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Veteraner i mesterklassen
Jeg må innrømme at det kriblet litt i kroppen da jeg
fulgte veteranenes innsats under NM i håndball i
Bergen. Jeg har spilt på laget tidligere, og vet akkurat
hvordan det er å være med i dette mesterskapet. Men
jeg har aldri opplevd å bli norgesmester.

planen stå ferdig i løpet av
2015. Snart vil der reise seg
vegger og tak.
42 peler er satt ned, ringmur er støpt og det
neste er dragere til selve dekke. Man kan se
«fotavtrykket» på selve bygget. Fremdriften
er etter planen som er satt.

Desto hyggeligere at klubben har en gjeng ivrige
spillere, som er med i dette mesterskapet hvert eneste
år. Jeg synes det er så flott at vi har et slik tilbud til
voksne kvinner, og vi skulle så absolutt hatt det også
på herresiden. Det er bare å samle sammen en gjeng
og danne et veteranlag.

Hver tredje uke er det byggherremøter,
der partene går gjennom fremdrift, pluss
diverse planer for byggeprosessen.

Gratulerer så mye til de aktive av årgang 50 pluss,
som like godt vant sin klasse i Bergen. NM-gull lyder
stort, og det er noe ingen andre lag i klubben vår har
klart tidligere. Og ikke nok med det: Jardar stilte med
tre kvinnelag i NM, i ulike aldersklasser. Slik står det
respekt av.

Vinter og snø
Nå er vi midt inne i vintersesongen, der klubbens hopp- og langrennsgruppe har sin storhetstid. Ikke minst som arrangører gjør mange foreldre en strålende jobb. Takket være at
det legges ned mange hundre dugnadstimer for å arrangere Jardarrennet i langrenn lørdag
og deretter tilsvarende i hopp og kombinert søndag den siste helgen i januar, kan de to
gruppene gi gode tilbud til sine aktive.
Som de sier i langrenn: Uten de inntektene som et slikt arrangement gir, hadde vi ikke hatt
penger til gode tilbud til våre barn og unge.
Det kan kanskje noen ganger være tøft å dra i gang store renn og stevner eller turneringer,
men det betyr faktisk veldig mye. Og jeg kjenner mennesker som savner det å ha barn i
Jardar, når de unge kanskje har sluttet med idretten, eller er blitt voksne og flyttet bort
fra vårt område. Det er noe spesielt i de årene da man følger ungene sine rundt til ulike
arenaer, bakker og haller. Ja, når det er dugnad er det litt å gjøre, men når formålet er godt,
så tåler vi alle en ekstra innsats.
Jeg er imponert over hva sykkelgruppa får til. Der er aktiviteten stor, både på Tour Tråkk
hver lørdag, i Birken, og ikke minst banketten. Tradisjonen tro samlet «tråkkerne» seg til
bankett i høst, i lånt lokale. Neste år blir det ekstra moro. Da skal klubbhuset stå ferdig,
og da får vi tilbake egne lokaler. Gjett om jeg gleder meg, og det tror jeg andre Jardarmedlemmer gjør også.
Inntil da – ha en god jul og godt nytt år.
: Kjersti Hellby

Forsidebilde:
Med gull om halsen i Haukelandshallen.
Foto: Tove Lise Mossestad

Klubbhuset skal etter

– Tronrud Bygg har med sin underentreprenør Myhre satt ned alle pelene i bakken.
Pelene går helt ned til fjell og sikrer at det
nye bygget står stabilt. Det er nå også støpt
betongdragere i rader oppå pelene med
integrerte pelehoder i dragerne. På dragerne
skal det nå monteres hulldekkeelementer
som støpes fast sammen med dragerne, slik
at det blir en stabil konstruksjon, opplyser
Martin Stensaker. Han er med i beslutningsgruppa nytt klubbhus IL Jardar.
I starten er det mye som gjøres, som senere
ikke sees av det blotte øyet, men som er helt
nødvendig. Som dette:
Etter at hulldekkene er montert skal det
isoleres og legges bunnledninger og deretter
støpes gulv med innstøpt vannbåren varme.
Vi har også diskutert at det lages en plass
for å legge ned grunnstenen i gulvet.
Over nyttår skal bygget begynne å reise seg
opp fra bakken med vegger og dekker og
tak slik at vi etter hvert kan få se konturene
av bygget. Ferdigstillelse og overtagelse av
bygget er fortsatt planlagt til 1. juni.
– Vi har fått forhåndsgodkjenning på
spillemiddelsøknaden. Søknaden om
spillemidler er under komplettering med
blant annet lånetilsagn fra DnB, bekreftelsesbrev fra Gjensidige og redegjørelse
for vår dugnadsinnsats i forbindelse med
byggeprogrammet. DnB har også etterspurt
vedtak knyttet til å ta opp lån til forskutter-

BYGG REIS DEG! Her kommer Jardars nye klubbhus, og slik så det ut i desember.
Magnus Dæhli (t.v) er anleggsleder. Klemet Elisenberg er en av dem som følger
prosjektet tett for Jardar.

ing av spillemidlene og det kan bli behov
for å ha en ekstraordinær generalforsamling.
Vi ligger så langt innenfor budsjettet som
var grunnlaget for vedtaket om å ta opp et
langsiktig lån på 3 MNOK. Forskutteringen
av spillemidlene ble ikke eksplisitt behandlet

i forrige vedtak om låneramme, da det er
et kortsiktig lån som dekkes inn av spillemidlene så snart disse mottas.
: Tekst Martin Stensaker foto Mette Bugge
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Her er Jardars aller
første norgesmestre
i håndball
Jardars kvinner tok NM-gull

store spiller. Elin Saastad så også lyset, og
herjet i høyt tempo.

i klasse 50 år under mesterskapet i Bergen siste helg i

– Jeg hadde jo sagt at «Gullet skal hem – til
Bæææææærum», ler Christin, og får det til å
høres ut som om hun skal si Bergen. Men
Brann og Bergen rykket ned i fotballen i år,
men Jardar ble norgesmestre. Seier 8–4 over
Fjellhammer var supert, og etterpå var det
høytidelig utdeling av medaljer og pokal, fra
bunadskledde vertinner.

oktober.
Dette var første NM-gull i håndball til
klubben vår, og det var overveldende. Leder
Helge Harboe kom med blomster til laget på
den første treningen etter triumfen.
– Dette var det morsomste jeg har vært
med på i hele mitt håndballiv, sier Christin
Fjugstad.
Hun har vært med på veteranlaget i en årrekke, men hadde egentlig lagt opp. Christin
ble hentet inn igjen, slik at Jardar kunne
få nok spillere som var over 50 år. Et par
spillere skadet seg nemlig før avreise.
I alt var det 2200 spillere som deltok i
mesterskapet, som er det største som Norges
Håndballforbund har i løpet av året. Jardar
har vært med mange ganger, og etter to
bronse på 90-tallet, ble det sølv i fjor og gull i
år. Da i eldste klasse – 50 år.

CHRISTIN FJUGSTAD ser gullet allerede
dagen før finalen.

– Vi fikk på forhånd informasjon om at vi
måtte passe spesielt godt på sørlendingenes
strekspiller, som var veldig god. Og det klarte
vi. Det var da jeg tok av meg gullringen på
banketten, tittet gjennom den og sa at «nå ser
jeg gullet», ler Christin.
Det var dagen før finalen, og i kampen mot
start var Inez Nærup mektig og i scorings
humør.
I finalen var det som å spille på landslaget.
Jardar og Fjellhammer kom løpende inn fra
hver sin side, og ble presentert én og én med
navn.

Smilte hele veien hjem
– Alle var så blide i denne turneringen og det
var så gøy. Hele laget vårt er jo bare et stort
smil, forteller Christin.
Siden Jardar dro til NM med tre lag, fikk hun
også spille på 35-årslaget på Sotra Arena,
der de eldste og de yngste veteranene var på
lørdagen. Jenter 40 holdt til i en annen hall,
og det hører med at alle tre lag gikk videre
fra sin pulje etter innledningen.

MED GULL OM HALSEN I HAUKELANDSHALLEN. Foran Cecilie Kristin Ellingsen og Inez Nærup. Mette Bugge, Randi Dyrdal, Elin Sjåstad,
Tone Mjøs, Heidi Heggedal, Anne Kathrine Bakken, Mette Härdi og Christin Fjugstad. FOTO: Tove Lise Mossestad

– Etter at jeg kom hjem sier jeg til alle: Nå
kjenner du en norgesmester, flirer Christin.
Hun og resten av gjengen lever fortsatt på de
gode minnene.

Tre byer avvikler mesterskapet
Det er kun Bergen, Stavanger og Trondheim som har mange nok haller til å ta imot
så mange spillere. Denne gangen var det
Bergens tur, med finalespill søndag i Haukelandshallen, med fulle tribuner. Nesten 1000
mennesker så Jardars lag spille finale mot
Fjellhammer.

I innledningen
Jardar ble toer i sin pulje, og ble innled
ningsvis banket i to kamper av Fjellhammer.
Begge lag gikk videre til semifinale. Der fikk
Start bank av Jardar.

– Jeg tror nok at Fjellhammer trodde det
skulle bli «lett match» siden de hadde slått oss
i to kamper, sier Christin, som i det første
møtet med akershusgjengen scoret mål på
lobb fra vingen. Nå ble det ikke mål, men en
stor opplevelse.

Jardar laget en mur
– Etter at Fjellhammer ledet 2-0, var det noe
som skjedde. Vi fikk en mur, sier vingen,
og sikter til at Jardar stengte igjen bakover.
Bakerst sto Cecilie Kristin Ellingsen med
verdens største selvtillit, og hun ble finalens

PS: Jardar har hatt tilbud om spill for vete
raner helt siden 1988/89. Old girls og Piker
33 har også vært tilnavnet. I serien er det
blitt mange triumfer, ikke minst under Rolf
Rustad som trener. Noen år hadde Jardar to
veteranlag i serien, men de siste årene kun
ett. Mens det tidlig var kun en klasse for
kvinner (33 år) i NM det i dag 35-, 40- og
50-årsklasse. På herresiden også 60. Jardars
kvinner har fire medaljer i veteran-NM.
Bronse i klasse 40 i 2003 og 2005, sølv i
klasse 50 i 2013 og gull i 2014.
: Tekst Mette Bugge foto Trine Lise Mossestad
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SAMLINGSSTUND på hotellet for Jardars spillere.
F.v. Tone Stilén, Sølvi Westgaard og Elin Saastad, og de andre
i bakgrunnen.

PÅ BANKETT. Ingjerd Angermo (t.v.) og Inez Nærup.
Banketten var i Grieg-hallen og var storslått.
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«Endelig ble jeg
gammel nok»
Her er målvakt Cecilie
Kristin Ellingsens rapport fra
NM for veteraner i Bergen,
der hun var på gullaget
NM er en stor opplevelse, kamper mot
nye lag du aldri har spilt mot tidligere, flere
kamper pr. dag og lysten til å gjøre det bra.
Jeg hadde gledet meg i ett år til å spille på
Jenter 50 år og endelig ble jeg gammel nok.
Jeg hadde vært med og trent mot målet om
å klare medalje. Innledende kamper var
også gøy siden det ble noen J40, J35 og J50
kamper. Logistikken var fantastisk lagt opp
av Mette’ne våre: Trener Mette Bugge og
oppmann Mette Härdi.
Gleden over at alle lagene gikk videre var
stor og J50 nærmest målet ved å komme til
semifinalen. Målet om medalje var nådd, og
jeg satte et nytt mål om å vinne semifinalen.
Derfor dro jeg tidlig hjem fra banketten for
å være uthvilt, men våknet klokken 06.00
på morgenen søndag, og da var kampen i
hodet mitt. Jeg lå og “så” for meg hvordan
jeg skulle “stenge” buret, og jammen klarte
jeg det ganske bra. Vi vant og kom til finalen mot Fjellhammer, som alltid har vunnet
over oss.
Jeg slappet av så godt det lot seg gjøre,
mens hjernen “jobbet” med neste kamp.
Igjen gikk jeg inn i min egen boble, gjorde
alle de forberedelsene jeg “må” før kamp.
Vi snakket om at vi bare kunne senke
skuldrene og gjøre vårt spill. Vi ville prøve
å vinne.

En fantastisk ramme
Det var stort å oppleve hele rammen rundt
finalen. Stor tribune med mange folk, banen
godt opplyst og så løpe inn for å bli presentert. Jeg følte det nesten som om jeg spilte
med flagget på brystet, for Norge.
Det var litt flaut å bli ropt opp først, men
alle måtte et skritt frem på gulvet i tur og

CECILIE KRISTIN ELLINGSEN (t.h.)var for ung for sølvlaget i fjor. I år kunne hun feire med
gull. Her med Mette Bugge.

orden. Jeg innrømmer at jeg var kjempe
nervøs før kampstart, men da kampen var
i gang så var det som en hvilken som helst
kamp på en måte. Vi har aldri vunnet mot
Fjellhammer, men vi hadde så lyst til å gjøre
det nå.
Det kom to raske mål fra motstanderne, og
jeg ble litt sint på meg. Fra da av bestemte
jeg meg for at nå skulle jeg stenge, nå skulle
jeg redde alt. Forsvaret spilte fantastisk bra
og tøft, og dermed klarte jeg å redde mange
skudd. Vi begynte å score også, og da vi
hadde 3–3 til pause trodde vi virkelig at vi
skulle klare det. Annen omgang ble vår.
Vi scoret, vi stoppet dem i angrep og jeg
reddet til og med straffe. Det var stas å høre
navnet bli ropt opp hver gang jeg reddet.
Det kom navn og musikk ved scoringene.
At det var en viktig kamp, var det ingen tvil
om.
Jeg hadde virkelig dagen min. Da jeg skjønte
vi ville vinne, kjente jeg tårene presse på,
det var en fantastisk følelse, en ubeskrivelig
glede og jeg var utrolig stolt. Jubelen da
kampen var over og vi hadde vunnet 8–4
tok ingen ende. Det kom gåsehud og tårer.
Premieutdelingen var helt herlig, vi fikk
gullmedaljene rundt halsen og lagpokal.
Jeg måtte dessverre bare løpe av gårde for
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INEZ NÆRUP i fint driv mot mål. Foto: Wim Hetland

å rekke et fly, skulle jo til Nadderudhallen. Mette Bugge og jeg fikk snakket litt på
Flesland, begge stolte med gullmedaljen
rundt halsen. Jeg klarte ikke slutte å smile.
Jardar, lille klubben vår hadde vunnet første
NM ever, virkelig historisk og klubbfølelsen
er styrket.

En gjeng som holder sammen
NM er en stor opplevelse på alle måter,
ikke minst det sosiale på lagene våre. Vi
holder sammen, støtter og backer opp
hverandre, ler og er heiagjeng. Vi høres og
synes, både på banen og de sosiale arrangementene. Jeg tror NM styrker oss veldig
sosialt. Mange av oss har spilt sammen i
flere år og kjenner hverandre, noe som også
skaper en trygghet.
Denne seieren har gitt meg enda mer lyst til
å fortsette med håndball. Jeg har opplevd
at jeg kan være god, og dette vil jeg jobbe
videre med, jeg ønsker å bli bedre og ser
frem mot resten av serien og ikke minst
neste NM.
Veteranhåndball er en fysisk, sosial og
morsom måte å holde seg aktiv på sammen
med venninner. Og vi er åpne for at flere vil
være med. Har du lyst, har du lov!
: Tekst Cecilie Kristin Ellingsen
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CECILIE KRISTIN ELLINGSEN ga alt i finalen mot Fjellhammar.
Foto: Wim Hetland

MOT MÅL. Tone Mjøs på vei mot mål. Christin Fjugstad følger spent med. Foto: Wim Hetland
Jardarposten nr 4 – 2014
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Her er jentene som
maler tykt på
Jardars lag Jenter 1998 er
en maleglad gjeng. Det er

ENDELIG. Jentene tar imot hyllesten fra publikum. Foto: Wim Hetland

de som har malt inngangs
partiet i Combihallen.

Den flotte blåfargen tar opp i seg fargene til
Jardar – som er blått og hvitt. Og da veggene
ble malt, virket alt så mye finere når man
kommer på trening og kamper. En enkelt oppussing, men den virker.
– Det var med liv og lyst at jentene satte i
gang med å male kafeteriaen og kjøkkenet i
Combihallen. De hadde ikke maleerfaring,
men mye pågangsmot, sier Trude Bredal
Steinmo.
Hun er oppmann sammen med Marianne
Brattberg, som har tatt bildet.

POKAL. Mette Bugge mottar pokalen. Mette Härdi jubler.
Foto: Wim Hetland

– Rune Steinmo, som er pappaen til Anne,
var «malermester» og veiledet jentene. Det
var mye arbeid, men med mange flittige hender ble vi ferdige i løpet av en uke. Spesielt
blåfargen var morsom å male, var jentene
enige om, sier oppmannen.

JUBELEN KAN SLIPPE LØS, endelig Norgesmestere.
Foto: Wim Hetland
UNDERVEIS SÅ DET SLIK UT. F.v.: Ulrikke
Tveita, Anne Steinmo, Ida Søhol, Hanna
Wulff-Pedersen og Helene Sundsli.
Malesjef er Rune Steinmo.

Hyggeligere i hallen
– Nå har vi fått et lysere inngangsparti og
hyggeligere møteplass for alle håndballin-

teresserte. Regner med at vaffelsalget med
dette øker, ler Trude, som forteller at gjengen
meldte seg umiddelbart for å kapre oppdraget.
– Vi diskuterer om vi kanskje skal være med
på en cup i utlandet, og da trenger vi penger.
Jeg synes det er fint at jentene jobber litt selv,
sier Trude, som har vært med siden oppstart.
– De fleste har vært med siden den gangen,
og nå er de 16 år. Det er en fantastisk gjeng,
på tross av at vi taper de fleste kampene.
Men samholdet er topp, og det betyr mye.
Laget har vært på Partille Cup to ganger, og
håper at malepengene kan komme godt med
til en utenlandstur litt lenger bort.
Trener Christoffer Sundby har dem på tredje
året.
– Treneren er jentene veldig glad i, legger
Trude til.
: Tekst Mette Bugge
foto Marianne Brattberg/Trude Bredal Steinmo

16-ÅRINGENE FORAN EN AV VEGGENE, SOM DE HAR MALT. Første rekke f.v.: Sofie Karlsen, Christoffer Sundby og Linn Møller
Bak f.v. Helene Sundsli, Malene Westlie, Frida Bratberg Enge, Elin Karlsen, Ulrikke Tveitan, Michelle Stenersen, Ida Søhol og Kristina
Rølland. De som ikke var med da dette bildet ble tatt var Jonna Fridh og Hanna Wulff-Pedersen.

HÅNDBALLEDER HELGE HARBOE KOM MED BLOMSTER til veteranene, på første trening etter NM-triumfen. Da var både norgesmestre
og ikke-norgesmestre med, men det gjør ingen ting. Foran gullvinnerne f.v. Mette Härdi, Cecilie Kristin Ellingsen, Inez Nærup og Tone
Mjøs. Foto: Ole Morten Rønning
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Håndballen holder
på juletradisjoner
Når det nærmer seg jul,
fylles Combihallen opp av
nisser.

28. november var intet unntak. Da var der
omtrent hundre unger i forskjellige aldre som
spilte ball med nisseluer og røde klær.
I mange år nå har håndballgruppa valgt
denne formen for å markere at det går mot
slutten av året.
Denne gangen var det foreldre til Jenter og
Gutter 12 år som sto for planleggingen og
gjennomføringen. 12 lag sammensatt av små
og store spilte kamper, og med loddtrekning
og salg fra kiosken var alt i sine vante former.
– Dette gikk veldig bra. Ungene er snille og
samarbeidsvillige, sier 16 år gamle Helene
Sundli. Hun og lagvenninne Elin Karlsen var
lagledere, og som Elin sier:

MORO MED GEVINST synes Sara Kozderka
Bergsland, pappa Eivar og lagvenninne
Amanda Kolflaath Leiknes.

vunnet. Hun og lagvenninne Amanda Kolflaath Leiknes fra Jenter 10 er fornøyd.
Pappa Einar er trener for laget, og Sara forteller at hun scoret mål. Venninnen sto i mål.
På banen finner vi en gjeng som skyter, og
bytter på å prøve å redde ballene. De fleste
har forlatt hallen etter tre timers «juleball» En
gjeng gutter leker seg i den andre enden, og i
gangen teller Joakim Knutson penger.
– Vi trodde først vi hadde underskudd, men
så viste det seg at vi hadde 2571 kroner i
pluss, forteller han gledesstrålende.
Omsetningen var på 6759 kroner.

– Det var gøy at de minste fikk spille med
de store.

Knutson er vanligvis oppmann i håndball,
for datterens Jenter 12-lag. Han og Erik Berg,
oppmann på Guttenes 12-årslag sto bak
planleggingen, og så var det andre foreldre
som sørget for at kampene gikk etter planen.

Familien i sving

– Jeg tror alle ble fornøyde, sier Knutson.

Pappa Einar Bergsland kommer bærende
med en fruktkasse. Den har datteren Sara

: Tekst Mette Bugge foto Mette Bugge, Gry Ramskeid

FLOTT GJENG PÅ NISSEHÅNDBALL. Foran f.v.: Haakon Oddvoll, Tobias Nygård, Tristan Palagi, Mats Braterud Fernholt.
Bak f.v. Abasin Essa, Jonas Dahn Hunvik, Ida Nygård, Kjetil Jacobsen, Julius Jonsgård og Kristoffer Bratterud Fernholt.

VOKSNE MÅTTE MED. Ingrid Alvarstein (t.v.) og Guro Vangen, med datteren Vilde (6 år)

KASSERER JOAKIM KNUTSON kan konstatere at arrangementet
gikk med overskufdd. Bak f.v.: Emil Louis Knutsn (7), Ida Liliane
Knutson (12) og Håvard Sundsli (12).
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SINDRE NYMANN VANGEN svever frem på nissehåndball. Bak. F.v.:
Nora Andersen, Mali Sandlie, Ratusha Ashokumano, Victor Slorer,
Vegard Indergård, Lars Harald Johansen Tveiten, Babette Sofie Johansen
Jardarposten nr 4 – 2014

11

RØDT I RØDT PÅ BANEN da Jardar-nissene møttes
til tradisjonell julemoro. Gry Ramseid tok dette
flotte bildet.
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Sykkelfolket holder
koken også uten sykkel
Først tråkker vi, og så f ester
vi! Etter 30 TourTråkk,
inklusive årets Prolog,
ble det tradisjonen tro
arrangert TourTråkkbanket
15. november. I år som i fjor
ble arrangementet, i mangel
av eget klubbhus, lagt til
Norconsults kantine.

TourTråkkgeneral Ola Nyhus ønsket
36 feststemte deltakere velkommen og
innledet festen med en gjennomgang av
TourTråkkårets høydepunkter, hvorav
følgende kan nevnes:

Det ble utdelt rekordmange priser i år og vi
nevner i fleng Nine o´clock Sharp Shieldprisen, Debutantpris kvinner, Debutantpris
menn, Tyneprisen og nye av året; Landeveisprisen og Kompendieprisen.

På 30 lørdager mellom 26. april og 15.
november har det blitt tråkket totalt 26 654
km. På det meste har det møtt 31 syklister
og til sammen har 77 deltatt, hvorav 16
kvinner og 24 debutanter. Dan-Evert
Brekke toppet suverent, i år som i fjor, lista
hva gjelder frammøteprosent, med sine
imponerende 77 %. Av jentene var det Siri
Kongsgaarden som hadde vært mest ivrig,
med 53 % oppmøte.

Debutantprisene gikk i år til Merete
Helgesen og Einar Markhus som begge
hadde utmerket seg med flittig oppmøte.
Einar Markhus hadde også imponert stort i
år på landeveissykkelen. Han var blant annet
nær ved å vinne et stort ritt i Vestfold og
den nye Landeveisprisen, introdusert av Tor
Staff, gikk velfortjent til Einar.

Klassikeren Hokksund – Sandvika ble
behørig nevnt, da det i år ble det satt
deltagerrekord (23 stk.) og Guro Aalvik
Ødemark satte baderekord med totalt 4
dukkerter i bekker og tjern på turen gjennom Finnemarka og Vestmarka.
Det har blitt skrevet referat fra alle
Tourene og referatene er som tidligere år
samlet i et kompendium på imponerende
84 sider.

Kompendieprisen med Lise Bjørnstads
motiv «Energi», inspirert avTourTråkk.

Etterpå måtte alle vise frem sine medbrakte ”sykkeldetaljer”, og her hadde fantasien
ingen grenser da det ble vist frem alt fra
sykkelslangeslips, kjedehalsbånd m/kjedekuttere til noe mer tvilsomme ting som vi
TourTråkkere selvsagt ikke bruker.

TYNEPRISEN fikk Dan-Ever Brekk av
Ola Thjømøe. Anne Lise Hestvik fester
prisen (et sykkelkjede) på håndleddet til
Dan-Evert

KOMPENDIEPRISEN gikk til Knut
Helgesen som mottok Ola sin TourTråkk
Pale Alet

Tyneprisen går til den som: ”Har vært utsatt
for tyning, enten tyning i særklasse fra
bedre halvdel, egne familiemedlemmer eller
andre deltakere på TourTråkk” eller: ”Over
tid har tynt andre TourTråkkere i overkant
mye”. Årets Tynepris gikk til Dan-Evert
Brekke, som med sine 77 % frammøte på
årets TourTråkk helt klart har tynt familien
både titt og ofte. Blant de mange tyninger
som ble presentert av fjorårets vinner Ola
Thjømøe var nok den beste at Dan-Evert
den 14. oktober ble kraftig tynt av herr Kjell
Nervold, da sistnevnte, i et anfall av overlegen form, gruset Dan-Evert i motbakken
opp til Kampen, for så å få ham avbildet og
offentliggjort på Fjesboka i en ydmykende,
dvs. tynt positur.

GOD STEMNING OG MYE LATTER. Fra venstre Knut Petter Guriby, Asrun Aalvik, Britt Eva Halland Nesse, Merete Helgesen,
Jorunn Guriby og Per Kristian Nesse.

TourTråkk Pale Ale med etikettmotiv
”Energi” av Nine o´clock SharpShield
vinner Lise Bjørnstad. Lise var forøvrig
ikke tilstede men holdt, som på andre
store idrettsgalla, en flott takketale som
ble sendt ”live” fra Tromsø (eller var det
kanskje et opptak).
Etter middag, prisutdeling, takketaler,
kaffe og kaker ble det Quiz, flott tilrette-

lagt av Narve Holen som selv ikke kunne
være tilstede da han noen dager i forveien
plutselig oppdaget at han var dobbeltbooket. Hvorfor han valgte å gå på konsert
med Elton John til fordel for TourTråkkbankett var det mange som var forundret
over. Nok om det. Ola Nyhus geleidet
deltakerne myndig gjennom quizen.
Neste år er vi forhåpentligvis på plass i
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Med sykkelhilsen Knut Helgesen
: Tekst Knut Helgesen foto ?

Kompendieprisen gikk til undertegnede
som fikk ei flaske med det meget eksklusive

SIV KRYSTAD (fjorårets debbutant) hadde
med seg en noe tvilsom «sykkeldetalj» som
selvsagt er fysj-fysj i TourTråkkmiljøet

EINAR MARKHUS OG MERETE HELGESEN mottok årets
debutantpriser av Ola Nyhus
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egne lokaler og da med den sagnomsuste
Paellaen til hovedrett på TourTråkkbankett
2016. Til slutt er det bare å oppfordre nye
og gamle TourTråkkere til å møte på neste
års Prolog som sedvanlig går av stabelen
første lørdag etter påske.

Øystein Hansen delte ut årets Nine o´clok Sharp Shield som gikk til
Lise Bjørnstad. Erik Aas-Andersen tok imot prisen på hennes vegne.
Jardarposten nr 4 – 2014
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Jardarrennet like om hjørnet

Reisebrev fra USA

Jardars langrennsløper
Kristin Helland Hansen er
utvekslingsstudent
Dette er en liten hilsen fra
andre siden av verden.

det er mange å trene med. Jeg gleder meg til treningene
hver dag. Det er høydepunktet i hverdagen og vi har
det veldig gøy sammen.

Jeg har i år valgt å ta et utvekslingsår i USA og
et sted som heter Sun Valley i Idaho. Jeg går på en
skole som heter Community School og går langrenn
for den lokale klubben Sun Valley.

Etter trening blir jeg hentet av mine ”Dorm-parents”
som kjører meg hjem. Der venter middagen og deretter er det obligatorisk ”studyhall” eller leksetid. De
to siste ukene har det vært veldig mye å gjøre fordi
første termin var slutt og vi hadde en uke
med eksamener før vi fortjent kunne ta en uke ferie
med Thanksgiving-break.

Sun Valley er en søt, liten fjellby med veldig koselige
mennesker som alle er svært opptatte av ski, snø og
fjell. Som navnet tilsier er det som regel alltid fint vær
her og jeg trente i shorts og t-skjorte til langt ut i oktober. Sun Valley er et treningseldorado med fjell på
alle kanter og utallige muligheter. Alpint, langrenn,
toppturer, terrengsykling,
løpeturer og fjellturer er bare noen av mulighetene som
ligger rett utenfor dørkarmen.
Jeg bor i skolens internat (dorm) sammen med ca.
20 andre elver som også har flyttet hjemmefra for å
komme hit. De fleste er alpinister, noen er frikjørere,
det er en og annen langrennsløper og et par elever
fra Kina. Vi er ”The Dorm Students” og resten av
elevene på skolen kommer herifra eller har flyttet hit
med familien sin.
Jeg har også en vertsfamilie som jeg kan rømme til
når jeg blir lei av Dorm-livet. Vertsfamilien min
er helt fantastisk. Jeg har en bror og en søster som
begge også går aktivt langrenn og Molly og Mike,
mine vertsforeldre, passer godt på meg. Her om dagen
feiret jeg min første Thanksgiving, og ble invitert på
god middag med turkey og fantastisk hjemmelaget
pumpkinpie.
Rom deler jeg med en jente fra Kina, mens to av
mine beste venner bor i naborommet, så jeg har ikke
langt å gå hvis trenger selskap. Ruby og Meredith
har blitt mine ”dorm sisters” og sammen spriter vi
opp hverdagen med danceparties før middag, syngende
dishcrews, enda mer dansing etter middag og vi får til
litt latter uansett hvor mye fysikklekser som venter
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oss til langt på natt. Det hender også at Josh og
Erik drar i gang en liten konsert for oss før middag,
med gitarspilling og synging til ”Somewhere over the
rainbow”. Hver dag får vi mat servert og den er helt
fantastisk . Tracy og Julie har tidligere drevet en restaurant og vi blir bortskjemt med nye retter hver dag.
Etter frokost kommer det en buss som henter oss og
kjører oss til skolen. Skolen er veldig bra og lærerne
mine er kjempeflinke. Det var først litt uvant at alt
foregikk på engelsk og jeg brukte nok litt ekstra tid
med leksene mine i starten, men det gikk seg fort
til selv om jeg har vært travelt opptatt med mye
lekser, treninger og venner denne høsten.

Denne pausen er tilbragt med mitt skiteam, The
Wolfpack Family, på samling i West Yellowstone
(Montana). Her har vi bare gått masse på ski, spist,
hvilt og levd samlingslivet. Siste helg i november gikk
jeg mitt første skirenn her borte. Det var veldig gøy!
Amerikanerne pynter seg med glitter i ansiktet og
sløyfer i håret, og den egendesignede
skidressen til Jardar fakt i god smak her også.
Nå har jeg vært her i fire måneder. Tiden flyr fort.
Når jeg nå kommer hjem fra samling starter vinterterminen. Da slutter vi tidligere på skolen hver dag
slik at vi kan komme oss ut på ski. Jeg gleder meg til
resten av skisesongen hvor vi skal reise rundt til
mange fine steder rundt om i USA å gå skirenn.
Når jeg kommer hjem fra samling nå så har også
skianlegget i Sun Valley åpnet og jeg bor så å si rett
i bakken, så skal nok få kjørt litt alpint innimellom
langrennstreningen i tillegg.

Hver dag etter skolen drar vi rett på fellestrening. I
høst løp jeg cross-country samtidig som vi gikk masse
på rulleski. Treningsmiljøet er veldig bra og hovedtreneren min Rick er verdens beste. Han har tydeligvis
mange ganger fått tilbud om å trene det
amerikanske landslaget, men han takker høflig nei
hver gang fordi han liker seg så godt i Sun Valley
med ”The Wolf Pack” som vi kaller oss.

Jul skal jeg feire sammen med familien til min
venninne Ruby som bor i Salt Lake City. Mamma,
Pappa, Anniken og Vida kommer også en tur på
besøk over nyttår så det gleder jeg meg veldig til.

Langrennsgruppa er stor med nesten femti løpere, så

Savner dere alle, klem Kristin.

Jeg håper valt er bra med alle kjente i Jardar. Jeg
kommer forresten hjem en tur i februar/ mars for å
gå junior NM i Trondheim.

I KØ FOR Å GÅ JARDARRENNET. Det gleder alle som er glad i den idretten i klubben vår.

Jardarrennet er ikke mange
ukene unna. Hold av lørdag
31. januar 2015. Arrangementet skal foregå på Skui
idrettspark. Reservearena
er på Gullhaug.

– Vi ønsker å legge til rette for at småtassene også skal få prøve seg, og derfor har tilbud om et uhøytidelig renn med påmeldingen på arenaen samme dag rennet avholdes.
Da blir det intervallstart uten tidtagning for
dem som er fra 0 (!) til 7 år. Foreldrene/
foresatte må gjerne følge barna på runden.
Premieutdeling er ved målgang.

Viktig for hele driften
Den lørdagen skal hele klubbens langrenns
gruppen og mange foreldre og andre
støttespillere på bena. Forrige gang var det
over 800 deltagere, og det krever mange
forberedelser for å få alt til å fungere.
I år som i fjor er Kåre Kallmyr rennsjef.
Han forteller at Jardarrennet er for både de
små og de store, bare de kan gå litt på ski.
– For de aller minste blir det et barne
skirenn, mens løpere som er 8–12 år går
individuell klassisk stil distanse enkeltstart
to og to. De som er 13 år og eldre går individuell klassisk distanserenn. Det er ingen
aldersgrense oppad.

Jardarrennet er ett av syv renn i Sparebanken 1 cup.
– Vi startet forberedelsene i oktober. Det
som er krevende er å få organisert tilstrekkelig mannskap til alle funksjoner. Det er
arena, kafeteria, start- og mål, parkering og
rennkontor, sier Kallmyr.
49-åringen, som selv har tre barn i Jardar,
hvorav to går på ski, er ivrig etter å få alt til
å fungere. I komiteen har han 10 andre, og
ut over det som er nevnt er det ytterligere
behov for folk som tar seg sponsing,
program, speakertjeneste, legetilsyn og
premiering.

– Det som er viktig er at dette er den viktigste inntektskilden vår for å drive Jardar lang
renn. Uten de midlene vi får inn her, kan vi
ikke gjennomføre aktiviteten med treninger
og samlinger. Derfor må alle bidra.
: Tekst Mette Bugge foto Kent Søndergård

Tilbud den lørdagen utenom
barneskirenn:
Distanserenn 8–12 år:
Distanserenn på 2 km med enkeltstart
to og to med start hvert 15. sekund.
Sparebank 1 cup 13 -14 år:
Distanserenn på 3 km avholdes med
enkeltstart hvert 15. sekund.
Distanserenn 15 -16 år:
Distanserenn på 5 km avholdes med
enkeltstart hvert 15. sekund.
Distanserenn junior/senior
Distanserenn på 10 km avholdes med
enkeltstart hvert 15. sekund.

Jardarposten nr 4 – 2014
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Liatoppen er en
sikker suksess
I årevis har Jardars
langrennsløpere reist til
Liatoppen i Ål før jul.
Målet har vært å samle
aktive og deres foreldre.
Denne gangen var det 140 deltagere, fra
små barn og opp til 16 åringer, og deres
mammaer og pappaer.
– Det var veldig hyggelig, og vi er storfornøyd med oppslutningen, sier langrennsformann Rune Engeset. Han forteller om
en tradisjonell måte å avvikle helgen på,
med et par treningsøkter lørdag og én på
søndag.

Siste helg i november kan noen ganger
være en utfordring med hensyn til snø,
men denne gangen var det mer enn nok og
herlige forhold.

Det kommer han tilbake til i neste Jardarpost. Dessuten var det jo underholdning
med dansekonkurranse, konkurranse i antall
pushup som Erik Stene vant, og mye mer.

– For mange var det første gang de gikk på
ski denne sesongen, sier Engeset.
Han har selv vært med fire ganger, og han
går inn i sin fjerde sesong som leder for
gruppa.

– Hva betyr turen sosialt?
– Det aller viktigst er å bli kjent for barn og
voksne. Man får god tid sammen i løpet av
helgen. For mange var det første gang på
snø, så mye energi skulle brennes.

– I den perioden har vi vokst fra 80 til 180
medlemmer, så det er vi godt fornøyd med.

– Merker dere økt interesse fra foreldrene om å
lære å gå på ski?
– Ja, og derfor skal vi ha teknikkurs for alle
som vil i Jardar, både små og store. Følg
med på Jardars hjemmeside

Har underholdning også
Engeset benyttet anledningen til å legge
frem en spørreundersøkelse fra ski, og
snakke om strategiplanen de neste årene.

: Tekst Mette Bugge foto Kent Søndergård

KUNSTNERISK MOTIV MED LANGRENNSLØPERE. F.v.: Peder Tveter, Alfred Ophus, Sigurd Nergård Kløgetvedt, Helene S. Villadsen, Pia
Frodahl Lystad, Nicolai Husby, Mille Baastad Berg, Eileen Bjarnes, Elias H Grasdalen.

HERLIG PÅ SAMLING. F.v.: Emma Larsson, Nora Koppervik Christiansen, Linnea Gram, Dina Stieng Gaustad, Emma Moe.

18

Jardarposten nr 4 – 2014

ET KNIPPE GUTTER 13-14 ÅR KOSTE SEG. F.v.: Henrik Katteland, Trym Holm, Aslak Næss tJensen, Henning Nordhagen.
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«Det skjer noe magisk med barna
når de blir sammen med mange andre
barn og de kan leke på ski»
Utøverne på bildet er
ikke store, men gruppen
de tilhører er blitt svært
populær.

– Langrenn har vokst mye i Jardar de siste
årene og vi er nå nesten 180 medlemmer, men der er plass til flere, sier Kent
Søndergård. Han fortsetter:
– Især i de yngste grupper for 1-4 klasse
som er vår rekrutteringsgrupper, ønsker vi
at mange kaster seg på skiene. Ikke for å bli
utøvere i verdensklasse, selv om vi selv
sagt ikke står i veien for det. Men det aller
viktigste i starten er mestring og det å ha det
gøy på ski.

av barna og man hører bare barnelatter langt
inn i skogen.

Mer lek enn lange turer i starten

Søndergård mener at det sosiale er veldig
viktig. – Derfor har vi en del nærsamlinger
også gjennom vinteren, hvor barna og
foreldre får mer tid sammen og til å bli kjent.
Vi har jo 2 alderstrinn fra 2 skoler og begge
kjønn samlet i en gruppe alene. Dette er med
til å bygge vennskapet, toleranse og forståelse
hos barna.

Han lokker på ingen måte med lange og
vanskelige turer inn over i marka på trening,
for de mindre løperne.

INGEN TVIL om at disse to jentene har
det koselig.

– Jeg tror at en del foreldre tenker at
langrenn ikke er noe for barna deres fordi
det er så slitsomt å ha dem med på ski i
helgene. Men skitur med foreldrene i helgen
og treningen i ukedagene er veldig forskjellig. Der skjer noe magisk med barna på ski
når de blir sammen med mange andre unger
og fokus flyttes fra å komme fremover i
sporet og til å leke. Derfor har vi stafetter, vi
kjører slalåm eller hopper og driver skilek på
Vestmarksetra. Mestringsfølelsen stråler ut

Først barmarkstrening
– I høst var det barmarkstrening og fokus
på nevnte stafetter, leker og aktiviteter
som utvikler balanse, styrke, hurtighet og
koordinasjon. Det gir et godt grunnlag for
skitreningen når snøen kommer. Uansett vær
er barna blide og positive på treningen og
heier hverandre frem.

De som tror at langrenn kanskje kan være
noe for dem må bare ta kontakt oppmennene. Det går an å prøve seg på treningen
innen man bestemmer seg for om man har
lyst til å være med i langrennsgruppen. Det
er mer informasjon på Jardars hjemmeside.

Jardarrennet i
hopp må bytte dag
For første gang i hopp
gruppas 50-årige historie
går ikke Jardarennet siste
lørdag i februar.
For første gang i hoppgruppas 50-årige
historie går ikke Jardarennet siste lørdag
i februar.. Nå arrangeres isteden konkurransene i hopp og kombinert søndag
1. februar 2015 i Jardarkollen og på Kattås.
Det skyldes at langrennsgruppen har lagt
sitt renn til lørdag 31. januar og da var vi
nødt til å flytte rennet til dagen etter.
Men vi håper at rennet skal være like popu
lært for våre unge hopp- og kombinert
talenter som det har vært tidligere.
De siste årene har vi, med stort hell, arran
gert det kombinerte langrennet før hopp

rennet, et konsept vi kommer til å fortsette
med også denne vinteren. Jardarrennet har
i alle år vært et populært renn for regionens unge hoppere. Dersom man studerer
tidligere startlister vil man se at vi har hatt
besøk av mange utøvere som vi senere har
stiftet bekjentskap med på TV. De seneste
10 årene finner vi blant andre følgende
navn på våre resultatlister:
Tom Hilde, Bjørn Einar Romøren, Phillip
Sjøen, Rune Velta, Joachim Hauer og faktisk
også sågar Magnus Carlsen (!).
Vi skal vel kanskje ikke ta på oss ansvaret
for at sistnevnte er verdens beste sjakkspiller, men uten Jardarkollen, og tilsvarende
rekruttanlegg, ville vi ganske sikkert ikke
hatt så mange gode skihoppere. Og vi vet
jo at verdensmester Carlsen også er glad i å
trene og holde seg i form.

Rennledelsen til vinterens Jardarrenn består
av en erfaren gruppe nåværende og tidligere
foreldre i Jardars hoppgruppe:
Rennleder: Georg Kórody
Bakkesjef: Bjørn Moen
Resultatservice: Erik Ihle
Løypesjef : Inge Oftebro
Starter: Svein Otto Solberg
Speaker: Lars Ødegaard
Lege: Jens R. Eskerud
Selv om aktiviteten i Jardarkollen ikke er så
stor om sommeren, har foreldregruppen
ikke ligget på latsiden. I løpet av høsten
er det satt opp tautrekk til toppen av den
minste bakken. Tautrekket vil gjøre det
mulig å bruke den minste bakken uten å ta
av seg skiene.
: Tekst Georg Kórody Foto Mette Bugge

JARDARKOLLEN har rike tradisjoner.

: Tekst Mette Bugge foto Kent Søndergaard

NÆRSAMLING 7-10 ÅR PÅ NEDRE GUPU. Fra venstre: Hanna Villadsen, Anniken Frodal Lystad, Julie Steen, Hedda Villadsen,
Hedda Iversen, Julie Marie Kinneberg.
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Farvel etter 10 år sammen

Tidlig oppe for å bli bedre
24 Jardarspillere, som også
går på Bjørnegård skole,
er med på skolen/Jardars
tilbud om å trene fotball på
morgenen.
Trener Geir Haug forteller at det kommer
mange spillere på morgenen fra 8.00-9.30.
Det er femte året elevene har mulighet til å
fordype seg på denne måten.
Bærum hadde det første året, men så overtok Jardar. Haug er inne i sine fjerde sesong
som trener. – Dette foregår fra skoleåret
starter til det slutter, sier han om opplegget
som kalles Early Bear.
– Det handler om koordinasjon, teknikk og
hurtighet. Jeg prøver ikke å legge så mye
vekt på kondisjon, sier Geir.
De unge er i aksjon fra klokken 8.00 til
9.30, og skolen starter da to timer senere
enn normalt.

FLOTTE JUNIORJENTER som har brukt mange år på å spille fotball i Jardar, og som har fått med ,mange opplevelser og gleder på veien.
Bak f.v. Marthe Skori, Silje Kvillum, Fam Rikstad, Anniken Flåthen, Caroline Berntsen Kybo, Ane Berg, Henriette Helverschou.
Foran f.v. : Anne Li Meling, Helene Silseth, Hanne Endresen, Elise Holm, Marianne W. Jensen og trener Petter Berntsen.

Denne jentegjengen har
spilt fotball sammen i
Jardar i 10 år. Nå er det
slutt.
For trener Petter Berntsen var det vemodig
å ta farvel etter siste seriekamp i oktober,
med juniorjentene, eller J 1996, som årgangen heter.

Laget endte på tredjeplass i serien, og for
Petter var det rart å tenke på at han har
fulgt gjengen fra de ble startet i 2004, som
klasselag fra Jong skole. Etter hvert ble de
slått sammen med Tanum.
– Flere har vært med underveis, men de
som alltid har vært med er: Anniken, Caroline, Henriette, Helene, Hanne og Elise.

Gleden i høysetet

Til gjengjeld ble «finalen» en pangkamp.
Laget vant 11-1 over Bærum. For en
avslutning!

Petter synes det stort sett bare har vært
oppturer og mye moro, både i inn- og utland. Han nevner Berlin-tur i 2011 med 21
jenter som et høydepunkt.

– Når alle gir maks har de vært blant de beste
i Norge på dette nivået. Dette var en flott
opplevelse for meg som trener, men også for
alle andre som var til stede, sier han.

– De beste minnene jeg sitter igjen med er
likevel gleden spillerne viser når laget scorer
mål, gleden de har hatt med hverandre og
det god samholdet.

– Men hvorfor skal dere ikke gå på en ny
sesong til våren?
– Fordi jentene er usikre på hva de gjør
videre etter videregående, og da kunne vi
ikke melde på noe lag. Noen få fortsetter
med Jenter 1998, og det er jeg veldig glad
for.
– Har dere hatt en skikkelig fest for å feire
10 år med fotball?
– Nei, men det kommer. Jentene er så
travle. Det er ikke så lett å samle dem..
: Tekst Mette Bugge

22

Jardarposten nr 4 – 2014

MORGENFUGLER MED BALL. Amalie F. Horpestad (t.v) og Signe M Øyulvstad i aksjon.
FOTO: GEIR HAUG

Vi hadde 44 fotballag i aksjon
trenere og lagledere gjør en fantastisk jobb
med barna våre her i Jardar.

Fotballformann Klemet
Elisenberg tar en liten

Vintersesongen er her nå og det er masse
aktivitet ute på kunstgresset og det er veldig
bra. Varmen er satt på så vi får en super bane
i vinter (håper vi).

oppsummering av sesongen
som var.
Fotballformann Klemet Elisenberg tar en
liten oppsummering av sesongen som var.
Nå går månedene veldig fort mot oppstart
av ny sesong, og vi er i gang med forberedelsene. Oppsummering av 2014 er slik:
Vi hadde 44 lag fordelt på 29 gutte/herrelag
og 15 jentelag
Sesongen har vært bra med mye aktivitet på
Bjørnegård. Dette synes vi i fotballstyret er
kjempebra. Vi kunne ønsket oss mer trening

FOTBALLFORMANN Klemet Elisenberg.

på Bjørnegård, men sånn som det er nå må
vi trene på baner som ligger rundt i området. Det betyr Bærum idrettspark, Emma
Hjort og på Gressfeltet på Bjørnegård.
Sportslig har det vært ok fra seniorene som
holdt plassen i 5. div og 8. div. Det er masse
god fotball blant de unge og jeg mener alle

Vi i fotballstyret ønsker alle fotballspillere,
trenere, lagledere og foreldre en riktig god jul
og ett godt nyttår.
Vil gjerne rette en stor takk til en kjempe
gjeng som gjør dette mulig. Ett fantastisk
styre å jobbe sammen med: Tone Skori, Ann
Zetterberg, Cecilie Kristin Ellingsen, Geir
Haug, Petter Berntsen, Bryn Horpestad.
Takk alle sammen.
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13-åringene er på hugget
Jardar har to lag i årgang
www.miranda.no
Tlf. 3285 9900

gutter 2001 – og begge
innfrir.
Vi startet opp med 2 treningskamper mot Bærum
Sportklubbs 2001 lag, som begge ble vunnet
med god margin. I tillegg hadde vi flere trenings
kamper mot Jardar G00, noe som ga oss god
sparring med både seire og tap.

www.mariannegrafiskdesign.no

2.divisjon endte med 10 seire, 2 uavgjorte og
2 tap - målforskjell 56-15.
3.divisjon endte med 7 seire, 2 uavgjorte og 3 tap målforskjell 49-29.
Vi deltok på en cup med sosialt preg i Bø, og en
cup med elitepreg på Hamar.
I Hamar elitecup møtte vi kun førstedivisjonslag
– 3 tap mot tre topplag (to av lagene, Voss og
Vaulen, ledet sine serier hvor hhv Brann og
Viking spilte, samt Nordstrand som var i finalen
i Norway Cup), deretter 2 seire mot to førstedivi
sjonslag (Ready og Skjetten) og til slutt tap i semifinalen mot Sørumsand i D-sluttspillet på selveste
Briskeby stadion (Sørumsand vant finalen klart).
Oppsummert en svært positiv og menings
full sesong for både støtteapparat og spillere.
Støtteapparatet har hovedsakelig bestått av Petter
Berntsen og Arne Hartvigsen (hovedtrenere),
Kjetil Haug og Bjørn Nordby (hjelpetrenere /
oppmenn).
I noe løsere støtteroller Hjalmar K Moe, Sten-Ole
Nilsen, Stein Grasdalen, Eirik Håstein og Kari
Ødegård.
Troppen har for det meste bestått av følgende
30 spillere:
Andreas Rahd, Benjamin Bækken Rashidifard,
Christian Føllesdal, Eivind Kallmyr, Ferdinan Johansen, Filip Kolltveit Haug, Fredrik
Mathisen Håstein, Henrik Katteland, Håkon
Bonesmo Solberg, Håkon Døving Bentz, Kristoffer Fernholt, Martin Bergstø Haugsdal, Mats
Henjum Grasdalen, Morten Færgestad, Morten
Nilsen, Naod Emaha, Niklas Hartvigsen, Nikolai
Berntsen Kybo, Ole Guddal, Petter Køltzow,
Sander Nordby, Sigurd Wist Kveine, Sindre Nordby, Sjakhruddin R. Kajsajev, Sondre Bratland,
Thomas Kommandantvold, Tobias Hellum Moe,
Truls Strand Eriksen, Valdemar Matheson, Yonas
Mehari Abraha
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Billingstadsletta 30, 1396 Billingstadsletta

Tømrermesterfirma

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

Alt innen tilbygg og rehabilitering
2. DIVISJONSLAGET etter at sølvet er sikret på bortebane mot Ullern.

DYRENES STORSENTER

Skui Gård

Industriveien 2
1337 Sandvika
Telefon 400 12 800

- Der juletrærne kommer fra

Juletre Selvhogst
Fine Trær i all slags Vær

Velkommen!

Gamle Jarenvei 119
Fjelledelgran og Gran
Hestekjøring, Grilling,
Gløgg og Pepperkaker.
Se www.skui.no for info
Juletrær! Norske og Ferske!
Ikke la de danske og visne trær herske
Gratis Gløgg og Pølser hvis du kjøper mange
Ikke vent til nettene blir lange

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

Fritt etter Skui-Dikteren Jan Kjetil Paulsen
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Vi tilbyr alle
Jardarmedlemmer

Jardar- ungdommene ble veldig fornøyde etter en dag på A costa Saks!
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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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Vi holder til på
Bærum Golfklubb
Hellerudveien 51 - 1350 Lommedalen
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EN SKIKKELIG
SPORTSBUTIKK!

Asker & Bærum
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din grasrota

ET JARDAR

IDRETTSLAG

Tannklinikk
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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
Vil du støtte

DAR

ET JAR
IDRETTSLAG

oss med
Vil du støtte

ndel?

din grasrota

ET JARDAR

IDRETTSLAG

633

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
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Gratis parkering!

Velkommen!

www.abtann.no
Jardarposten nr 4 – 2014
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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

Jardarposten nr 4 – 2014

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

Fikk besøk av utenlandske gjester

VENNSKAPELIG SAMLING AV G14 LAGENE TIL JARDAR OG TORSLANDA HK. Fra Jardar deltar Magnus Hektoen Steensland, Adrian
Duric, Jonas Dahn Hunvik, Magnus Lagerqvist, Morten Johan Rønning, Abasin Essa, Eduardo Soto, Julius Sand Jonsgård, Tristan Palagi,
Tobias Nygård, Haakon Oddvoll Bøe, og Eivind Strand Harboe. Trenere Vlatko Duric og Ivan Kovacic. G14 spillere Rayan Nami og Kjetil
Rene Jacobsen var ikke tilstede.

Flere går sammen

Det er ikke hver dag

Grensemesterskapet er et samarbeid mellom Norges Håndballforbund - Region Øst
og Svenska Handbollförbundet - Väster
götland. Deltagere er gutte- og jentelag i
aldersklassen 14 år, tilsammen 12 norske og
12 svenske lag.

Jardar har besøk av lag
fra et annet land i
Combihallen, men det
skjedde 29. november.
Da var Jardar Håndball vertskap for 2.
runde i Grensemesterskapet. Gjestelag var
våre naboer fra Asker og de mer langveisfarende Torslanda HK fra Gøteborg.
Jardar spilte en spennende kamp mot Asker
og vant til slutt med knapp margin 14-13.
Kampen mot Torslanda var også til tider
svært spennende, gjestene åpnet sterkt
men våre gutter hentet inn så godt som
hele ledelsen. I avslutningen ble Torslanda
for sterke for oss og kampen endte 17-22.
Torslanda vant også i oppgjøret mot Asker
22-14 og kunne reise hjem med to seiere.

På vår side av kjølen ble det spilt kvalifiseringsrunde i september, og Jardar kvalifiserte
som et av de 6 guttelagene.
Mesterskapet spilles i 5 runder og for
Jardars gutter betyr det to reiser til Sverige
for å spille kamper. I tredje runden 17.
januar skal vi til Borås for å møte Borås
HK 84 og IK Sävehof. Etter det blir nok
høydepunktet 5. runden i april når alle de
24 lagene samles i Gøteborg for å avvikle de
siste kampene.

Får møte nye motstandere

G14-lagene som ønsker å få ekstra matching, både mot de beste lagene i vår egen
Region Øst og mot tilsvarende svenske
lag. Vi gleder oss både over å få delta og til
fortsettelsen!
For øvrig har Jardars G14 vunnet sin
avdeling i høstens seriespill og er klare for
A-sluttspill som starter rett etter nyttår.
I sluttspillet deltar også Ski, DFI/NHK,
Oppsal, Kjelsås og Fet. Her blir det tøff
kamp om regionens 2 plasser i nasjonalt
sluttspill.
I desember spilles Kia Cup (tidl. Oslo cup),
en ren gutteturnering med stor deltagelse
fra flere regioner. Peter Wessel cup i Larvik
står for tur i slutten av februar. Denne
cupen regnes av mange som uoffisielt NM
for aldersbestemte klasser.
: Tekst Margunn Dysjaland foto Ole Morten Rønning

Grensemesterskapet er bra tilbud til de

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

