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Blir et etterlengtet
samlingspunkt
Jeg må innrømme at jeg virkelig ser frem til
at klubbhuset skal myldre av små og store
Jardarmedlemmer, og folk i nærmiljøet som ønsker
å bruke huset som sitt sted ved små og store
begivenheter.
Det har vært spesielt å følge denne prosessen,
fra jeg sto på branntomta for over to år siden, til
vi det siste halve året har sett et fantastisk bygg
reise seg. Klubbhuset blir det vi lengter etter, en
møteplass, et sted der alle som lurer på noe kan
komme innom vår daglige leder, der det vil bli
holdt en rekke avslutninger og sammenkomster i
idrettslagets regi, og der lag og grupper kan finne
sin plass når de trenger det.
Og det at vi samkjører med barnehagen Veslefrikk, gjør at bygget får stor utnyttelse
på dag- og kveldstid. Og så er det så flott å se ivrige unger som leker i «Jardars hage».
Kanskje de til og med blir Jardarmedlemmer en dag?
Overtagelsen av bygget var i juni, men selve åpningen skal foregå til høsten. Det blir
en fin markering, og sikkert veldig spesielt for æresmedlem Harry M. Martinsen, som
var sentral da vårt tidligere klubbhus ble oppført i starten på 1980-tallet. Uten ham og
mange av datidens støttespillere hadde ikke Jardar hatt et slikt samlingspunkt, som vi
fikk så stor glede av i de neste tiårene.
Nå fyller Martinsen 90 år i august, mens et annet æresmedlem, Rolf Rustad, ble 80 år
tidligere i juni. Innsatsen til disse to, og selvsagt mange andre, har gjort at Jardar har
et godt tilbud til unger som bor i nærmiljøet, til deres foreldre og andre som vil gå på
ski, hoppe på ski, spille fotball, håndball eller sykle. Sykkelgruppa har først og fremst
tilbud til de voksne.
Mange som går forbi Jardar etter at skolen er avsluttet, vil se mange ivrige
fotballspillere. Fotballskolen ble raskt fulltegnet, men det er muligheter i august.
Styret prøver å følge med på flere fronter, men det vi også har vært opptatt av i lang
tid er klubbens strategi. Derfor hadde vi strategisamling lørdag 13. juni. Nå er det
årene 2016 til 2019 som er i fokus. Jeg kommer tilbake til dette til høsten.
Ha en super sommer, men ikke glem å trene.
: Kjersti Hellby

Teknisk produksjon:
Design: Marianne Stepaschko
Tlf.: 930 30 665
www.mariannegrafiskdesign.no
Trykk: Merkur Trykk
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Forsidebilde:
Fotballspillerne Wiktoria Sepkowska (t.v.) og Christine Føllesdal fra J13,
gleder seg til å ta i bruk det nye klubbhuset.

PRAKTBYGG. Med klubbhuset i ryggen. Anja Kingdon, Klemet Elisenberg og Lars Silseth er stolt av bygget.
På veggen kommer Jardarlogoen.

Klubbhuset er snart ferdig,
og begynner allerede å bli
fullbooket ut 2015.
– Dette huset er etterlengtet for flere,
både medlemmer og nærmiljøet, sier
Jardars daglige leder Anja Kingdon.
– Vi får Norges fineste klubbhus, sier
fotballeder Klemet Elisenberg, som sitter
i byggekomiteen som ledes av Jardars
Martin Stensaker. Der sitter også Jardars

æresmedlem Lars Silseth, som snekret en
fin balkong på det gamle klubbhuset like
før det brant ned i mai 2013.
Nå har han svært tett fulgt oppbygningen
av det nye, og det er imponerende det vi
ser under omvisningen.
På bygget er det nesten 20 mann som
jobber ute og inne. Like før sommerferien er det overtagelse, og 19. september, på selve Jardardagen, blir det offisiell
åpning.

Kanskje er ikke all planering ute ferdig
til den tid, men det skal i alle fall stå
klart når barna rykker inn i barnehaven
1. august. Da får foreløpig 27, kanskje 32
unger, små og store, god plass til å boltre
seg.
Et nytt samlingspunkt
For Jardar blir det en ny tidsalder.
– Jeg tror klubben blir helt annerledes
fra nå av. Klubbhuset kommer til å sveise
medlemmene sammen på en helt annen
måte enn før, tror Lars Silseth.
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– Nærheten til klubbhuset blir på en ny
måte, fortsetter veteranen, som har
sittet i Husstyret i alle år og skal fortsette
med det.
– Det gamle klubbhuset, som ble ferdig
i 1982/83, gjorde nytten sin og var fremtidsrettet den gangen. Etter hvert ble det
slitt og dekket ikke behovet. Nå får Jardar
tipp, topp lokaler. – Det er nesten godt at
alt brant ned når det først skulle brenne,
legger Lars til.
En titt innenfor huset gir et imponerende
inntrykk. En nydelig festsal med plass til
over hundre mennesker, der det er peis
og projektor, og et lekkert kjøkken med
det siste nye i oppvaskmaskin slik man
bruker i restauranter.
Like bak et lagerrom til kjøkkenet og et
teknisk rom. Utenfor en flott balkong,

eller som Klemet uttrykker det: VIPtribune. Fra den ser man rett bort på
kunstgressbanen.
Heis, to WC, og i tillegg i underetasjen
et toalett for funksjonshemmede, der det
også er dommergarderobe, og to garderober for hjemme- og bortelag. Egen
inngang for fotballspillerne er det også.
– Vi har nesten et passivhus, som er godt
isolert. Liv (Stensaker) tok trykktest, og
vi var langt innenfor. Blant annet blir det
utskiftning av luften nesten 20 ganger i
løpet av døgnet. De som har problemer
med pollen bør komme hit, opplyser
Klemet.
Veslefrikk gleder seg
I underetasjen får Anja eget kontor, der
også barnehagens leder kan være. Det er
et eget møterom like utenfor kontoret.

Barnehaven Veslefrikk får kjempefine
lokaler til sine unger, og et uteområde
mot vest med grøntarealer. Foreldrene
skal kunne slippe av ungene på en side
inngang, men det er også overbygg og
terrasse mot retningen der det game
klubbhuset sto før.
Huset er på 667 kvadratmeter og
Tronerud Bygg har stått for oppføringen.
Anja og Klemet jobber i disse dager med
innholdet i huset. Nye møbler er bestilt,
men det skal jo også være dekketøy, duker
og annet stæsj.
– Vi tror at dette også blir et fint grendehus, er trioen enige om. Og selv om det
ikke har vært noen markedsføring, er det
allerede flere som har booket huset for
konfirmasjoner og andre fester i 2016.
: Tekst og foto Mette Bugge

RØMNINGSVEI. Ved siden av stor innvendig trapp, er det utvendig rømningsvei. Lars Silseth tester.

FESTSALEN. Den blir lekker, og med direkte utsikt til kunstgressbanen.
TIL MAT OG DRIKKE. Solid kjøkken I dette rommet blir det godt å være for
folk som skal arrangere fester og drive med matlaging, kaffeservering og
salg når det er turneringer

VARMEKILDE. Peis er først og fremst hyggelig, men også
fint å se på.
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UTSIKT. Mot Veslefrikks hage.

HENNES ROM. Anja prøvesitter i rommet som blir
klubbhusets nye kontor.
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Kombikortet skal bli
en knallsuksess
Jardar satser på at ungers

NAVN

allsidighet i kombinasjon
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– Vi må forsøke å øke interessen i
kombinert og hopp for ikke å dø ut, sier
entusiast Inge Oftebro.

– Allsidighet er et stikkord som stadig
bringes fram når det snakkes om å utvikle
talenter, enten det er innen sommer – eller vinteridretter. Allsidig aktivitet i yngre
år er viktig; for motorikk, for interesse og
ikke minst for glede i idretten, sier han.
To grupper ble enige
Sist vinter ble det kjørt et enkelt samar-
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Han er hoppsjef Georg Korodys høyre
hånd, og da spesielt med tanke på
kombinert i Jardar. Han er opptatt
av at unger skal kunne litt ev hvert.
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Det hele startet med en kickoff-trening
på Jong Skole i desember, gjennomført av
en rekrutteringstrener fra Skiforbundet.
Det var Inge som tok initiativet, men
snart fikk han selskap av Dag HellandHansen i langrenn. Så sent som i juni var
det møter for å utvikle opplegget videre.
Deltagerne fikk i vinter utdelt “KOMBIKORTET”, et enkelt klippekort
hvor man kunne klippe poeng for hver
langrenns- og hoppaktivitet utøveren
deltok på.

5
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beidsprosjekt mellom Langrenns- og
Hoppgruppa for aldersgruppene 7-10 år,
nettopp for å stimulere til allsidighet.
– Hopperne ble invitert med på lang
rennstreninger og langrennsutøverne ble
invitert med på hopping i Jardarkollen.

– Treninger ga èn poengsum, deltakelse i
gruppenes egne renn (Jardarrennet Lang
renn, Jardarrennet Hopp/Kombinert og
klubbmesterskapene) ga en større poengsum. De som fikk over en viss poengsum
fra begge grener (Langrenn og Hopp)
fikk premie på sesongavslutningene.
Bull Ski og Kajakk sponset fine premier. Sponsoren er også interessert i å
stimulere til aktivitet og deltakelse, mer
enn å premiere etter ferdighet.

STERK TRIO: Langrennsløperne (f.v.), Linus Hellum Moe, Linde Lannem Rasch-Olsen og Melvin Fredriksen, samt Aleksander Røste
Solberg fra Hoppgruppa samlet nok poeng i vinter. Sistnevnte var ikke til stede da bildet ble tatt. Deltagerne fikk sine velfortjente
premier på avslutningen i vår.

Fikk plass i det gode selskap
Einar Lurås Oftebro kan
virkelig gyve løs på en ny
kombinertsesong med stor
glede.
Nå er han i det gode selskap. 16-åringen
ble valgt ut blant fem utøvere som får
være med på juniorlandslaget kommende
sesong. Det er en stor ære for tenåringen,
som har IL Jardar bak på klubbdrakten
sin.
Selv om Jardar ikke har mange kombi
nertløpere, så var det Ansgar Danielsen
som i sin tid var en av dem som fikk
Jardarnavnet på kartet. I sin storhets
periode som aktiv i kombinert på landslaget ble han ofte nevnt i NRK, da på
Sportsrevyen.
Nå er det unge Lurås Oftebro som gjør
seg bemerket. Norges Skiforbund kombinert har tatt ut 15 løpere på rekrutt- og
juniorlandslag for sesongen 2015-2016.
Disse to nivåene før A-laget inneholder

navn som helt sikkert blir å finne på toppen av den internasjonale pallen en dag.
For «vår mann» er det en utrolig spennende tid han går i møte.
Einar blir 17 i august og skal opp i andre
klasse på Wang Toppidrett. Der har
han kombinert som idrett. Han følger
treningsøktene til Kollenhopp Kombinert, noe som innebærer samlinger og
treninger i nærområdet i hele sommer.
Første konkurranse på slutten av skole
ferien blir deltagelse i Granåsen/Trondheim 8-9. august. Der vil junior, rekrutt
og stjernene være.
Sammen med landslaget blir det samling
på Olympiatoppen i Oslo i september og
på Norefjell i oktober.
Peder Sandell er trener for juniorlands
laget. Han er også Einars faste trener i
Kollenhopp Kombinert. Peder er en ung,
men en veldig dyktig trener, som har
vært både hovedtrener for Kollenhopp
kombinert og trener for juniorlandslaget
i flere år.
: Tekst Mette Bugge

PÅ SLAK LINE. Einar Lurås Oftebro
behersker mange ting, som å gå på line.

Dugnad gir gode inntekter
Doruller må alle ha.
Jardars fotballgruppe satser på å selge
denne forbruksvaren, og har valgt å gå
opp i kvalitet for at alle skal bli fornøyde.
I juni har det vært over 500 spillere fra
årgangene 1999 til 2007 som har bidratt.
Mer enn 1000 pakker, hver med 32 ruller
i posen, har gått ut. Noen av bidrags
yterne sees på bildet.
Fra venstre: Cecilie Kristin Ellingsen,
ansvarlig for dugnaden fra fotballstyret,
Julia Kingdon, Iben Jacobsen og Ibens
pappa Jan Erik Jacobsen. Jentene kom
rett fra trening med jenter 2005 og tok i
et tak for en god sak.

6

Jardarposten nr 2 – 2015

Jardarposten nr 2 – 2015

7

Nikoline fikk
Jubileumspokalen

Tøff utfordring
i Vestmarka
Vestmarka Challenge er
det fjerde året med multisport som trening for våre
langrennsløpere.

Det startet som en intern Jardar-konkur
ranse kombinert med treningen til Tyr
ving orientering. Nå har det vokst til å
innbefatte langrennsklubber i hele Asker
og Bærum. I år stilte nært 150 deltagere
til dyst i Vestmarka fra Nedre Gupu.
Deltagelse viktigst
Konkurransen foregår med en fellesstart
der deltagerne må løse en rebus for å
komme videre til start og klare å finne
et kart som viser resten av løypa. Løypa
besto så av en prolog som involverer
noe orientering krydret med utfordrin
ger i gjørme. vann og klatring i fosser i
tillegg til vanlig løping.

KRYSSING AV FLØYTA. Forfra har vi
Linnea Gram, Nora Christiansen, Dina
Gaustad og Emma Meyer Larsson.
Alle fra Jardar.

Dette er en konkurranse der det er lurt
med deltagere som kan litt av hvert.
Etter prologen skal lagene samle poeng
ved å besøke poster i området rundt
Gupu/Furuholmen. Hver post gir poeng
avhengig av vanskelighetsgrad. Det
var poster der kajakk opp Fløyta måtte

VANNAKTIVITET. Padling på Fløyta ved Helene Haugen og Caroline Grimsmo-Holmen.

brukes, vading gjennom Fløyta-juvet
(ukjent for de fleste), litt svømming,
myrløping og oppgaver der hodet måtte
brukes for å løse oppgaven i tillegg til
mange andre utfordringer.
Flaggsprett/poster
Lagene hadde to timer på seg til å samle
så mye poeng som mulig, før alle måtte
være tilbake i mål. Resultatet er ikke
så viktig i seg selv, det som betyr noe
er å få barn og ungdom ut i naturen
og oppleve ren idrettsglede gjennom å
mestre forskjellige utfordringer gjennom
samarbeid i et lag i tillegg til at det gir
god generell trening.
Mange kalde barn kom i mål, men det
var store smil om munnen og flere
forhåndspåmeldinger til VMC-2016.
Velkommen til nye og gamle deltagere
neste år.
: Tekst og foto Dag Helland-Hansen

Nikoline Asdøl har vunnet
skikretsens Jubileumspokal
og fikk den utdelt i sommer.
20-åringen ble overveldet.
Jardar Langrenn foreslo Nikoline Asdøl
til årets Jubileumspokal, som er en aktiv
langrennsløper som opprinnelig gikk for
Jardar, men som nå går får Bærums Verk
i sin satsing som siste års junior.
Hun har tidligere hatt plasseringer i øvre
sjiktet på nasjonalt nivå, men har dessverre vært uheldig med mye sykdom midt
i sesongen de siste årene. Dette har ikke
stoppet henne fra å bidra med det som
hun ble nominert før.
Nikoline har vært trener for våre yngre
grupper de siste fire årene. Først som
assistent, før hun tok Trener 2 kurs og da
ble hun hovedtrener for 13-14 års gruppa
og i vinter 11-12 år. Selv om Nikoline
gikk over til Bærums Verk som aktiv har
hun fortsatt å engasjere seg i de yngre
langrennsløperen i lokalmiljøet rundt
Jardar. Hun har vært en stor inspira
sjonkilde for de yngre utøverne med sitt
smittende humør, men også med god
treningsfaglig kunnskap. Flere av våre relativt gode utøvere i 13-14 års gruppa i år
mener de lærte sin gode langrennsteknikk
av Nikoline.
Ut over å være langrennstrener har
Nikoline det siste året arrangert en
langrennscamp for 10-16 år siste uka i
sommerferien. Her har hun vært ansvarlig
og stått for opplegget med trenere og
sportslig program, og det samme skal
skje når det blir ny camp på Kalvøya,
Vestmarksetra og rundt Jardarhuset og
Bjørnegård på slutten av sommeren.
Endelig program er ikke spikret, men
campen er fra 10-14.august.

Som om ikke dette er nok har hun hver
torsdag arrangert langrennstrening i
skoletiden for Bjørnegårds elever.
Stor takk til henne
Jardar er Nikoline takknemlig for tiden
hun bruker for våre yngre utøvere og
alle de ekstratilbudene klubben kan tilby
siden hun er oppofrende.
Nikoline forteller at en eldre bror gikk
langrenn i Jardar. – Jeg gikk mitt første
renn på Jordbru og hadde en god opp
levelse der.
– Hvordan har det vært å være trener?
– Det har vært og er veldig lærerikt. Det
er givende arbeid å jobbe med utviklingen
av skiferdigheter til barn. Fremgangen
skjer raskt og er stor. Ikke minst er det
veldig morsomt fordi barna gir mye tilbake. De er positive og interessert i egen
utviklingen, også ned i 11-12 års alderen.
– Hva legger du vekt på som trener?
– Trening skal være morsomt! Å føle
mestring er grunnlaget for fornøyde barn
på trening. Derfor er det viktig å tilpasse
treningen etter ferdighetene til hver enkelt. Vi har ikke like forutsetninger, men
målet er at alle skal utvikle seg.
Nikoline forteller at hun valgte ny klubb
som aktiv på grunn av et krympende
miljø blant hennes årgang i Jardar. Hun
ble nødt til å søke treningsfelleskap utenfor klubben, og valget falt på Bærums
Verk fordi det var et større jentemiljø
blant eldre junior i denne klubben.
– Hva er målet ditt fremover?
– Jeg har gått mange runder og funnet
ut at jeg ikke lenger er 100% motivert
for å satse langrenn. Fremover blir det
toppturer og andre typer konkurranser,
i tillegg til langløp på vinteren, men jeg
kommer ikke til å gi meg med det første.

NIKOLINE ASDØL trener som regel 6-7
ganger i uken. Det siste året viet hun
tiden til langrenn og jobbet litt ved
siden av, men ble syk. Til høsten blir det
muligens studier.

– Hva har du med deg av verdier fra klubben
vår?
– Jardar tar vare på alle. Selv om man
kanskje ikke har de samme målsetningene er det viktig å få med seg alle
videre. De er bidragsytere til et større
miljø og gjør det hyggeligere å komme
på treninger. Samtidig er det veldig
viktig at man ikke glemmer de ulike
målsetningene og tilrettelegger for
trening tilpasset hver enkelt utøver.
: Tekst Dag Helland-Hansen og Mette Bugge
foto Privat
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Årsmøte er også
tid for priser
Mange av Jardars medlemmer står på for at andre
skal få gode opplevelser i
idrettslaget. Det ved både
styret og merkekomiteen å
sette pris på.
På årsmøtet på Bjørnegaard skole 29. april
var det flere som ble hedret. Blant dem
Cecilie Kristin Ellingsen og Inez Nærup,
som på vegne av håndballens oldgirls-lag
klasse 50 år fikk utmerkelse Årets ildsjel.
Laget som de representerer ble norgesmestre i 2014.Det er ikke hver dag aktive i
klubben vår henter hjem NM-gull.
Duoen Margunn Dysjaland og Anne
Lovise Strand ble trukket frem som Årets
ledere. De kommer også fra håndballen.

Håkon Asdøl er en super utøver i langrenn,
og det går ikke upåaktet hen. Dermed ble
han Årets Utøver. Oppmuntringsprisen gikk
til Jenter 15 i håndball. Trener Ivan står bak
denne gjengen.
De prisene som merkekomiteen ved leder
Georg Korody hadde ansvaret for, var
Bellevuepokalen, som gikk til Christian Røste
Solberg fra langrenn. Trener og altmuligmann
bryn Horpestad fra fotballen fikk merke med
krans, mens Livs Stenasker avanserte enda
et hakk til gullmerket. Hun har etter hvert
en bred merittliste i klubben vår, både som
trener og styremedlem, pådriver for jentene og
ikke minst en sterk bidragsyter når det gjelder
kunstgressbanen.
Jens Eskerud var dirigent, og det ble ingen
forhøyning av kontigenten.
Referat fra årsmøtet ligger på www.jardar.no

TOPP LEDERE. Du finnerMargunn Dysjaland (t.v.) og Anne Lovise Strand i
håndballen.
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UTMERKET. Christian Røste Solberg hoppet i det og
tok med seg Bellevuepokalen.

Fra venstre: Noi Amattayakul, Julie Overrein, Karoline Jensen Brovold, Eirin Kvam, Line Christine Berg, Kristine Skuterud (bak),
Victoria Sonerud, Millie Thrygg. Og Ivan Kovacic står bak og passer på alle.

ILDSJELER. To av dem på 50-årslaget
i håndball sees her: Cecilie Kristin
Ellingsen og Inez Nærup.

MERKEMANN. Bryn Horpestad legger stadig vekk
ned et stort arbeid i fotballen og fikk merke med
krans.

ALTMULIGKVINNE. Liv Takle Stensaker
er gull verdt for Jardar.
Jardarposten nr 2 – 2015
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Jardartrollet med egen
Facebook-gruppe
Få siste nytt om Jardar
trollet. Meld deg inn i Facebookgruppa og se bilder og
info fra løpene.
Jardartrollet har røtter tilbake til 70-tallet,
og er like morsomt den dag i dag.
Tre runder er unnagjort når det gjelder
sesongens Jardartroll i Tanumskogen. 111
startet i sesongens første løp, men mange
flere løste startnummer. De er kommet
til senere.
– Bare den første gangen løp deltagerne
238 km til sammen, sier Kent Søndergaard. Han er general i Jardartrollet denne
sesongen, etter at han var med og arran
gerte for første gang i fjor.

Den danske 43-åringen har tre barn som
løper, den minste bare fire år. Så da må
mamma bistå, mens pappa gjør en rekke
andre gjøremål. Tid til å ta bilder for
Jardarposten fikk han også.
– Vi skal ha fire løp til høsten, og det er
slett ikke for sent å bli med, sier han.
Ta det som test
Jardartrollet egner seg ypperlig som en
test av seg selv. – Jeg tror ikke folk føler
prestasjonspress. Dette er bare uformelt
og gøy. Det er lov til å gå, og løpe både
fort og sakte.
De yngste har heller ingen tidtaking, de
litt eldre løper på tid, de mellomste har
tid, men blir ikke rangert, sier Kent.

Det siste løpet skal foregå på selve
Jardardagen 19. september. – Da lager
vi et løp i skogen på Tanum, men med
premieutdeling nede på Bjørnegård.
Jardartrollet foregår på merkede stier i
Tanumskogen.
Løypelengde på 200 m, 800 m, 1.3 km,
2.7 km og 5.4 km. Startkontingent er
200,- per deltaker i hele karusellen eller
maks kr. 400,- for hele familien. Salg av
startnummer foregår ved start.

KLAR, FERDIG. Denne jentegjengen er klar for 1, 3 km. Fra venstre Linde Lannem Rasch-Olsen, Sara Hoem, Vilde Nymann Vangen,
Vårin Nymann Vangen, Julie Hammersmark Steen, Hedda Skarphol Villadsen, Hedda Holm, Mie Andenæs, Jonas Mayer, Henriette
Wessel Poetzsch, Martine Håland.

De siste datoene er:
19. august
26. august
2. september
19.september
: Tekst Mette Bugge foto Kent Søndergaard

FULL FART. Ut fra start i høyt tempo på 800 meter. Her går det unna.
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PLASS TIL ALLE. Foreldre og barn løper sammen. Her på 200
meter, nummer 95 Timea Håland (4 år), og 115 Anna Hvattum
og nr. 113 Julie Hvattum (5 år).

GODE VENNINNER. Therese Jørgensen (.t.v.) og Linde Lannem
Rasch-Olsen er selvsagt med i Jardartrollet.

GLEDER SEG. Nr. 67 Camilla Fevang (7 år), nr. 68 Elenius Boysen
Fuglø (7 år) og nr. 99 Herminea Mo Lie (6 år).

KLAR FOR START. Med blant annet Therese Jørgensen (.t.v.) og
Linde Lannem Rasch-Olsen.

Jardarposten nr 2 – 2015
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Fotballens
herlige mix
Bland sammen jenter og
gutter i ulike alder og du får

og med et vær, var det ingen grunn til å
være sur.

Mix Cup.

– Alle lag fikk fire kamper, sier fotballleder Klemet Elisenberg.

Den ble arrangert i mai igjen med ny
suksess. Det krydde av spillere fordelt på
ti lag, og foreldre som gjerne ville heie.
Mange unge og foreldre passet kiosken,

– Denne turneringen er et viktig bidrag
til å øke samholdet og unngå mobbing.
Ungene blir bedre kjent med hverandre
ved å være på samme lag, fortsetter han.

Det var bare å melde seg på for dem som
var i aldersgruppen født i 2004 til 2008.
Eldre ungdommer var lagledere og dommere. De synes også det var gjevt.
Under Jardardagen 19. september blir
det noe av det samme opplegget. Denne
gangen kalles turneringen A til B-cup.
: Tekst og foto Mette Bugge

VINNERLAGET. Denne gjengen var veldig glad for å ha gått helt til topps. Foran f.v.: Simon Nygaard, Herman Hübertz, Vasel Eqbar,
Theodor Bruun, Emil Grjotheim Dahl, Saad Abobaker Elmi, Mujahed Timraz. Bak f.v. : Trener Jesper Grjotheim Dahl, Jørund Engeseth,
Nicolay Husby, Andreas Narvestad, Illia Haj.

SPREKE JENTER. De tok i et tak i kiosken. F.v.: Christine Heide Bjercke, Selma Müller Hanssen og Vilde Østensen spiller selv
fotball på J 13.
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ALLE FÅR. Klart at alle deltagerne skal ha medaljer. Klemet
Elisenberg, nærmest, var med og delte ut.

STO BAK. Denne gjengen bidro til å få Mix Cup opp og stå.
Kvinnene f.v.: Anja Kingdon, Ann Zetterberg, Cecilie Kristin Ellingsen
og Tone Skori. Mennene f.v. er Klemet Elisenberg, Geir Haug og
Thomas Kingdon.
Jardarposten nr 2 – 2015
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Fra treningsleir i
England til Norway Cup

Årets trener
– Jeg tror kanskje fotballen
lider av det klassiske
kjønnsrollemønsteret i
fotball generelt. “Å spille

Jardar-laget av årgang
2004 la treningsleiren til
Manchester.
Nå er Innsatslaget, som de kaller seg, klar
for Norway Cup.
I serien spiller gjengen i en klasse høyere
enn der de hører hjemme, og i tillegg er
laget ubeseiret. Dette er spillere som trener
ofte og mye, der deltagelse og trening i
futsal (innendørsfotball) sist vinter, ga
stort utbytte.
– Vi fikk med fire spillere fra Fossum og
én fra Røa i futsal, og da sesongen startet
ute meldte de overgang til Jardar, forteller
lagleder Rolf Olsen.
Nykommerne likte miljøet og trenings
iveren, og alle bidro sterkt da gjengen
avsluttet Kalvøya Cup første helg i juni
med å vinne alle sine fem kamper og en
målforskjell på 67 - 0.
Olsen er pappa til en av spillerne og med i
gruppen som dro til England på trenings
leir i februar.

– Ideen om treningsleir kom i gang ved
at David Wyke, hovedtrener og ekte
Liverpoolgutt, hadde gjennomført en
tilsvarende tur med sin eldste sønn for
noen år siden, forteller Olsen.

– Under oppholdet bodde alle spillerne og
fedrene på Bolton Stadium (hjemmebanen
til Bolton) like utenfor Manchester. Vi
hadde egen buss med sjåfør som sørget
for sikker transport under oppholdet.

Olsen startet laget da guttene var seks år,
og i dag trenes det opp mot fem økter i
uken, pluss kamp.

Dag 1. Fredag: Avreise fra Oslo/Gardermoen. Ankomst Manchester og transport
til hotellet. På hotellet ble det møte med
toppspiller Eiður Guðjohnsen fra Island
som nå spiller for Bolton (tidligere Barcelona, Monaco, Chelsea spiller). Senere på
dagen ble det gjennomført en 1,5 timers
treningsøkt med kompetente trenere fra
Manchester City sitt akademi.
Dag 2. Lørdag: Kampdag for guttene,
Ladybridge FC vs Jardar. Senere på dagen
ble det Premier League kamp på Etihad
Stadium, Manchester City vs Newcastle.
Guttene fikk se hele 5 mål av City sine
stjernespillere i denne kampen.
Dag 3. Søndag: 1,5 timers trening med
trenere fra Manchester City sitt akademi.
Ny Premier League kamp, denne gangen
på Goodison Park der Everton tok imot
Leicester. Tøff kamp som endte 2-2.
Dag 4. Hjemreise fra Manchester til
Oslo/Gardermoen.

Laglederen opplyser at laget består av
totalt 10 spillere. Guttene har fotball som
primæraktivitet og har trent og spilt futsal
gjennom hele vintersesongen. De har stor
glede av hverandre og er blitt en skikkelig
sammensveiset gjeng både på og utenfor
banen.
I Norway Cup skal åtte være med. To
hadde andre ferieplaner. Siden det er
syverfotball som gjelder, blir det dermed
mye spilletid på alle.
Inspirerende tur
Tilbake til Englandsreisen. Det var
forventningsfulle pappaer og gutter
som reiste på en 4 dagers fotballtur til
Manchester i vinterferien.

som en jente” har vært en
degradering alt for lenge,
sier Merete Stensby. Årets
trener i Jardar.
– Jeg tror kanskje fotballen lider av det
klassiske kjønnsrollemønsteret generelt.
“Å spille som en jente” har vært en degradering alt for lenge, sier Merete Stensby.
Årets trener i Jardar.
Mammaen til Anna og Liv, 10 og 6 år, har
engasjert seg. Hun var blant dem som
sto på sidelinjen og heiet under fotballkamper. Nå er hun trener. Og oppfordrer
andre kvinner til å bli med i trenings
hverdagen.
– Mammaene er alltid med, men de baker
og organiserer kjøring. Det virker ikke
som om de tror de har nok kunnskap.
Men breddeidrett på lavere nivå er
ingen stor kunst - kunnskapen kan man
opparbeide seg etterhvert. Det som er
viktigst er at vi kvinner er rollemodeller
for døtrene våre, uavhengig av hvor gode
vi er med ball.

: Tekst Mette Bugge foto Thomas Munchausen

SAMSTEMT GJENG. Jardar i blå drakter, blandet seg med Ladybrigde FC. Bak fra venstre: Keeper Viktor Gustavsen Engh (1), Thomas
Wyke (7), Johannes Moen (8), Ludvik Munchausen (5) og Sebastian Andersen (16). Foran fra venstre: Brage Solheim Johannessen (13),
Sebastian Holth Silva (9), Henrik Borgen Mork (11), Oscar Englund (15), Simon Nygaard (4) og Martin Andersen (10)

Selv ble hun trener for J2005. 39-åringen,
som jobber som lektor ved Sandvika VGs
og er lærebokforfatter i Fagbokforlaget,
spilte fotball i Valdres i ungdommen.
Hun var aldri av de beste på banen. Minnene fra cup-er og fra fellesskapet, og
hvor moro det var, ble en god beholdning likevel. Hun tok imidlertid trenings
lederkurs A, B og C, og er pedagog. Et
godt utgangspunkt.
– Jeg satt i saksa
– Engasjementet som trener var noe
tilfeldig. Jeg snakket litt høyt på et
foreldremøte for to år siden og sa noe
som “hvor er alle mammaene? Dette er
jo et jentelag”. Så sa Thomas Kingdon,
daværende trener, omtrent dette: “Det
er flott, da blir du med, da”. Og da satt

FORGRUNNSFIGUR. Merete Stensby fikk utdelt pokalen i forkant av en kamp på Høvik,
som Jardarlaget vant. Nå er det sommerferie, men til høsten skal hennes lag være med
i Kalvøya Cup og Jutul Cup.

jeg i saksa. Umiddelbart tenkte jeg kan
hende nei og nei, men det var kjempe
moro.
Nå trener hun J12 og J10. Lagledere er
Hilde Matheson og Anja Kingdon.
– At jentene skal mestre tekniske ferdigheter og å ha det gøy. Mestring og
fellesskap, lek og moro, alle skal med.
Det er viktige prinsipper. Det er også
viktig å vise omsorg for jentene, se dem,
snakke med dem, spørre dem om ting og
involvere dem. Og kjøre dem hardt, av og
til. De er noen tøffinger.
– Hva får du selv ut av dette engasjementet?
– Av og til, når jeg er sliten og ikke vil på
trening, løfter jentene meg. På kamp er
jeg euforisk etterpå, helst hvis jentene har
fått til pasningsspill eller husker å snakke
med hverandre på banen. Jeg glemmer
tid og sted og synes det er overraskende
moro. Jeg blir i godt humør, og føler

meg nyttig. Det finnes lite som slår den
følelsen.
- Ønsker du deg noe av foreldre og klubben?
-Foreldre, spillere og andre trenere stiller
opp som bare det. Det eneste jeg kunne
tenke meg var en bane eller to til, på
Bjørnegård, slik at treningstid og kamptid
ikke hadde vært så presset.
– Hva tenkte du da du ble utnevnt til Årets
trener for 2014?
– Umiddelbart tenkte jeg at det ikke
kunne stemme – jeg kan jo for lite om
fotball. Men nå ser jeg på meg selv som
en gallionsfigur for “flere mammaer inn i
fotballen”, sier Merete og ler høyt.
– Årets trener kunne gått til hvem som
helst av de sterke, flotte kvinnene som tar
det samme ansvaret som meg hver uke – å
sørge for at jentene våre har det gøy på
banen og føler mestring og egenverdi.
: Tekst Mette Bugge foto Anja Kingdon
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Nå er det bevist:

Jardar betyr kvalitet
Søndag 10. mai fikk
IL Jardar Fotball, som den
eneste klubben i Bærum,
en utmerkelse av Oslo
fotballkrets.

Søndag 10. mai markerte Il Jardar Fotball
at de, som én av tre klubber i Oslo 2015,
er sertifisert som NFF Kvalitetsklubb.
Klubben arrangerte da Miks-cup og
turnering med over 100 påmeldte lag i
solen på Bjørnegård Kunstgress. I den
anledning ble klubben også hedret med
den ærefulle tittelen «Kvalitetsklubb» av
Oslo Fotballkrets.
– Vi er foreløpig den eneste klubben i
Bærum som har fått denne utmerkelsen,
forteller styreleder i fotballstyret, Klemet
Elisenberg.
Strenge krav
På nettsidene til Norges Fotballforbund
heter det at «Kvalitetsklubbprosjektet er

et system som vil være retningsgivende
for det meste av utviklingsarbeidet som
gjøres i klubbene våre. Vi introduserer
kriterier på tre nivåer som anerkjenner
god kvalitet i klubben».
– Vi er på nivå 1. Nivå to og tre er ikke
helt satt ennå, forteller Klemet.

veldig mye større enn det vi først trodde.
NFF satser stort og høyt på Kvalitets
klubben. Det er morsomt å få være med
på, påpeker Klemet.
Han forteller at dette er en jobb hele
styret har gått sammen om å gjøre.

Il Jardar Fotball ble tatt opp som Kvali
tetsklubbkandidat i fjor høst, og har nå
holdt på i et snaut år for å kvalifisere
seg. Det er mye som skal på plass for å
tilfredsstille de strenge kravene om å bli
kvalitetsklubb.

– Den største endringen per dags dato, er
at vi har et stort fokus på fair play. Vi har
en kampvert som skal møte motstanders lag. Det skal være en mellommann
eller kvinne. Vi skriver også fair-playkontrakter med alle spillerne våre. Det er
en holdningskontrakt. Fra de aller minste
til de største, sier styrelederen.

– Det er atten kriterier. Det er alt fra hva
som skjer på styremøter og økonomien i
klubben til det som skjer ute på trening
og på kampene. Det er en helhetspakke.
Det skal være gjennomført kvalitet i alle
ledd, forklarer Klemet.

Han tror også at klubben nå kommer til
å bli mer attraktive overfor nye sponsorer
og i forbindelse med rekruttering av nye
spillere.

Fair play
Det er en flott utmerkelse, men hva inne
bærer den i praksis, lurer vi.
– For oss så betyr det ikke minst at vi har
gjort et stykke godt arbeid. Arbeidet med
å kvalifisere seg som kvalitetsklubb er

– Det er et godt stempel å ha, sier han.
IL Jardar Fotball har rundt 700 fotballspillere, med totalt 49 lag, hvorav 44 av
er påmeldt i serien. De yngste hører til
i 2008-kullet, og de eldste i klubben er
menn på godt over 50 år.
: Tekst Mari Natvig Sandene Foto: Tone Dagsvold

STOR ÆRE. Gjett om denne gjengen var stolte da Jardar kunne kalle seg en klubb av ypperste kvalitet.sine respektive lag.

Stifter og æresmedlem
runder 90 år
Harry M. Martinsen,
en av Jardars stiftere,
formann i tre perioder og
æresmedlem, runder 90 år
27. august.
Harry M. Martinsen, en av Jardars stiftere,
formann i tre perioder og æresmedlem,
runder 90 år 27. august.
Han var formann gjennom 17 år, og
følger fortsatt ivrig med i alt som skjer i
klubben. Ikke minst byggingen av det nye
klubbhuset. Han var en av pådriverne for
å få det første klubbhuset opp og stå, det
som ble innviet 9. november 1983.
– Det var veldig synd og vemodig da
det gamle brant ned, men det nye blir
fantastisk. Da jeg var med på møtet til
Gamlekara sist, fikk vi omvisning. Jeg ble
imponert. Klubbhuset får en rekke nye
funksjoner som det gamle ikke hadde,
blant annet et eget møterom, sier han
entusiastisk.
Martinsen har bodd i Juterudveien 16
siden 1958 og bor der fortsatt. Det var
der det ble avholdt et møte ledet av Knut
Enersen, som endte med at IL Jardar ble
stiftet 4. februar 1962.
– Meningen var å starte jente- og gutte
klubb. Samme dag arrangerte vi skirenn
her oppe. Etter at skirennet var ferdig fant
møtet sted. Vi ble snart enige om å melde
oss inn i Norges Idrettsforbund.
Da Enersen redegjorde for planene om
å starte et idrettslag, ble det enstemmig
vedtatt.
Martinsen pusset samtidig sølvbeger i
leiligheten sin i andre etasje, fordi ungene

90 ÅR. Harry Martinsen har vært en viktig bidragsyter i Jardar i mange år. Nå skal han
feire en stor dag.

etter skirennet skulle ha premier. De var
samlet inn i nabolaget.
Han hadde på forhånd sagt at han kunne
ta lederjobben.

Følger ivrig med
Martinsen forteller at han er mektig
imponert over det som foregår i Jardar i
dag.

Langs fartstid
I tre perioder på til sammen 17 år var han
sjef, og det var mye som skjedde under
hans ledelse, ikke minst arrangementet av
Barnas Dag, forløperen til Jardardagen.

– Ja i samtlige idretter. Jeg skulle bare
ønsker at det var enda større oppslutning
om skihopping. Jeg kan huske at det var
150 aktive som deltok i Jardarrennet i
tidligere år. I dag er det 30. Det er vanskelig å få barn og unge til å hoppe.

Fortsatt tar Martinsen fra tid til annen en
gåtur til Bjørnegård.

Han er glad for at han fortsatt kan være
med som ivrig tilskuer.

– Jeg må jo følge med på det som skjer,
ikke minst når det er fotballkamper. Og
når sesongen starter i håndball, pleier jeg å
ta en tur innom Combihallen. Dessuten er
jeg fast gjest i Jardarkollen. Jeg har sett alle
Jardarrenn bortsett fra ett, da rennet gikk i
Krydsbybakken i Lommedalen.

– Hodet henger fortsatt med. Jeg kan ikke
klage, forklarer Martinsen.
– Hvordan skal 90-årsdagen feires?
– Det blir sammen med barn- og
barnebarn, sier mannen som ble æresmedlem allerede i 1983. Han ble Jardars
første.
: Tekst og foto Mette Bugge
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Cuper betyr så mye sosialt
Ni håndballag fra Jardar
deltok i Messecup i Tønsberg
før sommerferien.
– Det betyr så mye at spillere blir kjent på
tvers av alder og kjønn, sier sportslig leder
Inez Nærup.
Hun forteller at slike turneringer er viktige
for miljøet. – Alle lagene var samlet på
samme skole. Flere foreldre, spesielt til
de yngste, valgte også å bli i vestfoldbyen,
mens andre dro frem og tilbake og bidro
til kjøring. Dette ar turnering for årgangen
fra 09 til 15.
Håndballen har samlet seg om noen ut
valgte cuper, men da Olavscupen i Østfold
i fjor hadde alt for dårlig deltagelse på
guttesiden, ble Messecup et mye bedre
alternativ. Høy musikk og dans om
kvelden var også gøy.
Kom helt til A-finalen
Jardars G12 lag imponerte stort under
Messecupen og spilte seg helt frem til
A-finalen. Fra en tøff gruppe sammen
med lag fra Kjelsås, ØHIL, Kråkerøy og
Teie, gikk laget videre til A-sluttspillet

med 3 seire og en uavgjort. Med 13-3 mot
Teie i siste kamp, var selvtilliten på topp
etter gruppespillet. Haavard Skorge ga seg
etter lørdagens kamper, men var en viktig
bidragsyter på laget både fra ving og strek.
Kvartfinalen søndag mot arrangørlaget
Tønsberg Turn, som hadde vunnet alle
kampene i sin pulje klart, måtte avgjøres
på sudden death. Etter en frikastoppstilling fikk Jesper Hagen inn seiersmålet. I
semifinalen mot Kjelsås storspilte keeper
Jacob Holm og forsvarskjempene Snorre
Brovold, Magnus Flo Lenz og Peder
Risberg Haugland tok motet fra Oslogutta og Jardar holdt unna helt til fløyta gikk.
Seier 7-6 ga jubel fra en stor heiagjeng
av andre Jardarlag og foreldre. Gutta fra
Jong, Tanum og Billingstad var dermed
klare for A-finalen.
I finalen ventet de beste av Kjelsås sine
G12 spillere. (Klubben hadde flere lag)
.Jardar tok tidlig føringen i kampen, blant
annet med raske kontringer og fintesterke
vinger i Matias Bratli Skjerven og Sondre
Johanssen. Jesper Hagen fortsatte også
med god skyting fra backplass. Utover
i andre omgang kom imidlertid Kjelsås
sterkt tilbake og Jardargutta merket nok
at mange kamper helt uten innbyttere

Jardar + Nesøya = sant

begynte å tære på kreftene. Finalen endte
med et knepent tap 7-9. Med andreplass
blant 14 lag var imidlertid gutta og laglederne utrolig godt fornøyde med innsatsen. Forhåpentligvis er det plass til den
store pokalen i det nye klubbhuset.
G01 storkoste seg også. I meldingen til
Jardarposten heter det:
– Etter innstallering i gymsalen på
Presterød skole var det fellespizza på
kjøkkenet sammen med J2001. Det var
en gjeng på 13 gutter som deltok på
turneringen. Laget spilte seg frem til Bfinale i G14 klassen, etter en knepen seier
på «sudden death» i semifinalen. Det var
en nervepirrende kamp som vi landet til
vår fordel. Dessverre var ikke marginene
på vår side i finalen, så der ble det tap for
Asker. Uansett, annen plass i B-finalen
gjorde uansett godt etter en sesong i
motbakke.
Sosialt var cupen en stor suksess, overnatting på felles Jardar-skole er alltid bra
for klubbmoralen. Med mye ventetid før
kampstart på søndag ble dagen benyttet
til å heie G03 frem til finalen i sin klasse.
I tillegg fikk vi med oss mange gode
håndballkamper
: Tekst Mette Bugge

Sølvlaget i G12 besto av, bak fra venstre: Magnus Flo Lenz, Jesper Hagen, Jacob Holm. Foran fra venstre: Sondre Johanssen,
Snorre Brovold, Peder Risberg Haugland, Matias Bratli Skjerven. I tillegg deltok Haavard Skorge på lørdag.

FLOTT GJENG. Bak fra venstre Maren Steinmo, Sarah Bergsland, Synnøve Wiig, Cille B Sandsmark-Evensen, Emma Braa Hovda,
Ingvild Mcadam, Maria Krosby Kristoffersen, Ebba Schutz, Helene Christiane Oksvik, Nini Brantenberg, Emilie Gabrielsen.
FORAN: Christine Wasa, Silje Hørgård, Oda Alstad Isaksen, Eir Agathe Ødegård Johansen, Hannah Ruud Raustøl, Mille Fossum, Maria
Udjus, Silje C. Kjølberg. Liggende foran Oline Viig.

Det ble besluttet i forkant
av sesongen 2014 å innlede
et samarbeid mellom IL
Jardar og Nesøya IL.

Dette for å ta vare på en spillergruppe på
nærmere 25 ivrige 11-åringer, som ønsket
seg mer spilletid. Før den etterlengtede
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åpningen av den nye flerbrukshallen på
Nesøya sto Nesøya-jentene uten fullverdig tilbud på hjemmebane og valgte å
spille for Jardar. For å få mer treningstid
på tvers av kommunene, og for å øke
sannsynligheten for at laget ville holde
sammen utover grunnskolen ble det
etablert et samarbeid på tvers av skole- og
kommunegrenser som har vært svært
vellykket. Jentene stiller to lag i årets serie
i håndball (Jardar-Nesøya Gul og Blå) og

planlegger tilsvarende for neste år, der de
er meldt opp i “temaserien”.
Maren Steimo og Emilie Gabrielsen, med
bakgrunn fra Jardar, har trent jentene i
over 3 år. Jentene trener en dag i uken i
Combihallen og en dag i Nesøya-hallen,
det er kort avstand i mellom hallene, og
jentene er fornøyde.
: Tekst og bilde Cyrus Brantenberg

Jardarposten nr 2 – 2015

21

Når kvinnene
slippes løs i det fri

Hold av 19. september.

Da blir det full rulle om dagen, og innvielse av
klubbhuset om kvelden.
UT PÅ TUR. F.v. Ellen Aarnes, Anne Marie Jensen, Siri Andersen, Vivi Ørbeck, Anne Lund, Berit Asdøl, Hildur Sunde, Ulla Øyslebø,
Solveig Johansen, Grete Rustad, Gerd Åsenden, Lilly Østlund.

Jardars damegruppe drar
på årene, men tradisjonen
holdes ved like: Ut i det fri.
Denne gjengen ble fotografert før avreise
til Nedre Gupu i juni.
– Vi har alltid en slik avslutning der vi
innleder sommeren før vi skilles og starter
opp igjen til høsten, sier Ulla Øyslebø.
Siden de eldste medlemmene begynner
å nærme seg 90 år, hadde Damegruppa
denne gangen søkt om å få kjøre helt inn
til Gupu gård. Skogsjefen var grei.
– Der hadde vi møte, der Vivi Ørbeck
fortalte om Gupus forhistorie, sier Ulla.
Vivi overtar:
Jeg hadde lest meg opp på nettet. Gupu
gård, bevertningsstedet i Vestmarka, ble

ryddet siste gang rundt 1700 tallet. Da nå
avdøde Randi Gupu Johnsen fikk kjøpe
det av Bærum kommune i 1990, var hun
åttende generasjon som drev stedet.
Gupu – et ljuv
– Mange har ment at navnet Gupu kan
komme fra finsk Gupu betyr kule eller
rund høyde. Asker og Bærum historielag
har gått vekk fra den teorien, og mener
navnet kommer fra finneinnvandring.
Gupu betyr ljuv. En elv i nærheten,
Gupuelven, går gjennom noen ljuv før
den ender i Semsvannet, forklarer Ulla.
Vivi og Ulla har vært med i Damegruppa i alle
år. Hva betyr den for dem?
– Jeg synes det har vært en tråd hele tiden.
Den har vært god å ha i alle opp- og nedturer, et fast holdepunkt. Jeg glemmer ikke
første gang jeg skulle være formann. Da
var jeg veldig usikker, men den «jobben»
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foreldre, naboer, gamle- og unge Jardarmedlemmer er hjertelig velkomne til å
være med. Når det nærmer seg dagen
blir programmet i sin helhet lagt ut på
hjemmesiden.

Om kvelden er det medlemmer over 18
år som kan være med på innvielsen av
det mange synes blir et praktbygg av et
klubbhus. En komité er i sving for å finne
den rette vrien for en markering. Også
her blir det mer info til høsten.

gjorde at jeg ble mer modig. Dette er en
fin gjeng, sier Vivi.
Ulla formulerer det slik:
– Den betyr veldig mye. Jeg kom inn
i Jardar i 1972. Gerd Åsenden og Vivi
var der enda tidligere. Vi er vokst opp
sammen, og hadde mye glede fordi vi
fulgte barna våre inn Jardar. Damegruppas medlemmer er veldig omsorgsfulle og
passer på hverandre.
Oppholdet på Gupu varte to-tre timer,
med kake og kaffepause. Fra høsten av
er det fullt program igjen. Hver mandag
er det for øvrig ei Gågruppe utgått fra
Damegruppas 21 medlemmer. De går i
gang til fast tid klokken ti fra klubbhuset.
Alle kan være med.
Første møte igjen blir ellers til høsten,
2. september. Da håper medlemmene at
møtes blir avholdt i klubbhuset.
: Tekst og foto Mette Bugge
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Tone Mjøs holder i trådene, men
representanter fra alle gruppene
er med for å legge til rette for en
tradisjonell Jardardag. Det blir
aktivitet på Bjørnegård, der gruppene ønsker å vise seg frem. Unger,

Derfor vil Jardar
ha mobilen din
Har du en gammel mobil som ligger i
skuffen hjemme og som du aldri kommer til å bruke mer? Den er gull verdt
for Jardar.
I samarbeid med Telenor og Norges
idrettsforbund samler vi inn brukte
mobiltelefoner i Norges største miljødugnad. 7 av 10 nordmenn har brukte mobiltelefoner i roteskuffen, det utgjør over
10 millioner brukte telefoner. Telenor
gir idrettslag 30 kroner per innsamlede
telefon, dette utgjør 300 millioner kroner

i potensielle inntekter for idretten.
Dette er viktige inntekter for grasrota i
norsk idrett.
Mobiltelefoner er også potensielle ressurser. Mer enn 90 prosent av delene
i en mobiltelefon kan gjenvinnes, og
mange av metallene kan gjenbrukes. Vår
returordning er også med på å gi nye
muligheter for andre. Mange mobiler som
leveres inn er nemlig av så god kvalitet
at de blir restaurert og videresolgt i nye
markeder i Asia. Dermed kan din brukte

mobil gi nye muligheter for
andre. Husk å ta ut SIM-kort
fra din mobil før du leverer den
til oss. Dersom det finnes gjenværende
informasjon på mobilen, så vil Telenor
gjennom sin sertifiserte returpartner
slette all gjenværende informasjon og
destruere minnekort på mobilen.
Brukte mobiler kan du gi til treneren
eller laglederen, som gir den til Anja på
klubbkontoret, eller du kommer innom
kontoret selv!
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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
IL Jardar ble stiftet 4.februar 1962. Jardar skal være,

IL Jardar, Fotballgruppen arrangerer mange spennende

og er et breddeidrettslag med gode verdier. Vi er en

prosjekter; blant annet «Mix-cup» og «AtilB-cup». I

klubb som er i en stadig utvikling, og er et resultat av

sommerferien arrangeres den årlige Tine fotballskole

samfunnet rundt. De siste årene har IL Jardar også blitt

og IL Jardars egen Jardar Fotballcamp for de litt eldre.

en enda tydeligere og viktigere samfunnsaktør. Man har

I fjor deltok henholdsvis 194 og 25 spillere på dette

nå ett tett samarbeid med de lokale grunnskolene. Og

tilbudet.

DYRENES STORSENTER
Industriveien 2
1337 Sandvika
Telefon 400 12 800

endelig i 2010; etter mange år med mye hardt arbeid, fikk
endelig Jardar sin egen kunstgressbane.

Vi er en fremtidens klubb og vår satsing er på de
yngre. IL Jardar har en veldig viktig posisjon i

Kunstgressbanen på Bjørnegård har gitt mange

nærmiljøet og bidrar særs til en god lokalforankring.

muligheter, og det er hard kamp om treningstidene. Et

For å kunne fortsette vår satsing er vi avhengige

fast tilholdssted har betydd mye. Det jobbes fortsatt

av reklameinntekter/sponsorinntekter og at vi har

videre med planene om å få ferdigstilt enda en

noen faste sponsorer som stiller opp og gir oss den

kunstgressbane. For å oppnå dette trengs det ytterligere

økonomiske tryggheten vi trenger for å kunne nå målene

midler. IL Jardar, fotballgruppen har nesten 700 spillere

vi har satt oss i fremtiden.

fordelt på ca. 45 lag. I Jardar IL vil bredden alltid være
viktigs. IL Jardar skal være, og er en klubb, hvor alle skal
kunne være med, men hvor også de største talentene skal
få nok utfordringer.

Alt 1 – Avtale 3 år – Kr. 21.000,- (3 år kr. 7.000,-)
Alt 2 – Avtale 5 år – Kr. 30000,- (5 år kr. 6.000,-)

Ta kontakt med Klemet Elisenberg klemet@jardarfotball.no eller 970 33 501

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

IL Jardar håper du ønsker å investere i klubben vår, og ser frem mot et godt samarbeid
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Vi tilbyr alle
Jardarmedlemmer

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

10%
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633
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ET JARDAR

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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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
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 2 – 2015
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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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STØTT

Båtfolkets varehus
finner du på Slependen

JARDAR!

Idrettsstrøm gir deg en god strømavtale,
samtidig som du bidrar med støtte til Jardar.
For hver kWh du forbruker går 1 øre til Jardar
(0,5 øre/kWh for bedrift).
Idrettsstrøm har:
● Ingen bindingstid
● Ingen skjulte kostnader
● Etterskuddsvis fakturering
● Månedsbeløp kr 48,75 inkl. mva.

Gjør som oss i styret, og bytt til Idrettsstrøm du også!!

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

Bestill ved å sende sms «KTI Jardar»

rekylreklame.no

Jeg sparte kr 2.245,på å bytte til Idrettsstrøm
sammenlignet med tidligere
strømleverandør. Bryn Horpestad

Slependveien 56b
1341 Slependen
Tlf: 67 55 11 70

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

til 02006

eller bestill på www.kti.no
BYTT! SPAR! STØTT!
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Sportslig hilsen
Jardar Fotball
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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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Vi setter kvalitet og service i sentrum

Lykke er å glede
andre!
Trenger du det lille ekstra til
bryllup, konfirmasjon, barnedåp
eller bare en hyggelig hilsen i
hverdagen?
Vi hjelper deg!
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

I vår underetasje; Klesskapet i
kjelleren har vi klær med norsk
design.
Kristine Vikse

Tante Maggy

Anouska

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

Godt syn ved sport = kontaktlinser

Kontakt oss!
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Blad i postabb.

B-blad

Returadresse:
IL Jardar,
postboks 15, 1312 Slependen

Første kvinnelige «sjef»
Sykkelgruppa har for første gang fått
kvinnelig «sjef». Lise Bjørnstad er ny leder.
Entusiastene på to hjul er det mange av, og flest menn. Men
Lise Bjørnstad er ivrig, og da Ole Christian Astrup sa takk for
seg på årsmøtet i mai, sa hun ja til å overta.
– Jeg fikk en forespørsel om jeg kunne ta den rollen. Hvorfor ikke? tenkte jeg. Jeg visste at det er veldig dyktige folk i
gruppa, og tenkte at jeg kunne ta min tørn til å lede.
Bjørnstad jobber i Norges Golfforbund og vet hvordan
idretten fungerer. I Jardar har hun spilt håndball og syklet. Nå
skal hun bidra til at tilbudet for drøye 60 medlemmer er bra.
– Vi har mange mosjonister. Profilen vår er at alle skal kunne
være med. Vi har en ivrig gjeng på landeveien, som deltar i
flere ritt. Lillehammer-Oslo er ett av de viktigste, men det var
også 20 som stilte i Tyrifjorden Rundt, som hadde start og mål
i Sandvika tidligere i juni. Selv sykler ikke Lise på landeveien.
– Jeg koser meg i skogen. Om noen år blir det kanskje landevei.
– Velkommen jenter!
Hun liker at det er mange jenter som er kommet til de siste
årene. – Ja, det blir stadig flere og det er morsomt. I den gruppen som Kjell Nervold har ansvaret for i Lillehammer-Oslo,
er det flere jenter.
Lørdagtreningen klokken 09.00 fra klubbhuset er et fast
innslag. Den treningen har høy prioritet. – Utenom det har
landeveisgjengen treninger flere dager i ukedagene.
Under Jardardagen 19. september, som er en lørdag, starter
tourtråkken kl 11. Det er ved starten av denne store dagen for
idrettslaget.
Målet vårt i sykkelgruppa er å være å være aktive i et positivt,
sosialt miljø. Ingen skal føle at de ikke kan møte opp.
: Tekst og foto Mette Bugge

Sykkelstyret
Lise Bjørnstad, leder
lisejardarsykkel@gmail.com
Arne Grønda, lisensansvarlig
balder01@gmail.com
Narve Holen, styremedlem
narveholen@gmail.com
Jens Eskerud, styremedlem
jens.eskerud@braset.no
Kjell Nervold, styremedlem
kreidar@online.no

DEN NYE LEDEREN. Lise Bjørnstad har syklet i mange år, og
mener at det er en mosjonsform som passer for alle.

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

