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Nils var en hedersmann
I juni mistet Jardar et av våre æresmedlemmer.
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Johansen er gått bort i en
alder av 84 år. Det skjedde
Nils Johansen var en bauta i Jardar. Han
skal ha mye av æren for at klubbhuset ble
oppført i starten på 80-tallet Huset, som
brant ned i 2013, var svært viktig som samlingspunkt i 30 år.

fedre. Han sto på i en årrekke for at idrettslaget
skulle få et samlingspunkt.
Vi har mye å takke Nils Johansen for. Uten ham er
det mange som sier at det kanskje ikke ville blitt
noe klubbhus ferdigstilt i 1983. Han brukte all sin
fritid på dugnadsjobben. Med en gang han kom

– Det var Nils som var leder av oppføringen av det huset, det var han som sto på og
ofret alt for å få ferdig klubbhuset til Jardar,
sier Harry M. Martinsen.

hjem fra sin vanlige jobb, dro han ned på tomta så
fort han hadde spist middag. Det ble mange timer
totalt før bygget sto ferdig.
For sin store innsats ble han utnevnt til

Martinsen var formann i idrettslaget den
gangen, og jobbet tett med Nils.

æresmedlem, og det var så fortjent.
For Nils var det vondt at dette livsverket hans
brant ned. Han dro på branntomta dagen etter at
det skjedde, og ble sjokkert.
Det er trist at han ikke får oppleve at et nytt hus reiser seg i ruinene av det gamle,
for til sommeren skal det etter planen stå ferdig. Byggedokumentene er signert. Vi ser
allerede at utearealene til barnehaven tar form. Jeg tror at det nye klubbhuset vil bli

– Nils var en ærlig og pliktoppfyllende kar
som ofret mye av sjelen sin til Jardar. Og
selv om barna forsvant ut av klubben, var
han en av dem som fortsatte videre. Jeg vil
si at han har vært en av pilarene i Jardar.
Han var den stabile, som aldri ga seg.

– Nils var den viktigste brikken. Vi jobbet
kraftig godt i sammen. Hadde jeg ikke hatt
Nils, vet jeg ikke hva jeg skulle ha gjort.
Han var en kjernekar, og det var aldri nei
i hans munn når det gjaldt å stille opp for
klubbhuset.

I Husstyret

I Gamlekara

Lars Silseth fikk gleden av å sitte i Husstyret
med Nils i alle år.

Nils var også med i Gamlekara i alle år, og
leder der en liten periode. Samholdet med
mange av medlemmene han hadde kjent
over så lang tid, betydde svært viktig.

– Etter at klubbhuset ble innviet i 1983,
gikk det noen få år, og så fant vi ut at vi
måtte ha et husstyre som blant annet skulle
følge opp vedlikehold. Nils var en pådriver
og engasjerte seg hele tiden. Han trakk seg
ut bare de siste årene, sier Lars, før han
legger til: Men han ønsket ikke å være noen
leder. Han likte best å jobbe i det stille.
Lars bruker disse ordene om mannen som
ble æresmedlem på grunn av all dugnadsjobben i Jardar, og også da han var med i

Nils ble bisatt i Tanum kirke, ikke langt fra
der han bodde i mange år, sammen med
Solveig. Mange Jardarmedlemmer hadde
møtt opp for å ta en siste farvel. Familien
ønsket pengegaver til intensivavdelingen på
Bærum sykehus.
Nils etterlot seg kona Solveig, fire barn, ni
barnebarn og to oldebarn.
: Tekst Mette Bugge

perfekt for mange brukere, både barnehagen, som nå er i brakker, og selvsagt ansatte
og medlemmer i Jardar. Daglig leder Anja Kingdon gleder seg til å komme i ordentlig
hus, og det gjør vi andre også.
Jeg er også glad for at så mange bidrar til at vi får et nytt klubbhus, og er takknemlig
for at generasjonen før oss tok initiativ til at klubben skulle ha et eget sted å være.
Vi er godt inne i høstsesongen. Snart er det vinter, med alle de mulighetene som
byr seg i løyper, og for de unge, i bakker – da nærmere bestemt Jardarkollen. Med
kunstgress i fotball har vi en helårsarena, inne i Combien er det alltid liv og røre, og
sykkelfolket finner treningsmuligheter de også, er jeg sikker på.
Mange grupper i håndball og fotball har vært på turneringer og samlinger i sommer,
og i høstferien var blant andre noen fra langrennsgruppa i Val di Fiemme.
Selv om det er fint å være ute, er det best hjemme. Hverdagsaktiviteten, med jevnlige
treninger der vi bor, er et tilbud vi er stolt av å ha..
: Kjersti Hellby
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Jardars æresmedlem Nils

Forsidebilde:
Lise Bjørnstad er en veteran i Birken, men Jardar hadde over
30 deltagere denne gangen.

Fortjente å være midtpunkt
Nils Johansen var aldri
et Jardarmedlem som
fremhevet seg selv. Likevel
betydde han så mye.
På en av Gamlekaras dartkvelder på
klubbhuset i 2011 ble han plassert på en
stol foran de andre. Han var Jardars hjerte
og sjel, mannen som la ned grunnsteinen
Til klubbhuset 30. oktober 1982. Han var
byggelederen som hadde kontrollen.
Da klubbhuset ble innviet et drøyt år
senere, sa formann Harry Martinsen i sin
tale: «Nils, du har vært en hjørnestein i arbeidet med klubbhuset. Uten ditt kolossale
pågangsmot og store arbeidskapasitet, ville
klubbhuset vårt aldri vært ferdig i dag.»

NILS JOHANSEN ble æresmedlem i 1985. Her omgitt av noen av Gamlekara i mars
2011. F.v.: Rolf Rustad, Sigurd Pihl, Carl Wishman, Ingar Andersen, Hans Kristian Asdøhl,
Audun Stensrud, Sigurd Aarnes, Knut Omland, Odd Lund og Brynjar Hals.

Håndballen var idretten som sto hans hjerte
nærmest. I 1975 besluttet klubbens hovedstyre å legge ned håndballgruppa. Nils
engasjerte seg veldig i redningsprosessen.

Han ble håndballeder i flere år, altmuligmann og ikke minst sjåfør til kamper.
Takk for innsatsen!
: Tekst og foto Mette Bugge
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Slik er det å være
sportslig leder

Gode naboer er godt å ha
Ikea på Slependen har noe de
kaller Nabofondet. Jardar
ble tildelt 10.000 kroner fra
dem rett før sommeren.
– Den «premien» vil gå til diverse utstyr
til vårt midlertidige klubbhus, som er ei
brakke. Vi har allerede kjøpt inn diverse

kjøkkenutstyr slik at vi ved møter nå slipper
å drikke kaffe av pappkrus, sier daglig leder
Anja Kingdon.

at bruken at vår arbeidsplass og tilholdssted
blir mer praktisk og brukervennlig, inntil
klubbhuset står ferdig .

Da klubbhuset brant ned, ble også alt inventar på kjøkkenet ødelagt. Derfor trengs flere
ting i den midlertidige brakken som står på
parkeringsplassen.

Varehussjef Jan Erik Jacobsen på IKEA
Slependen overrakte selv den fine gaven, og
da var Anja Kingdon og Klemet Elisenberg
selvsagt svært så fornøyde. De to er ivrige
etter å søke på stipendier og fond, som flere
firmaer har.

– Vi har også kjøpt noen kontormøbler, slik

: Tekst og foto Mette Bugge

TUSEN TAKK, sier Anja Kingdon og Klemet Elisenberg, når Jan Erik Jacobsen (t.v.) kommer med sjekk fra Ikea.

INEZ NÆRUP gjør en viktig jobb i håndballgruppen, og møter mange forskjellige mennesker. Disse to bor fast i Combihallen.

Inez Nærup har en «jobb» i
Jardar som mange kanskje
ikke helt vet hva inneholder.
Sportslig leder?

– Men hva gjør så en sportslig leder?
– Det jeg gjør er blant mange ting å ordne
med alle halltider, få kabalen til å gå opp.
Dessuten må jeg sørge flor at ikke hallen
står tom i alle ferier.

Ta kurs
50-åringen, som selv spiller håndball på veteranlaget, og har vært trener for yngre lag i
flere sesonger, var positiv da hun ble spurt.

Inez og de øvrige i Jardars styre er opptatt
av kvalitet på trenere og ikke minst påfyll på
trenersiden.

– Jeg hadde bestemt meg for å gi meg som
trener, men hadde ikke lyst til å gi meg i
Jardar. Derfor sa jeg ja til å bli sportslig
leder i håndballgruppa. Én av grunnene er
også at det er så mange positive mennesker
i Jardars styre.

– Derfor må vi sørge for at vi har deltagere
på Trener 1 og Trener 2-kurs. De ønsker
vi at våre ungdommer skal ta. Vi må
sørge for rekruttering på trenersiden, og
dessuten lærer en ungdom veldig mye av
det å lede andre, som man kan ta med seg
resten av livet. Nå har vi som eksempel fire
spillere fra J15 som tar Trener 1-kurs. Det
betyr fire nye trenere.

Inez likte også at gruppe har penger på
bok. Det betød at det var mulig å kjøpe inn
mer utstyr, og at det var mulig å ansette en
heltidstrener for å løfte samtlige lag.
– Ikke minst kan Ivan, som han heter, gå
inn og hjelpe de unge trenerne, bistå og
utvikle dem.
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Lurt med samtrening
Jardar håndball har 20 lag og nærmere 25
trenere. Og alle skal ha kontrakter, som Inez
har ansvaret for, og som skal signeres.

Inez forteller at hun har fått mange gode
innspill på hvordan Jardar kan prøve å
jobbe på tvers av klubbene.
– En del lag har få spillere, og derfor må vi
ta kontakt med andre for å se om vi kan få
til noe sammen. Dette har vi gjort på Pike
11-siden og på Gutter 16, men det skal ikke
jeg ta æren for. Jeg bare nevner det som en
god mal.
Den sportslige lederen forteller at hun også
er opptatt av følgende:
– Samtrening mellom lagene. Det er bedre
med to aldersgrupper på til sammen 20 på
banen, enn en halv bane hver med ni-ti på
hver bane. Da kan spillerne de løpe litt mer,
men også få utbytte av hverandre.
De beste på lagene må dessuten få lov til å
trene og spille på en høyere aldersgruppe,
for å få mer å bryne seg på. Vi har mistet alt
for mange spillere fordi vi ikke har hospitering. Mange ønsker større utfordringer.
: Tekst og foto Mette Bugge

Du betaler vel medlemskontigent?
Idrettslaget Jardar er som andre foreninger
og klubber avhengig av at medlemmene
betaler en kontingent for å være med. De
pengene kommer godt med, da det er
mange ting som skal gjøres i et idrettslag.
Derfor er vår sterke oppfordring at alle gjør
det. Her er meldingen fra daglig leder Anja
Kingdon:

Betal medlems-kontingent!
Det er fortsatt medlemmer som ikke har
betalt medlemskontingent for 2014.

Ta kontakt med Anja på klubbkontoret om
du trenger bruker-navn/passord eller har
behov for annen bistand til medlemssidene
på nettet. Mail adresse: post@jardar.no

Logg inn på medlemssidene på
www.jardar.no og følg videre instrukser for
online betaling.

Jardarposten nr 3 – 2014
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– Du roper,
vi serverer!
Birkebeinerrittet er årets
høydepunkt for mange av
Jardars syklister.
Også i år hadde sykkelgruppa egen matstasjon ved Øyungen, omtrent midtveis i
rittet. Her var Sigrunn og Kjell Nervold og
Ola Nyhus på plass fra tidlig lørdag morgen
med flasker med spesialblandet styrkedrikk
og brødskiver med honning.
Beskjeden til de drøye 30 Jardar-startende
på forhånd, hvorav fem var kvinner, var
følgende: – Du roper, vi serverer!

Holdt skjemaet
Gapahuk var satt opp og Jardar-flagg vaiet
i den svake østavinden, altså ideell medvind

for rytterne på vei fra Rena. Skjema for passeringstider var nøye satt opp for å holde
styr på forventede ryttere. Sigrunn noterte
og fulgte med på diverse elektroniske remedier. Kjell og Ola stod klare med flasker og
brødskiver, alt etter hva den enkelte hadde
bestilt. Noen ville slett ikke ha noe som
helst, bortsett fra oppmuntrende heiaropp
og sekundering. Første rytter passerte før
halv ni, mens siste flaske og brødskive ble
overlevert siststartende Knut Helgesen i
halv tretida på ettermiddagen.

Ungdommen med
Gledelig var det at Jardar var representert med tre unggutter i klasse M17, Erik
Torjussen, Mats Sæteren og Magnus
Wølneberg og to i M18, Magnus Drivenes
og Alexander Claussen.

KJELL NERVOLD heier så godt han kan når Jardarryttere farer forbi,
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Alexander stod også for dagens beste
Jardar-prestasjon da han syklet inn til en
flott femtendeplass i klassen i konkurranse
med 100 jevnaldrende. Flott var det også
at Jardar/TourTråkk var representert med
seks jenter, hvor Linni Tiller imponerte med
sitt 21. merke på like mange starter. Men
hovedtyngden av våre deltakere var godt
voksne menn, noen debutanter, men de
fleste erfarne Birkebeinere. De hadde alle
en flott tur over fjellet under ideelle forhold
og det ble satt mange personlige rekorder.
De fleste snappet flaske og brødskive i
rekordfart, mens noen stoppet for å slå av
en prat og avgi en kort stemningsrapport til
støtteapparatet.

LINNI TILLER har snappet flaska og Kjell Nervold

(t.v.) gir oppmuntrende tilrop og sekundering.

: Tekst Ola Nyhus foto Morten Steinauer,
Erik Neby, Sigrunn Nervold, Ola Nyhus

«SEKRETÆR» Sigrunn Nervold holder styr på skjemaer og
mellomtider.

ØYVIND ENGELSTAD griper honningskiva, Ola Nyhus til
høyre.

Jardarposten nr 3 – 2014
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KJELL NERVOLD har satt seg i stolen. Han trenger en pause.

KNUT HELGESEN vil ha både flaske og brød. Ola Nyhus er
imøtekommende.

JON OLE OVERREIN (gul/svart trøye) får sin flaske av Ola Nyhus.

BRYN HORPESTAD har fått tak i ei flaske.
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MAGNUS DRIVENES har fått tekniske problemer og søker råd hos
Ola Nyhus og Sigrunn Nervold ved Jardars gapahuk

SÅ FORT EN JARDAR-DELTAGER var i feltet, ble fotografiapparatet hentet frem.
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En debutants
tanker i Birken
Knut Helgesen ble med
på Birken for aller første
gang. Her er hans tanker og
betraktninger før og under
styrkeprøven på sykkel fra
Rena til Lillehammer.
Etter jeg hadde vært på treningssamling
på Mallorca i april, syklet nesten 10 % av
jordas omkrets og tilbragt 172 timer på
sykkelsetet så langt i år så følte jeg at jeg var
rimelig klar for Birkendebut. Ettersom jeg
ikke hadde syklet Birken før, ei heller deltatt
i noen seedingritt i løpet av sommeren så
ble jeg plassert i nest siste startgruppe med
starttid klokken 12:10. Fordelen med sein
startgruppe er at man ikke trenger å stå opp
i otta for å rekke starten, ei heller tilbringe
natta på flatseng i en eller annen gymsal
eller militærleir sammen med flere hundre
andre snorkende og trengende menn.
Etter flere år med regn og gjørme var jeg
rimelig opptatt av å følge med på Yr og
Storm de siste dagene før arrangementet.
Mørke skyer i Sandvika på morgenkvisten
og varsel om ekstremnedbør i Agder og
Telemark førte til at blikket var mer rettet
sør-vestover enn nordover på kjøreturen
oppover. Heldigvis kom ikke nedbøren noe
nærmere og været ble bare bedre og bedre
ettersom jeg nærmet meg Rena. På Elverum
ventet studentsønn Alexander som skulle
være med opp til Rena for senere å kjøre
til Lillehammer for å plukke meg opp etter
fullført ritt.
Etter å ha blitt dirigert til parkeringsplassen

ble det klargjøring av sykkel, henting av
startnummer, inntak av næring og et par
dobesøk før avtråkk sammen med en flokk
med andre debutanter. De fleste andre
Birkenveteranene fra Jardar hadde startet
for flere timer siden og de første var alle
rede i mål. Traff imidlertid Jardarguttene
Sondre Nervold og Tor Langballe i startområdet. Sistnevnte startet i siste gruppe 5 min
bak meg og passerte meg ete eller annet
sted ute i løypa etter Djuposet.

I motbakke
Jeg hadde studert løypeprofilen og var
smertelig klar over at det var mange
motbakker som skulle forseres de først 6-7
milene før det skulle bære utfor ned mot
Lillehammer. Første lange motbakke var
opp mot Skramstadsetra og respekten var
stor og pulsen gikk rett i været. Tittet ofte
og bekymret ned på pulsen på GPS’en og
registrerte at jeg lå konstant i rød sone og
samlet melkesyre. Ved Skramstadsetra flatet
det heldigvis ut for å ende i nedoverbakke
ned mot Djuposet. Her var det bare å
hoppe av sykkelen og ta beina fatt ettersom
syklisttettheten var stor og underlaget vel
steinete. Etterpå var det bare å tråkke i vei,
titte på km-telleren og glede seg til mottak
av den bestilte brødskiva med honning
og ny drikkeflaske med lurium på Jardars

matstasjon ved 44 km. Gleden var stor da
jeg kunne se Jardarvimplene, Sigrunn, Kjell
og Ola. Fikk beskjed om at jeg lå an til 4:45,
dvs. 15 bak skjema, og dermed var det ikke
tid til prating.
Rosinbakken. Joda den hadde jeg hørt
om mange ganger og pluselig så jeg den
i det fjerne. Mange gikk av syklene, men
ikke unge Helgesen. Må innrømme at
hastigheten ikke var særlig høy mot toppen, men opp kom jeg etter å ha droppet
alle rosintilbud underveis. Hadde ikke helt
matlyst der og da. Etterpå fulgte det mange
flere harde og endeløse kneiker, men etter
68 km var det verste unnagjort og det var
bare å “kruse” ned mot Lillehammer med
passering av ballettbakke, hoppbakker og
alle de andre mer eller mindre kjente og
stedene fra OL 94.

KNUT SMØRER KJEDET og gjør sykkelen klar før start på Rena.

I målområdet dukket både navn og bilde
opp på storskjerm og stemningen var på
topp. Sluttid 4:42. En flott opplevelse hadde
det vært. Jeg satser på å delta neste år også,
men da forhåpentligvis i en tidligere startgruppe hvor jeg kan finne meg et hjul eller
gruppe å henge på.
: Tekst Knut Helgesen foto Aleksander Helgesen

LITT SLITNE, men lykkelige var Øyvind Engelstad og
Knut Helgesen etter fullført ritt.
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SONDRE NERVOLD klar til start. Knut ønsker lykke til.
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Hvorfor
skal jeg
sykle
Birken?
Bjørnstad stilt seg mange
ganger. I år var hun med
for 16. gang og kom inn på
tiden 4.07.
49-åringen har fått Birken i blodet. Den
styrkeprøven fra Rena til Lillehammer på
høsten er blitt et fast merke i kalenderen
hvert år, som er blitt vanskelig å komme
utenom.
Hun er ikke typen som teller mil og antall
gjennomførte etapper. Men hun stiller flittig opp på sykkelgruppas TourTråkk hver
lørdag. Her er hennes beretning:
Biken – i år også? Jeg har ofte stilt
spørsmålet om hvorfor.
De beste opplevelsene veier alltid opp for
de dårlige- selv om dette er en sannhet med
modifikasjoner. De verste gangene, er de
der man allerede før start egentlig lurer på
hva en holder på med.
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Du vet det blir gjørmete, kaldt, vått, helt
sikkert motvind og forferdelig slitsomt.
Disse turene over fjellet sitter godt innprentet i hukommelsen, men tanken om at
det kan da umulig bli SÅ ille neste år, har til
slutt blitt et argument for å prøve igjen.

Bare sol
Årets ritt var en solskinnshistorie fra start
til slutt. Tørre fine forhold og sol og passe
sykkeltemperatur. Etter å ha tatt turen
flere ganger på vei over fjellet fra Rena til
Lillehammer, har dette blitt et årlig mål og
en tradisjon. Det å teste egen form, å klare
merket og få en tur over fjellet som frister
til gjentakelse har vært et fint mål å jobbe
mot.

Jardars sykkelgruppe.
Forberedelser til turen over fjellet blir årlig
gjort gjennom deltakelse i sykkelgruppa i
Jardar.
Dette er en fantastisk gjeng positive personer har mye moro sammen på de faste
ukentlige sykkelturene – først og fremst
gjennom TourTråkk. At flere som er aktive i

Hanne Horgen (25) og
Helene Mjøs (18) har
«endelig» funnet hverandre
på damelaget i 6. divisjon.
De to søstrene har spilt trofast i Jardar alle
år, men siden det er syv års forskjell mellom
dem, er det første denne sesongen at de er
på samme lag.
Utdanning har riktignok ført dem i litt ulik
retning. Hanne til Trondheim i tre år, og
deretter Oslo. Lillesøster Helene til ett års
utdanning i England. Da hun kom tilbake
foran denne sesongen, var hun ikke i tvil
om at det måtte bli Jardar.

HELENE MJØS i spenstig hopp og med skudd på mål som gikk inn.

– Det er veldig gøy å spille sammen med
søsteren min, sier Hanne, som nå er omskolert fra ving til strekspiller. Hun forteller
at laget som rykket ned siste sesong, har
som mål å komme opp igjen.

LISE BJØRNSTAD innbitt på vei til mål for 16. gang.

Det spørsmålet har Lise

Søstrene kom på lag

gruppa i tillegg er svært godt kjent i marka,
har gjort dette til innholdsrike turer der du
både får historiske og kulturelle oppdateringer underveis- og ikke minst i referatsform etterpå.

Lørdager kr. 0900!
Tour-Tråkk gjengen har fast møtetid
og sted utenfor Jardar-tomta. Vi starter
sesongen første lørdag etter påske- og
holder på utover høsten så lenge vær og
føre er OK.
Dette året har vi hatt veldig bra oppmøte
på disse lørdags-tourene. Her deler vi oss
gjerne i tre grupper – så alle skal finne et
nivå som passer for seg. Dette fungerer
glitrende og har bidratt til at vi har fått en
mye større bredde i gruppa. Det er viktig
for oss at denne gruppa kan favne bredt.
Jeg anbefaler alle som har lyst til å sykle om
å ta turen bort en lørdag kl. 0900.
Mer informasjon om sykkelgruppa finnes
også på www.jardar.no
: Tekst Lise Bjørnstad

– Men egentlig er det ikke så mange
damespillere hos oss. Vi skulle gjerne hatt
flere, sier 25-åringen, som er blant de eldste.
Hun tenker både på flere erfarne, men
også flere spillere, for å få et høyere nivå på
treningene.
– Vi blir for ustabile, sier hun.

Spiller på to lag
Flertallet på laget er i slutten av tenårene, og
Helene er blant dem.
18-åringen spilte litt håndball da hun var i
York det siste skoleåret.
– Det var veldig bra. Det var mange norske
der. Det var et collegelag, og et annet som
jeg var trener for. Det var stort sett bare
gutter mellom 17 og 35 år. De samlet seg
og hadde lyst til å prøve sporten de bare
hadde sett det på TV. De skjønte veldig
fort hva håndball gikk ut på.
Tilbake i Jardar spiller Helene både på
18-årslaget og damelaget.

HANNE HORGEN sliter seg til straffe som strekspiller.

– Det er kjempegøy å spille med Hanne.
Spesielt gøy er det når vi får til samspill,
når jeg kan spille inn til henne på strek, sier
bakspilleren.

Mjøs er trener på begge lag, sammen med
Sissel Sundby.

Helene går på Sandvika videregående, og tar
tredjeåret der. Hva det blir til i fremtiden,
er ikke spikret.

– Det er mamma som har bidratt til at jeg
spiller i Jardar, sier Hanne, som pendler
fra Oslo til de to ukentlige treningene og
kamper.

– Kanskje tar jeg et friår, og deretter drar til
Trondheim i Hannes fotspor.
Det hører med til historien at mamma Tone

– Klart det betyr mye, sier jentene hennes.

– Men jeg synes det er veldig gøy å spille
med Helene og de andre, legger hun til.
: Tekst og foto Mette Bugge
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Sammen i tykt og tynt
Jardar 16 års-lag på jente
siden kommer nesten alle
samme fra samme klasse på
Skui.
Nå går gjengen på videregående, men det
er spesielt at de har holdt i hop fra barne
skolen, detter ungdomsskolen på Vøyen
enga, og så over på gymnaset.

 hristoffer, som synes de er flinke til å trene
C
og stå på.

 egynte med håndball, påvirket også
b
henne.

– Jeg får i alle fall overskudd av å være her.
Det er ikke fem forskjellige gjenger innad i
laget, men én, sier han

Anne Bredal Steinmo er av samme mening.

Det samme sier jentene. De stortrives med
hverandre, treneren og de mange øktene i
Combihallen.

Godt og trygt
Det er opprinnelig to fra Ramstad og resten
fra den opprinnelige Skui-gjengen som
trener Christoffer Sundby har ansvaret for.
Han har hatt spillerne siden 2012.
– De er lette å ha med å gjøre, sier

– Det er trygt å spille på dette laget, fordi
vi kjenner hverandre så godt, kommer det
fra Ulrikke Tveitan. Hun er bakspiller på
laget, og angrer ikke på at hun ble med
resten av venninnegjengen til Jardar i sin
tid. Det at så mange fra samme klasse

– Vi har det morsomt sammen. Vi er en
venninnegjeng som er flinke til å trene. Jeg
er imponert, ler midtbacken.
Nå gå jentene på videregående, de fleste på
Rosenvilde. Det betyr at de ser hverandre
hver dag, men det betyr ikke at laget ikke tar
imot jenter fra andre skoler.
– Selvsagt er vi åpne for å få med nye,
kommer det fra denne gjengen.
: Tekst og foto Mette Bugge

SPREKE JENTER PÅ SAMME LAG. Foran f.v. Ida Søhol, Linne Møller, Anne Bredal Steinmo, Sofie Karlsen
Bak f.v.: Elin Karlsen, Helene Sundsli, Ulrikke Tveitan, Frida Bratberg Enge, trener Christoffer Sundby og Jorunn Fridh.

Håndballtrenere får
økt kompetansen
Styret i håndballgruppa har
tatt initiativ til at håndballtrenere i Jardar skal lære

ing, gjennomføring av treningene og læring
av praktiske øvelser, sier han.

mer.

Håndballgruppa leide inn en profesjonell
trener som heter Igor, og som drar rundt og
holder slike «kurs».

Derfor ble det avholdt en trenersamling i
hallen i september, med 16 deltagere.

– Dette er en fin måte å følge opp trenere
for yngre lag på, sier Harboe.

– Det er spesielt trenere for yngre lag som
har etterspurt dette. Det skjedde for et halvt
år siden. Denne lørdagen i Combihallen
samlet vi et knippe av dem, blant annet flere
fra Piker 18-laget, som har tatt på seg treneroppgaver, sier styreleder Helge Harboe.

Han synes det er viktig at de som skal ha
ansvaret for barn og unge, har en god basis
i bunn.

– Hva ble gjennomgått?
– Mye dreide seg om planlegging av tren-

– Ja, og de yngre ønsker også mer
kunnskap. De føler seg tryggere da. For
håndballgruppa er det en riktig vei å gå.
Målet er at Jardar skal ha god trenerkompetanse over hele linjen, sier lederen, som

legger til at det derfor også er hentet inn en
forsterkning i vinter.
: Tekst Mette Bugge Foto ?

Foran fra v.: Helene Mjøs, Solveig Bratli Skjerven, Sissel Sundby, Nina Hagberg, Maren Bredal Steinmo, Inez Nærup.
Bak fra venstre: Vlatko Duric, Lars Hellby, Jan Ove Hagen, Ivan Kovacic, Helge Harboe, Ingvild Mølmen, Christoffer Sundby,
Emilie Gabrielsen, Marte Hagberg, Marthe Gjelstad
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Slik blir juniorspillere seniorer
Jardars fotballgruppe
skal etablere seg på senior-

– Hvordan har det gått?
– I de første kampene var de yngre litt
usikre, men etter hvert har de etablert seg i
den faste startelleveren, sier Haug.

lag. Overgangen kan være

Stor aldersbredde

ønsker å sikre at juniorene

vanskelig.
Det er ikke alltid så lett å ta steget opp i
seniorfotballen, for der finnes det godt
voksne spillere med “hår på brøstet”, som
fort kan skremme tenåringer.

Han har selv vært med på dette seniorlaget,
som dermed består av unge gutter i 17-18
års alderen, men også «old boys» som Geir
(46 år) og Petter Berntsen (50).
Mens Mads Clausen er trener for seniorene,
er Geir Haug trener for juniorene.

Derfor er trenerkoordinator Geir Haug,
som også sitter i styret, veldig godt fornøyd
med at Jardar har to seniorlag denne sesongen, utenom et juniorlag.

Han har 21 juniorer til rådighet, og på det
meste så mange som 18 på kamp. Alle får
spille.

– Det betyr at mange av juniorene har fått
spille på senior 2-laget, som holder til i
8. divisjon, sier han.

– Den måten vi går frem på nå gjør det
enklere for juniorene å ta det spranget.
Dessuten blir spillerne bedre kjent med

Nå blir det
fotballtribune

hverandre. Kommende vinter skal de også
trene sammen.

Åtte har prøvd
Åtte juniorspillere har vært med på seniorkamper. Det er Jonas E. Sæle, Henrik
Harsem, Sebastian Haug, David E. Sæle,
Martin McBride, Håvard Skuterud, Mathias
Sandvik og Torsten Thune.
– Fotballstyret har i flere år ønsket å ha
et senior 2 lag slik at det blir lettere for
våre juniorspillere å komme seg videre på
seniornivå. Vårt førstelag er i 5. divisjon og
spranget opp dit kan bli for stort for mange
av spillerne. Det er godt å se at våre egne
juniorer klarer seg så bra på dette nivået.
: Tekst Mette Bugge Foto Geir Haug

FIRE JUNIORER som har tatt spranget til seniorkamper. F.v.: Jonas Ellingsen Sæle, Henrik Harsem, Sebastian Haug og
David Ellingsen Sæle.

FOTBALLFORMANN KLEMET ELISENBERG (t.v.) og guttene på Jardars 02-gutter likte å få en fet sjekk..

– Det viste seg at vi fikk 46,5 prosent av alle
stemmene som ble avgitt. Vi var soleklare
vinnere, opplyser Klemet.

Blir 20 meter

fotballtribune.

Fotballgruppa brukte både Facebook,
hjemmesiden og mail for å få klubbens
medlemmer til å stemme.

Jardar vant nemlig en viktig avstemning da
Bærumsfondet skulle dele ut penger, skjønt
det var Hafslund som kom med pengene.

Tildelingen av penger fra Banefondet, som
det heter, omtales slik på Hafslunds FBsider:

– Vi tror faktisk at vi kommer i mål med
litt dugnadsinnsats. Den skal være drøye
20 meter lang, ha to avsatser og stå på
langsiden mot Combihallen. Vi tror den
kan bli et fint samlingspunkt for tilskuere og
Jardarmedlemmer, og ikke minst viktig når
vi har interncuper, sier Klemet.

Asker- og Bærumsavisen kom og laget
reportasje, og da fotballformann Klemet
Elisenberg fikk den hyggelige meldingen,
ble han glad.

«Hafslund støtter gjennom Bærumsfondet
aktiviteter for barn og unge i Bærum. IL
Jardar har solid forankring i sitt nærmiljø,
og ikke minst et flott stadionanlegg på
Bjørnegård. Det blir enda flottere når den
nye tribunen kommer på plass, delvis finansiert av Bærumsfondet. Vi ønsker IL Jardar
lykke til videre!»

Her viser fotballspillere
i Jardar frem den fete
sjekken på 15.000 kroner,
som i sin helhet skal gå til

– Vi har søkt om penger fra mange steder,
men endelig lyktes vi, sier han.
Det var en avstemning før Jardar ble
vinneren.
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– Men hvor langt rekker 15.000 når det
gjelder en tribune?

Arbeidet starter til våren. Det betyr at en
ny fotballtribune og et nytt klubbhus kommer til å stå ferdig i 2015.
– Det blir et stort år, sier Klemet, som har
fingrene på begge prosjekter, sammen med
mange andre..
: Tekst Mette Bugge Foto: Geir Haug
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Løperne knytter
bånd blant topper
Jardars langrennsgruppe
to trenere, to ledere og

ungdomsgruppa til Varena. Den italienske
klubbens rrenere Luigi Girardi er fjellguide,
i tillegg til sin trenergjerning. Vi var heldig
som fikk bli med på favorittturene hans.

12 foreldre til Val di Fiemme

Variert innhold

dro med 31 ungdommer,

i høstferien. Gjengen på
47 fikk oppleve mye.
Annethvert år har vi i langrennsgruppa en
motivasjonssamling i høstferien i sydligere
strøk.
Ifjor opprettet vi kontakt med en vennskapsklubb, Sci Club de Varena i Val di Fiemme.
Varena har vært hos oss på samling, og
det skjedde i fjor høst. Vi planlegger et
opplegg til vinteren, mens langrennsgruppa
har besøkt Varena i høstferien.
Opplegget var at vi bodde på et lokalt hotell
på 1800 meter over havet. Det er drevet av
familien til en av ungdommene i Varena
Skiklubb. Dessuten trente vi sammen med

Uken i månedsskiftet september/oktober
besto av fjellløping, sykkeltur, lange fjellturer, rulleski, Val di Fiemme-mesterskap
i løping, samt klatring i skjønn forening. I
tillegg minglet vi både voksne og barn på
pizzakveld og felles lunsjer som Varenas
foreldre laget for oss.
Ved siden av noen bratte vandreleder, var
det den nye Jardarutfordringene som ble
samtaleemne. Allerede på den andre dagen
prøvde en gjeng på 6 å gå en lang motbakke, men ingen kom opp til topps og
bakken fikk navnet Dødarbakken, siden alle
var fullstending utslitt.
Dette ble snudd til en utfordring som
mange gjerne ville prøve igjen. Dødarbakken starter slakt i Molina på 800 moh og

avsluttet bratt i Passo Manghen 16 km
senere på 2040 moh. Siste dag skulle de
som ønsket få sjansen, mot at de lovet å
hvile i 2-3 dager etterpå. De fleste startet,
men at også de aller fleste klarte å gå helt
opp, imponerte oss i støtteapparatet som
sto på toppen.
Tinius Ruzicka har nå Jardarrekorden på
1.41 og Oda Sikkeland jenterekorden på ca
2.15.

Dugnad
Siden vi bodde rimelig og reiste med
Ryanair, ble hele turen overkommelig i pris.
I tillegg har ungdommen jobbet dugnad
med søppelplukking, med reisen som
formål
Turen fungerte utmerket både som treningssamling, sosialt oppbyggende for gruppen, viktig båndbygger for foreldrene, samt
at det er en motivasjon for de unge.
Nå er det to år til neste mulighet.

JENTER PÅ TOPPEN. F.v.: Betine Bakken, Anniken Helland-Hansen, Ilja Engeset, Oda Sikkeland, Johanne Tveter, Anniken Grimsmo,
Tale Lindefjeld, Madeleine Storm Bamvik.

VI DELTOK I VAL DI FIEMME mesterskapet i gateløp.
Her kommer Sindre Holm og Vemund Ness Jensen.

VAL DI FIEMME-MESTERE. Oda Sikkeland og Tinius Ruzicka sto for
den bragden, skjønt det var uoffisielt, da nordmenn ikke talte med
i mesterskapet.

: Tekst og foto Dag Helland-Hansen

FORFØRENDE. For en natur Jardars langrennsløpere er på sykkeltur.
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Jardarkollen
får heis
– Vi klarer ikke å sitte å
se på at rekrutteringen i
Jardarkollen dør ut, sier
Bjørn Moen.
Han er en av pappaene som sørger for at
Jardars berømte bakker får heis i vinter.
På bildet tatt 6. oktober, sees rammeverket
for motoren, drivverket for heisen. Så fort
snøen kommer skal unger med hoppski
på bena bli dratt opp den minste bakken.
Da slipper de å tråkke selv, og som Georg
Korody, leder av hoppgruppa sier: Det
betyr mange flere hopp på hver eneste
treningsøkt.

Ivrige foreldre
Bjørn Moen har selv en sønn Kasper og
en datter Mille som driver med kombinert.

I likhet med ungene til Inge Oftebro, Jens
og Einar, og ungene til Svein Erik Solberg,
Christian og Aleksander, har den yngre
garde vokst ut av Jardarkollen. I dag er de
medlemmer i Kollenhopp, slik hoppere over
12 år er. Men som fedrene sier: De har fortsatt et stort hjerte for Jardars hoppgruppe.

I kombinert var Ansgar Danielsen en
stjerne i sin tid.

Derfor tok de initiativ til å utvikle bakken
ytterligere, og ifølge Moen var det Solberg
som opprinnelig hadde ideen.
– Rekrutteringen er nesten i ferd med å dø i
Jardarkollen. Dette er en siste krampetrekning, sier Moen.

Det første som ble gjort var å planere
traseen ved siden av den minste av de tre
bakkene. Da trengtes en gravemaskin, og
det var arbeide det måtte betales for.
Ellers er mye av jobben, som å få nød
vendige tillatelser fra Bærum kommune, og
sette i gang byggingen, gjort på dugnad.

Han vil så gjerne invitere barn og unge inn
i denne spennende idretten, som egner seg
ypperlig for unger opp til 12 år. Skihopping
har vært med i Jardar fra dag én i 1962, og
gruppen har hatt hoppere som har vært
med både i NM, hoppuka og verdenscupen.

Hvor er så pengene kommet fra?
Moen forteller at budsjett for heispro
sjektet kommer på omtrent 200.000 kroner.
Halvparten av dem tas fra hoppgruppens
oppsparte midler. Den øvrige halvdelen er
dugnadsbidrag.

Nå er det nye tider, og ungene har mange
valg. Men de tre fedrene gjør sitt for at
Jardar fortsatt kan ha dette gode tilbudet.
Noe betalt

: Tekst og foto Mette Bugge

JARDARKOLLEN har rike tradisjoner. Her med høstlig preg.
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TRE SMÅ BAKKER på rekke og rad, men nå også med et underlig byggverk nede på sletta.

DOMMERBUA ER SLITT, men her har det vært mange som har stått og vurdert hoppene.

Jardarposten nr 3 – 2014

23

Barmarkssamling
på Løvlia

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

DYRENES STORSENTER
Industriveien 2
1337 Sandvika
Telefon 400 12 800

SOLID GJENG. F.v: Rita Bakken, Herman Grytnes, Martin Solbakken, Vidar Bakken, Erik Kristiansen, Sindre Holm, Aleksander Vannebo,
Martin Moosmayer, Jakub (trener) Opocensky, Martin Solbakken, Hans Strand.

Lørdag 13. september var
det barmarkssamling på
Løvlia Skistue i Krokskogen
for 15-16 årsgruppa i
Jardar Langrenn, sammen
med trener Jacub
Opocensky.
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Løvlia drives av Skiforeningen og tilbyr fullpensjon. Det var oppmøte utenfor Kombihallen kl. 9 og de syklet omtrent 2 mil inn til
By i Lommedalen. Der kom Vidar Bakken,
som er vert på Løvlia, Jardar-gjengen i møte.
Han er lokalkjent i området og ledet dem på
flotte og tekniske stier opp til skistua på 550
moh, der lunsj ventet.
Lørdag ettermiddag var det myr-fotball, skikkelig tungt for våre skiløpere. Etter buffet-

middag var det kortspill og moro til kvelden
kom. Søndag morgen var det klart for en 2,5
timers rolig løpetur, igjen med Vidar Bakken
som kjentmann. Etter lunsj syklet de ned til
By igjen, denne gangen på grusveier.
Begge dagene var det fantastisk flott vær og
alle ungdommene var veldig fornøyde..

Ønsker du en annonse her ta kontakt med:
IL Jardar • Anja Kingdon
tel 404 03 551 • post@jardar.no

: Tekst Geir Holm Foto Jacub Opocensky
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Vi tilbyr alle
Jardarmedlemmer

Jardar- ungdommene ble veldig fornøyde etter en dag på A costa Saks!

10%

oss
Vil du støtte

rotandel?

Lommedalen Catering
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971261633

IDRETTSLAG

3
Vil du gi din støtteOr
tilg.IDRETTSLAGET
JARDAR?
nr: 97126163
Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til å bestemme hvem som skal motta noe av overskuddet til
Norsk Tipping. Hver gang du spiller kan du velge å støtte det laget eller foreningen du mener fortjener det
mest. Vi oppfordrer deg til å støtte oss i IDRETTSLAGET JARDAR.

Du er hjertelig velkommen!

For å være grasrotgiver må du være kunde hos Norsk Tipping.

Mvh. Sissel, Penneline og Alicia.

Ved spill hos Norsk Tipping vil inntil 5 prosent* av spillinnsatsen gå direkte til din grasrotmottaker, og best av
alt, hverken innsats, premie eller vinnersjanse reduseres.

tandel?

ed din grasro

oss m
Vil du støtte

Grasrotandelen gjelder for alle Norsk Tippings spill, bortsett fra Flax, Extra og Belago.

oss med
Vil du støtte

ET JARDAR

IDRETTSLAG

Gjennom å være grasrotgiver er du med på å oppfylle små og store drømmer for din grasrotmottaker.

: 971261633

Industriveien 2, Sandvika. Tlf: 67543023 Mail: sissel@acosta.no
Facebook:Acosta saks Hjemmeside:acosta.no

Du kan bli grasrotgiver på en av følgende måter:Org.nr
• Hos kommisjonæren
• Mobilspill
• Norsk Tipping sine nettsider
• SMS, send Grasrotandelen 971261633 til 2020
For mer informasjon se www.norsk-tipping.no
*For Multix og Instaspill gjelder annen beregning.
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Bærum Golfklubb
Hellerudveien 51 - 1350 Lommedalen
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EN SKIKKELIG
SPORTSBUTIKK!

Asker & Bærum
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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.

ndel?
Vi holder til på Slependen
over
Kiwi
grasrota
oss med din
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DAR
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din grasrota
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Org.nr: 971261

633

61
Org.nr: 9712
Hos oss får du solid faglig
behandling
i et vennlig og uformelt miljø.
Har du smerter gjør vi alt vi kan for å
tilby deg time samme dag.

Tel: 67 54 46 66
post@abtann.no
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

26

Jardarposten nr 3 – 2014

Gratis parkering!

Velkommen!

www.abtann.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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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
32
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KIROPRAKTIKK + AKUPUNKTUR + FYSIOTERAPI + MASSASJE
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Hvordan kan Sanne
være helt sikker på at hun
får en splitter ny Vespa
på 16-årsdagen sin?

STØTT

JARDAR!

For en tid tilbake hadde vi besøk av Tom Stiansen
i forbindelse med at vi benytter oss av konseptet
Kraft til idretten, for å skaffe støtte til Jardar!
Idrettsstrøm gir deg en god strømavtale,
samtidig som du bidrar med støtte til Jardar!

Idrettsstrøm har:
● Ingen bindingstid
● Ingen skjulte kostnader
● Etterskuddsvis fakturering
● Månedsbeløp kr 36,25 inkl. mva.

For hver kWh du forbruker går 1 øre til Jardar
(0,5 øre/kWh for bedrift).

BYTT! SPAR! STØTT!

rekylreklame.no

I 2013 sparte jeg kr 2.245,- på å bytte
til Idrettsstrøm sammenlignet med
tidligere strømleverandør. Bryn Horpestad
Gjør som oss i styret, og bytt til Idrettsstrøm du også!!

SPAREKONTO NR 1
Spar fast minst kr 200,pr mnd, og få 3,15 % rente
på sparepengene dine. Du
får 4 frie uttak og kan velge
2 sparefrie måneder i året.

Bytt til Idrettsstrøm, Spar penger
og Støtt klubben i ditt hjerte!

Det er enkelt å bestille på
www.kti.no, eller du kan
fylle ut svarslippen nedenfor
og levere til oss i klubbhuset.

(må stå i navnet til personen som strømabonnementet er registrert på)

Fornavn: ………………………….........................................................

Etternavn: ………………………………….............................................

Adresse: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Postnummer: …………………….................................................... Poststed: ……………………………………............................................
Fødselsdato: ……………………............................. dd.mm.åå
Mobil: …………………………….............................................................. E-post: ………………………………………..............................................
Underskrift: …………………………………………………………………........................................................................................................................

Send Bekkestua til 07040 så tar vi kontakt med deg.
Du kan også komme innom i Signaturgården.
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BYTT! SPAR! STØTT!

Sportslig hilsen Jardar Fotball
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Blad i postabb.

B-blad

Returadresse:
IL Jardar,
postboks 15, 1312 Slependen

Rekord i AtilB-cup
Fotballgruppen har funnet
nøkkelen for å få med enda
flere deltagere i AtilB-cup.
Her er oppsummeringen
til Bryn Horpestad, som
tok med seg ideen til
turneringen fra Klepp
idrettslag.
AtilB-cup ble arrangert etter tradisjonell
oppskrift, med et viktig unntak. Vi delte
opp i rene jente- og gutte-klasser. Dette ble
særdeles godt mottatt av alle.
Det var rekordstor påmelding/oppmøte
denne høstdagen. 33 jenter og 121 gutter.
Totalt 154 deltagere.
Aldersspennet er på 6 til 16 år. Ungene
spiller på syverbane, og det er andre året at
turneringen fant sted.
Grunnen til at vi denne gangen ikke blandet
kjønnene, var at vi hadde fått innspill om at
de yngste jentene følte seg litt små.
Tilbakemeldingene etter turneringen var
kjempepositive.
Fotballgruppa har to turneringer for de
yngste: AtilB-cup på høsten, og Mixed-cup
på våren. Det er litt av samme stil på begge.
Den høstlige varianten har en sponsor og
derfor heter den AtilB-cup.

30 kamper
Det ble gjennomført 30 kamper og tilslutt
sto lag J-2, Team Alexandra (Alexan-

I CUPEN var det også skuddkonkurranse. Den ble vunnet av Caroline B Kybo 89 km/t
og Sebastian Haug 103 km/t.

dra Kingdon) , og lag 12, Team Tobias
(Ellingsen Sæle) igjen som stolte vinnere av
hver sin klasse etter innledende gruppespill,
der alle lag var garantert minst tre kamper
hver, og sluttspill.
På grunn av mange deltakere gikk kiosken
tidlig tom for pølser og vafler, men likevel
ble det solgt for over kr 11.000,- . Dette
medførte at vi totalt fikk et lite overskudd
på arrangementet som vi er godt fornøyd
med da det sosiale/bygging av Jardar klubbfølelse på tvers av alle lagene er hovedmålet
for dette arrangementet

Støttespillere
Mange bidrar for få en slikturnering til å
gå rundt. Alle oppgaver nødvendig for et
fint arrangement ble utført på dugnad av
fotballstyret + Jostein Holm og Thomas
Kingdon. I tillegg til allerede nevnte innleide ungdommer må disse nevnes:
Cecilie Kristin Ellingsen som arrangement ansvarlig denne gangen
Tone Skori Holm for full konsentrasjon i
sekretariatet hele dagen
Petter Berntsen for super speaker-tjeneste.
Familien Kingdon som stilte med hele
familien i kjent stil.

Som dommere/lagleder/kioskselgere leide
vi inn ungdommer fra de eldste lagene og
de gjorde en strålende innsats hele dagen.
En stor takk til de for den jobben.

: Tekst Bryn Horpestad foto Jostein Holm

Jardars mailadresse: post@jardar.no
Klubbkontorets åpningstider: mandag-fredag kl. 09-15, onsdagskvelder kun ved behov

