bugge

8

Jardarposten nr 1 – 2013

Jardarposten nr 1 – 2013

9

rekordoppmøte
i sesongåpningen
Sykkelgruppa har innledet
sesongen med en rekord.
37 deltagere stilte på den
aller første Tour Tråkk.
Ikke rart at sjefen Ola Nyhus var fornøyd
over fremmøtet da den tradisjonelle prologen fant sted første lørdag etter påske.
Og som vanlig klokken 9.00 presis ved
klubbhuset.
– Av dem som stilte opp var den yngste 16
år, Ida Haltia, og den eldste Bjørn Rønning,

som er midt i 60-årene. Dessuten var det 9
damer og 9 debutanter, sier Nyhus.

Styret i sykkelgruppa:

En av nykommerne var Asrun Aalvik, riktignok en gammel kjenning. Hun var tidligere
svært aktiv i idrettslaget, da barna var aktive
i ulike grupper. Nå er hun tilbake som ivrig
mosjonist.

Ola Nyhus, leder
Lise Bjørnstad
Eirik Asdøl (ungd.repr.)
Magnus Drivenes (ungd.repr.)
Ole Chr. Astrup
Jens Eskerud

– Det var morsomt å sykle med Jardars
sykkelgruppe. Jeg har vært på sykkelferie
både på Cuba og Vietnam/Kambodsja –
og drar snart på ny gruppetur til Sicilia,
– så jeg har virkelig fått øynene opp for
gleden ved å sitte på sykkel. Veldig kjekt å
ha dette fellesskapet som en mulighet for
trening hver lørdag – og visstnok går ingen
turer til samme mål. Bortsett fra Prologen
da, som alltid går til Bygdøy/Huk. Det var
veldig spesielt å sykle over isen fra Fornebo
til Sandvika, - skikkelig offroad. Men det
aner meg at tempo økes betraktelig ved
neste tur. Vi var så mange som nesten 40
syklister og opplevde flere punkteringer/
uhell på glattisen. Gruppa kan med fordel
deles etter nivå, noe det snakkes om.
– Det var også hyggelig å treffe igjen flere
av de som var foreldre som meg da jeg var
aktiv i Jardar for snart 15 år siden. Det ga
litt følelsen av å komme hjematt, sier Asrun
Aalvik.

Fem punkteringer ble beholdningen denne
lørdagen, ved siden av at ett kjede røk og
tre sykkelryttere måtte “nedpå” som snarest
på glatta, men det gikk rimelig bra.

oPPslutning. Kjell Keseler (f.v.), Siv Raaen, Tor Staff, Hans Andreas Hansen, Jonas Haltia (delvis skjult), Ida Haltia, Bjørn Rønning,
Bengt Solbakken, Marita Kildebo (foran), x (skjult), Siri Kongsgaarden, Svein-Erik Skjelbred, Ola Thjømøe (gul trøye foran),
Per Kristian Nesse (flaske og gul arm i været bak), Frank Nybakke, Berger Jonhannessen, Marianne Sanderud (på kne foran),
Steinar Nervold, Dan-Evert Brekke, Øystein Hansen, Magne Nygård (med gul arm foran ansiktet), Joar Skjevdal (med hjelmkamera),
Knut Helgesen, Øivind Nullmeyer, Linni Tiller, Lise Bjørnstad, Tom Nilsen (delvis skjult bak), Jon Ole Overrein, Erik Aas, Arne Gaustad
(uten hjelm), Elisabeth Buer Rødø og Hans-Jacob Rødø.

Nå ruller hjulene videre.
– Vi regner med å sykle til vinteren kommer
igjen, det vil vel si minimum 26 etapper
framover hver lørdag kl. 9. Ellers trener vi
på landeveissykkel også på onsdager kl. 18.
Målet er Lillehammer - Oslo ved St. Hanstider, hvor vi stiller med et lag med ca. 20
damer og menn.
– Vi arrangerer for øvrig mekkekveld for
DAMER sammen med Bull Ski og
kajakk den 2. mai og høsttur til Rallarveien
tidlig i september. Vil du være med – så
heng deg på.
: Tekst Mette Bugge Foto Ola Nyhus

Mye skjedde
For «general» Nyhus er det fint å se at unge
og eldre, kvinner og menn, finner dette
tilbudet interessant. Og ikke minst er det bra
at klubben har et tilbud til voksne medlemmer. Prologen ga mersmak for alle.

stoPP. Knut Helgesen (f.v.),, Tom Nilsen,
Steinar Nervold ved en av dagens til
sammen fem punkteringer!
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– På hjemveien under prologen var vi som
vanlig utom Fornebu. Ytterst på badeplassen
så vi mye is og snø på fjorden at ble fristet
til å sykle snarveien hjem fra Fornebu på
isen, strake veien til Kadettangen, opplyser
Nyhus.

Debutant Asrun Ålvik

JarDars sykkelgruppe rasker over isen, fra Fornebu til Kadettangen.
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Takkes for
strålende innsats
Ett æresmedlemskap,
to merker med krans og
Bellevypokalen. Merkekomiteens oppgave er å
passe på at de som fortjener
det, blir husket på.

For å få utmerkelse i Jardar, er det visse krav.
Personen som blir foreslått, må ha vært
medlem av Jardar i fem år. Det kreves mer
enn å ha vært trener og eller oppmann for
egne barn i mange år.
Det viktigste er at personen som foreslås har
engasjert seg i flere oppgaver i Jardar. Det
kan være å sitte i et styre, bidra administra-

tivt til Jardardagen, turneringer, Jardarrenn,
dugnader, oppussing, for å nevne noe.
Etter at Merke med krans er i boks, er det et
enda gjevere merke: Gullmerke. For å få det,
må det gå ytterligere fem år. Fortsatt engasjement er tingen, ta i et tak der det trengs.
Æresmedlemskap er forbeholdt dem som
gjennom mange år har lagt ned en stor jobb
for klubben, slik Lars Silseth har gjort.

beste sesong, han ble da nummer 3 totalt i
norgescupen. Eliteklasse vinteren 2011/2012
ble hans beste enkeltprestasjon to 2. plasser,
og i over halvparten av rennene endte han på
4. eller 5. plass. I februar forbedret han sin
personlige rekord til 193 meter i Vikersund.
Sommeren 2012 bestemte dessverre Jon
Haakon seg for å legge opp som aktiv
skihopper.

Enda flere priser
Denne gangen var det hovedstyrets Narve
Mjøs og Gry Nergård, leder av håndballstyret, som fikk merke med krans. Narve har
vært suveren når det gjelder å få fart på Grasrotandelen og utdanning og oppfølging av
unge idrettsledere, som jobber i skolefritids
ordningen på Tanum og Jong. Han har også
bidratt sterkt til å utvikle Jardars visjon.

Fornøyd. Narve Mjøs (t.h) har akkurat fått Merke med krans og blomster av
Petter Berntsen i Merkekomiteen.

To enere. Mette Härdi (t.h) er en bauta i oldgirls-håndballen. Her med Gry Nergård.
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Gry startet i Jardars håndballstyre våren
2008 og har hatt verv som arrangementsansvarlig og dommerkontakt før hun ble
leder i april 2011. I tillegg til styreverv har
Gry vært oppmann for G00 i 4 år og for
G96 i 3 år. I tillegg til å stille opp for eget
lag er hun nesten hver søndag i hallen for
å veilede de yngste dommerne. Det er Gry
håndballen kan takke for at gruppa har full
dommerkvote og et stort engasjement på
dommersiden. Et ustoppelig engasjement,
sier de som kjenner henne.

Også hovedstyret har sine priser, og der
holder det å ha stått på over et kortere tidsrom. Der premieres ulike roller. Disse fikk
blomster og hyggelige ord på årsmøtet:

Årets trener: Ingerlise Wingaard
Jensen (langrenn)
Ingerlise har sesongen 2012 hatt ansvar for
treningsopplegget for Jardar/Holmens store
gruppe av utøvere fra 15-årsklassen (+ de
beste i 14) opp til og med junior. Hun er
med sin åpne og positive framtoning en unik
trener som oser utstråling, engasjement og
omsorg.

Årets trener:
Thomas Kingdon (fotball)

Takk og farvel

Thomas Kingdon - for hans smittende
engasjement for Jardar IL. Thomas som
mangeårig trener for J99, J02 og J05. Faglig
sterk, med adekvat trenerutdanning, og alltid
positiv! Et forbilde for alle andre trenere i
fotballgruppen.

Når det gjelder Bellevyepokalen tildeles
den til en utøver for fremragende sportslig
innsats. Den fikk Jon Haakon Moe.

Årets Utøver:
Maria Beisvåg (hopp)

Han har representerte IL Jardar i både hopp
og kombinert i en årrekke. Som16 åring var
han Norges beste kombinertutøver. På grunn
av astmaplager måtte han dessverre allerede
som junior slutte som kombinertløper og
valgte da å spesialisere seg som skihopper.

Maria var i 2012 Norges neste beste jentehopper, noe som vises tydelig ved at hun ble
nr. 2 i Rekruttcupens klasse A . Hun representerte Norge i COC-rennet i Liberec 18.
februar 2012 og ble eneste norske deltager
som klarte å kvalifisere seg til finaleomgangen. Endte på 18.plass.

Etter flere år lyktes det ham endelig i 2010 å
kvalifisere seg til eliteklassen i Norgescupen.
Vinteren 2012 var så langt Jon Haakons

Årets leder: Mette Hârdi (håndball)
Mette er oppmann for J33, noe hun har
vært i hele 6 sesonger. Hun oppmuntrer til

Talent. Maria Beisvåg får vi høre mye til i fremtiden. Her med Georg Kórody i Merkekomiteen.

trening, organiserer kamper, fikser treningskamper, og har tatt ansvar på natthåndballen. Hun er en bauta, som også spiller på
laget. Mette er samlingspunkt for laget.

Årets foreldre: Dag HellandHansen og Toril Wiig (langrenn)
Dag og Toril har gjort en ekstraordinær
innsats. Dag er sportslig leder langrenn og
rennleder for Jardarrennet. Han har fornyet
treningsopplegget, deltatt på mange av
treningen som trener, være på svært mange
renn som ekspertsmører, sportslig leder og
lagbygger for aktive i mange årsklasser. Han
har tatt Jardarrennet til nye høyder med stor
økning av deltagelse, til over 900 i januar
2013. Toril har i 2012 arbeidet med Kristin
Amundsen for å oppgradere lysløypa og fått
etablert skileikanlegget ved Vestmarksetra.
Dette er blitt et svært vellykket anlegg og benyttes av barn i alle aldre, til idrettsskole, på
treninger og små og store i helgene. Begge
har fremmet samarbeid med andre klubber
og idretter, og på den måten lagt til rette for
allsidighet og et motiverende og trygt miljø

gir seg som hopper med Bellevyepokalen:
Jon Haakon Moe.
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Læring for store og små

i nærområdet. Dag og Toril har tre jenter
som er superraske på ski, Vida, Anniken og
Kristin. Familien på fem betyr svært mye for
Jardar langrenn, både sportslig og sosialt.

Idrettsskolen er over for

Årets dommer:
Håvard Huser (fotball)

denne gang. Jardar har hatt

Håvard Huser ble klubb/kretsdommer i
moden alder. Dette har gjort at Jardar IL har
kunnet vist til en rekruttering, noe som er en
utfordring for mange klubber i disse dager.
Hans lange erfaring innen forskjellige lagsporter gjør ham til en veiledende dommer
og et forbilde.

to partier hver onsdag i
Combihallens gymsal.
Marius Øie (18) og den jevnaldrende klasse
kameraten Carl Oscar Ludvigsen , har sammen med ungdomsskoleelevene Runa Mandt
og Sara Blom Rishovd vært trenere for ett
kull fire- og femåringer fordelt på to partier.

Årets ildsjel:
Øyvind Foyn (langrenn)

– Vi startet i september og avsluttet nå i
april. I begynnelsen merket vi at det var stor
forskjell på de to gruppene. De yngste måtte
vi mer leke med, sier Marius.

Ildsjelen bak skileikanlegg og nye og
forbedrede treningsløyper i Vestmarka. Har
ledet arbeidet med dette i flere år, et stort
antall møter med politikere, kommunen,
BIR, entreprenører m.fl., samt utarbeidelse
av planer og dokumenter.

Alle fire var til stede på timene, det de eldste
hadde 40 påmeldte og de yngste noen færre.
Men alle var der ikke samtidig.

Oppmuntringsprisen:
Melanie Wamnes (håndball)
Melanie har vært trener for Jenter 2002 i
to sesonger nå, og hjelpetrener for J97 i én
sesong og dommer i ett år. Spiller selv på
damelaget i 4. divisjon. Til tross for sin
unge alder opptrer hun med stor, men vennlig autoritet i både trener- og dommerjobben.

– Det har vært veldig lærerikt, sier Marius,
som hadde aktivitetslederkurs. Det var
nyttig.
Melanie Wamnes – tøff, ung idrettsleder med håndballens styreleder Gry Nergård ved
sin side.

Til høsten kommer tilbudet igjen.
Følg med på www.jardar.no

Femåringene er samlet for siste gang på Idrettskolen. FOTO: Carl Oscar Ludvigsen.

Oppmuntringsprisen:
Kristian Kórody (hopp)
Christian hadde storfremgang i hoppbakken i
2012 og rykket opp til det nest øverste nivået
i norsk hoppsport. Er ranket blant Norges
60 beste skihoppere. Har vist at han selv i
motgang ikke gir opp trening. Han er tålmodig fig og har vist at det kan lønne seg.

Ta idrettsmerket!
I Jardar er det mulig å ta
idrettsmerket, beviset på at
man holder et visst, fysisk
nivå.
Klubben har i en årrekke, i likhet med
mange andre idrettslag, hatt en idretts
komite som sørger for å arrangere dette.
Sigrun Kosi Nervold og Marit Greffberg
har vært trofaste i den staben.
Interessen for merket har riktignok gått

Stolt far Georg Kórody, da sønnen
Kristian fikk oppmuntringspris.
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nedover, men noen trofaste sjeler har det
vært i årenes løp.
Lilly Østlund tok merket 51 ganger før
hun la opp. Asrun Aalvik er stadig ivrig
når det gjelder å støte kule, løpe 60 meter,
hoppe stille lengde og delta på utholdenhetsprøven.
– Da har vi som regel arrangert 3000 meter
løping, men det er flere muligheter som
svømming og sykling, sier Nervold.

opp en dato på hjemmesiden. Det er mulig
for et lag, fotball, håndball, eller utøvere
fra langrenn og hopp, å komme med hele
gjengen for å måle seg. Den som klarer
kravene som er satt opp i forhold til alder,
får dermed merke.
– De siste årene kunne vi vært flinkere til å
fortelle når vi har denne prøven. Derfor skal jeg sørge for at det kommer på
hjemmesiden, sier Nervold.

Hun forteller at det vil bli arrangert prøver
i juni og september, og at det snart kommer

Uten Øyvind Foyns utrettelige innsats ville ikke skileikanlegget sett dagens lys.
Det mener også Anja Kingdon (t.v.), Jardars daglige leder og styreleder Kjersti Hellby.
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Lars Silseth:

Utnevnt til æresmedlem
Lars Silseth har fått

Lars O. Silseth

idrettslagets høyeste

Alder: 72 år 8.mars
Sivilstatus: Gift med Lill, har ett
barn, Mona, og ett barnebarn Ina på
7 år, de bor i England.
Aktuell: Kan brukes til alt innenfor
bygg og anlegg
Roller i Jardar: Formann, nestl
eder og styremedlem samt leder i
Husstyret. Ansvarshavende i Jardars
byggesaker.

utmerkelse. Han ble tatt
på sengen under årsmøtet
i klubbhuset 20. mars.
– Dette var overraskende, sa Lars, da hans
navn ble ropt opp under seansen priser og
utmerkelser i klubbuset.
Det skulle bare mangle om ikke han skulle
få som fortjent.

Stolt Lars Silseth med blomster og
diplom. Nå er han æresmedlem.

Lars er opprinnelig fra Eide på Nordmøre.
Han og kona Lill har nesten fem års Afrikatilværelse i perioden 1975 til 1982. Da de
kom hjem ble valget Slependen etter årene i
Zambia, Tanzania og Zimbabwe.

og bygningskyndige i Jardars nye tilværelse
i eget klubbhus. Lill endte opp i Harrys
rekker mens Lars traff Nils Johansen som
hadde vært drivkraften under byggingen av
klubbhuset.

På en vanlig spasertur en søndag, kom paret
i kontakt med Jardars mangeårige formann
Harry Martinsen. Dermed var det gjort.
Han hadde behov både for sekretærhjelp

Med huset som jobb
– Jeg kom umiddelbart inn i Husstyret som
ble etablert like etter at huset sto ferdig og
har vært med siden. Jardar ble for oss begge

inngangsbilletten til Bærum, sier Lars, takk
nemlig for at familien ble engasjert og fikk
mange kjente i nærmiljøet.
Få år etter at klubbhuset var tatt i bruk ble
det etablert kontakt med Kredittkassen i
Sandvika med ønske om å opprette barnehage i klubbhuset primært for bankens
ansatte. For å få til en slik ordning var det
vesentlige ombygginger som måtte til i
underetasje/inngangsparti. Husstyret så
dette som en fin mulighet til å bidra med en
kjærkommen tilleggsinntekt for laget.
– Jeg påtok meg det arbeidet som måtte
gjøres for å tilfredsstille krav til barnehagedrift og i 1986 var alt klart. Siden har
det vært drevet barnehage kontinuerlig i
klubbhuset.
Merittlisten til Lars er lang. Han ble medlem
i hovedstyret som husstyrets representant,
senere nestformann under Knut Omlands
formannstid (det het formann den gangen)1987-89 og formann fra 1989 til 1993.
Den gangen kom styret nesten i havn med
ny gressbane i 1991. Det var enighet med
grunneier, men det manglet én stemme i
kommunestyret for aksept.

For daglig leder Anja Kingdon er innsatsen til Lars helt
uvurderlig.
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Nå kan man stå på balkongen og se på fotballkamper.

Utviklet Kollen
Lars var også noen år i Bosnia, og da
han kom hjem hadde Jardar utarbeidet et
forslag til bedre utnyttelse av Jardarkollen
med blant annet skileikanlegg og ballvegg. Det var imidlertid ingen som ville
påta seg ansvaret med å innhente tilbud
på anleggsarbeidene, være byggeleder og
utarbeide søknad om tilskudd fra Akershus
Fylkeskommune – spillemidler.
Lars syntes forslaget var godt og ferdig bygget ville anlegget gi barna en fin mulighet til
sportslig lek både sommer og vinter. Han
satte seg selv i sving, og fikk etterhvert god
hjelp fra hoppgruppa. Det ble også satt opp
lysstolper og flombelysning for kveldsbruk om vinteren. Prosjektet ble ferdigstilt
høsten 2001 og kostet totalt kr.360.000.
Det siste året har Lars gjort en formidabel

jobb med å skaffe klubbhuset terrasse. Han
har snekret den selv. Det betyr at medlemmer og gjester kan ta seg en tur ut under
arrangementer, sette seg på de nye møblene,
og se på de aktive på kunstgressbanen.
Lars er blitt 72 år. Han meldte seg inn i
Gamlekara da han kom tilbake fra Bosnia i
1998, og er med der fortsatt.
– Hva mener du er Jardars utfordring i årene som
kommer?
– Den største utfordringen for Jardar, etter
min vurdering, er å opprettholde og utvikle
den gode idretten for barn og ungdom.
Det er uvurderlig hvor viktig det er å holde
ungdom borte fra utallige fristelser som lokker og virker spennende i brytningsalderen.
Klarer Jardar det, kan fremtiden være sikret
for langt flere enn en skulle tro.
: Tekst og foto Mette Bugge

Lars Silseth i sitt rette element. I klubbhuset.
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Her er kongen
av Midtstua

Mange og veldig gode i
Hovedlandsrennet

Anders Morena Nygård ble

ben hadde til Hovedlands-

Kongen av Midtstulia lørdag

rennet i nordiske grener i

1. januar

Folldal og Savalen i vinter.

Han satte bakkerekord på 64 meter og vant
klassen i rekruttcupen, RC B for gutter, som det heter. Uken etter brakk han
kragebeinet.

Han kan glede seg over å være frisk igjen,
og ikke minst at han gjorde det så bra i rennet som var nasjonalt renn og samlet 135
deltakere i aldersklassen 12 – 16 år.

Kristin Helland–Hansen (16 år): Sølv i
langrenn klassisk og sølv i sprint
Maria Beisvåg (15 år): Sølv i spesielt hopp
For Jardars utøvere i de to vinteridrettene er
Hovedlandsrennet sesongens høydepunkt.

Fra Jardar stilt 7 utøvere. Anders var så
desidert en av dem som hevdet seg.
Han startet karrieren i Jardarkollen fem
år gammel. Fra da har det vært hopping
for alle pengene. De første årene var det
fotball også, men seriøse Anders kan ikke
lenger ri to hester. Han går fullt og helt inn
for skihopping, der det er både felles- og
egentrening.

– I starten i Jardar var det Erlend Munkeby
og Anders Beisvåg som var trenerne mine.
Så gikk jeg over til Kollenhopp som 12
åring. Da fikk jeg Hans Christian Moen.

Pers 107 meter
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Der møtes landets beste i aldersgruppen
15-16 år.
– Jardar har en bredde og topp filosofi og
hadde i år landets neste største tropp til rennet. Og om ikke det var nok så var vi nest
beste klubb målt i antall medaljer, sier Dag
Helland-Hansen i langrennsgruppa.
Han bruker store ord om innsatsen der,
men også om alt det andre som har skjedd
i vinter: – Det er kanskje tidenes beste
sesong i Jardar Langrenn. Han legger til:
Jardarrennet ble i år avholdt på Skui og
var KM klassisk for Akershus. vi hadde
950 deltagere tilsammen, om det ikke er
rekord så er det nok nært en rekord. En
stor suksess ble hele arrangementet og
langrennsgruppa fikk et stort overskudd
fra arrangementet. Det skal pløyes inn i
driften av gruppa og utviklingen av barn og
ungdoms aktivitet i nærmiljøet.

Nest best i kretsen
I de yngre årsklassene har vi hatt en flott
utvikling i antall deltagere både på trening

og konkurranse, noe 100 deltagere på
klubbmesterskapet forteller noe om. Disse
har hatt glede av de gode treningsforholdene i de nye løypene og skileik anlegget
som ble bygget sist høst på Vestmarksetra.
Resultatmessig har Jardar også hevet seg
fra yngre årsklasser og helt opp i senior.
Jardar var nest beste klubb i kretsen målt
i antall KM medaljer. Fangsten ble blant
annet 4 gullmedaljer i KM sprint, gull i KM
stafett til senior, jenter 15-16 og flere andre
medaljer. Vi hadde dessuten lag i senior
NM stafett. I regioncupen vant Kristin
Helland-Hansen sammenlagt foran Camilla
Vannebo I tillegg har vi også hatt 2 løpere
(Kristin og Camilla) som har representer
kretsen i Ungdomsstafetten i Kollen.
Kristin deltok på førstelaget laget som vant.
På slutten av sesongen hadde vi busstur
med 50 deltagere fra Jardar i Ungdsomsbirken og mange gode resultater også der,
sier Helland-Hansen, før han oppsummerer:
– Alt i alt en strålende sesong

bliD og fornøyD med utviklingen som hopper. Anders blir kanskje en Jardar/
Kollenhopper vi får høre mye om i fremtiden.

Mye trening ligger bak det nivået han er
kommet på nå.

anDers Morena Nygård i luften. Han har
en flott stil

større tropp enn det klub-

Klubbens 22 utøvere, som var med på
turen, har heller aldri gjort det bedre.
Hopp og kombinert ble arrangert i
Stormoegga i Folldal, mens langrenn ble
arrangert på Savalen. Jardars utøvere tok
hele 6 individuelle medaljer og ble med
det et av Norges beste idrettslag. Jardar ble
den eneste klubben som tok medaljer i alle
grener. De aller beste ble:
Einar Lurås Oftebro (15 år): Gull i
kombicross, sølv i kombinert og bronse i
spesielt hopp.

– Da tok jeg salto i luften da jeg kom ut fra
hoppet, sier 14-åringen fra Slependen, som
blir 15 til sommeren.

– Jeg har lyst til å bli en veldig god hopper,
sier unggutten som snart er ferdig med 9.
klasse på Bjørnegård ungdomsskole.

Jardar har aldri hatt en

Den personlige rekorden er på 107 meter.
Den ble satt i Sveits foran siste sesong, da
på plast. Det var på en samling med Kollenhopp.

– Hva skal du gjøre til sommeren”
– Da er det storsamling for alle hopperne
i Midtstua. Tidligere har den foregått i
Sverige. Jeg var der i fjor. Det blir dessuten
mange renn på plast.
_ Har du et forbilde?
– Det må være Gregor Schlierenzauer fra
Østerrike.
: Tekst Mette Bugge foto Jon Kåre Beisvåg

en flott JarDargJeng På hoveDlanDsrennet. Foran: Magnus Ihle Første rekke, fra venstre: Malin Trønnes, Maria Beisvåg,
Anniken Helland-Hansen, Ilja Engeset, Oda Sikkeland, Tale Lindefjeld, Andre rekke, fra venstre: nr. 1 er Joachim Ringstad, Camilla
Vannebo, Stina Meinicke, Kristin Helland-Hansen, Synne Flatebakken, Kristine Amundsen, Eirik Torjussen, Einar Lurås Oftebro.
Tredje rekke fra venstre: Anders Moreno Nygård, Øystein Hovland, Magnus Wølneberg, Oskar Jonson, Kristian Nilsen, Håkon Asdøl
Et par stykker fra langrennsgruppa hadde dessverre ikke anledning til å stille.
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150 stilte på
åpningsrennet
150 barn, unge og voksne
i alderen 8 til 40 år
gjennomførte åpnings
rennet i de nye lysløypene
i Vestmarka.
150 barn, unge og voksne i alderen 8 til
40 år gjennomførte åpningsrennet i de nye
lysløypene i Vestmarka.
Alle aktive i de to klubbene Jardar og
Bærums skiklub var påmeldt til rennet.
Stilarten var friteknikk.
Størst deltakelse var det i de yngste klassene, spesielt blant guttene. 20 deltakere i
gutteklassene 12, 13 og 14 år er bra.
Løypelengder var fra 1 km for de yngste
til 5 km for de eldste. Gjennomføringen
av rennet viste den fine fleksibiliteten vi nå
har fått i lysløypene i forhold til å kunne
gå ulike distanser. Ved å variere retning og
lengden på rundene kunne man enkelt få
løypelengder tilpasset de ulike aldersgrup-

Stemningsfullt og vakkert under åpningsrennet i Vestmarka. Mange hadde møtt frem.

i Bærum kommune, Morten Skauge. Han
gratulerte oss med de nye lysløypene og
skileiken og ønsket også lykke til med arbeidede med lokalt skianlegg ved Franskleiv.
To glade Jardargutter, Eivind Kallmyr og Henrik Katteland, gutter 12 år deltok i
åpningsrennet.

pene fra en løype på 1 km for de yngste via
1,6 km og til 2,5 km som de eldste løperne
gikk to ganger.
I tillegg var det laget en løype med
barneskirenn for de aller yngste på selve
skileiken, hvor disse deltok med stor iver.

Nydelig vinterstemning

Kveldens sprekeste Jardar-mamma,
Irene Gram eneste deltaker i kvinner senior.
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Rammen rundt åpningsrennet var en flott
vinterkveld med passe mange minusgrader.
En rennkomite bestående av gamle ringrever i Jardars langrennsgruppe (Morten
Francke Jensen, Olav Tungesvik, Anders
Asdøl og Øyvind Foyn) hadde som ved et
trylleslag omgjort det nye skileikområdet til

en fin og kompakt stadion med både startflate for felles-start og en “monsterbakke”
inspirert av siste etappe av Tour de Ski. Fakler på selvbygde fakkelstativer satte den rette
stemningen og ledet publikum og løpere de
200 m fra parkeringsplassen på Vestmarksetra og opp til “stadion”. Høyttaleranlegg
var lånt av hoppgruppa, transportert fra
Jardarkollen og båret opp til skileiken av
ungdomstrenerne.
Rennleder og primus motor for Vestmarkaprosjektet gjennom mange år, Øyvind Foyn,
ønsket velkommen. Deretter fikk klubbene
gratulasjoner og hilsen fra kommunestyrerepresentant og leder for FRIKK-utvalget

Premiering og kakefest
Etter målgang var det flotte premier til
alle deltakerne, gratis kaker og varm saft.
Mange foreldre fra begge klubbene hadde
bakt kaker.
Dette ble den åpningsfesten vi hadde håpet
på! Endelig har vi fått treningsfasiliteter, i
form av flotte lysløyperunder og et skileik
område, som står i stil til de flotte barna og
ungdommene vi har i Jardar Langrenn.
Håpet er at vi om noen få år kan ha en
tilsvarende åpningsfest for et lokalt skianlegg ved Franskleiv. Da kan også Jardar
rennet flyttes hjem til Vestmarka.
: Tekst Kristin Strand Amundsen
Foto Kristin Helland-Hansen

Rennleder og primus motor Øyvind Foyn (gul vest) under premieutdelingen.
Sammen med leder i langrennsgruppa BSK, Geir Kaasen.

Jardarposten nr 1 – 2013
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Jardartrollet starter
22. mai kl.18
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

Onsdag 22. mai klokken 18.00
er det klart for en ny sesong
med Jardartrollet. Løpene vil
som i fjor gå i Tanumskogen
med start fra skolegården på
Tanum skole. Vi håper å se
både gamle og nye løpere til
start. Ta med søsken, foreldre,
ja hele familien, naboer og venner. Påmelding ved oppmøte.
Løpet går på merkede stier,
med løypelengdene 200 meter,
800, 1,3 km, 2,7 km og 5,4 km.
Løypa vil bli merket fra 1. mai.
Startkontigent 150 kroner eller
maksimum 300 kroner for en
hel familie.

Jardartrollet er for alle –
uansett alder. Alle som deltar
premieres dessuten etter det
siste løpet. I tillegg premierens
årets beste tider på 2,7 og
5,4 km, samt nye løyperekorder. Resultater og informasjon blir lagt ut på
www.jardar.no.

Løpsdatoene er 22.5, 29.5, 5.6
og 12.6. Til høsten er det en
ny runde med løp: 21., 28.8 og
4.9. Husk å beregne litt ekstra
tid første gangen.

Gutter / Jenter 12 og 13 år
løper 2,7 km.

Løypelengder og
klasseinndeling:
De aller minste løper 200 m.
Gutter / Jenter 9 år og yngre
løper 800 m.

Lommedalen Catering

Vi holder til på
Bærum Golfklubb
Hellerudveien 26, 1350 Lommedalen

Gutter / Jenter 10 og 11 år
løper 1,3 km.

Gutter / Jenter 14 år og eldre
løper 2,7 eller 5,4 km.

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
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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

Behandling av muskel- og leddplager
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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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

Jardarposten nr 1 – 2013

KIROPRAKTIKK + AKUPUNKTUR + FYSIOTERAPI + MASSASJE
Jardarposten nr 1 – 2013

29

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

Billingstadsletta 30, 1396 Billingstadsletta

Tømrermesterfirma

Sørensen & Hornmoen AS
Tlf 90 18 74 06
catosore@gmail.com

Alt innen tilbygg og rehabilitering

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!

ønsker du en annonse her ta kontakt med:
IL Jardar • Anja Kingdon
tel 67 54 17 38 – 404 03 551 • post@jardar.no

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

B-blad

Returadresse:
IL Jardar,
postboks 15, 1312 Slependen

Vi samler inn mobiltelefoner
Nå kan du være med på et
løft for miljøet. IL Jardar vil
i samarbeid med Telenor og
Norges idrettsforbund
samle inn brukte mobil
telefoner i Norges største
innsamlingsaksjon.

Vi kommer til ditt nabolag for å bidra til at
brukte mobiler kan bli resirkulert eller skape
nye muligheter for andre. 7 av 10 nordmenn
har brukte mobiltelefoner i roteskuffen, og
det er viktig at din gamle mobil blir resirku
lert på en sikker og miljøvennlig måte.

Husk å ta ut SIM-kort fra din mobil før
du leverer den til oss. Dersom det finnes
gjenværende informasjon på mobilen så vil
Telenor gjennom sin sertifiserte returpartner slette all gjenværende informasjon og
destruere minnekort på mobilen.

Ved å gi din brukte mobil til IL Jardar så
bidrar du til verdifulle dugnadsinntekter for
klubben vår. I tillegg bidrar du til at din
brukte mobil kan skape nye muligheter.

Vi kommer med en tydelig merket og
spesialdesignet pose for innsamling av
mobiler, slik at du kan være trygg på at din
mobil blir håndtert på en forsvarlig måte.

For mer informasjon om Telenors returordning se på www.telenor.no/gjenbruk.

På klubbkontoret vil det være en veske for
brukte mobiler, så hvis du er i nærheten –
kom innom daglig leder og legg den der.

Klubben har 42 fotballag
Denne sesongen stiller Jardar med 42 lag,
fordelt på 27 guttelag og 15 jentelag.
Nytt av året er at vi har 2 senior og 2 M40
(veteran) lag for herrer.

Det er stor aktivitet på kunstgresset hver
dag og første seriekampene ble spilt 21
april. Da var jenter 15 og gutter 13 i aksjon.

Kurs
Med 2 seniorlag håper vi at det blir lettere for
de yngre spillerne å komme seg inn i seniorstallen og vil fortsette med fotball i Jardar.
På jentesiden har juniorlaget et 7’er lag og
det er god rekruttering fra mange 98 og 99
spillere.

Fotballen har hatt flere forskjellige kurs
denne våren med god deltagelse;
C-lisens Delkurs 1 Barnefotballkurset,
Delkurs 3: Mot ungdom – lengst mulig,
ABC-lagleder og Klubbdommer-kurs.

yngre trenre nå snart er ferdig med hele
Trener-utdanningen.
Banen er opptatt alle hverdager med kamp.
Trening disse dagene vil forgå på gressfeltet
ved siden av kunstgresset, på Emma Hjorth
eller i Bærum idrettshall som vi har 2 dager
i uken.
: Tekst Geir Haug

Vi er spesielt fornøyd med at så mange

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

