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Hold av 17. september!
Jardardagen har lange tradisjoner i klubben vår, og
det er en glede å fortelle at det blir en ny, slik dag
17. september.

Holder sammen
fordi det er gøy
Tro det eller ei, men Jardar
har 37 spillere i årgang

Det er en dag der vi kan se aktive barn og unge,
foreldrene er på plass for å følge opp, trenere,
ledere og alle som er medlemmer kommer for å
bidra. Naboer og besteforeldre tar en tur innom for
å titte på sine egne som er i aksjon, og det er flere
ting også småsøsken kan være med på.

2003/2004 i fotball.
Denne gjengen er bare noen få av alle
dem som hører til denne aldersgruppen. På treninsgfeltet denne junidagen
er trener Bjørn Christian Lundsvold en
av dem som er i aksjon. Totalt er det
seks trenere som tar seg av gjengen, men
Lundsvold har mest ansvar.

Siden vi er et Fleridrettslag, med mange ulike
idretter, er det så fint å kunne vise frem noe av det
vi har å by på. Vi har som dere vet både lagidrett
og individuell idrett, det vil si noe for enhver smak.
Ofte er idrettene på forskjellige steder.
Noen medlemmer er med på langrenn og håndball, hopp og fotball, eller andre
kombinasjoner. Kanskje mor og far sykler eller driver med ballidrett som veteraner?
Og kanskje småsøsken er på idrettsskolen?
Jeg er glad for at vi ikke er bare et spesialidrettslag, men at mange kan finne noe å drive
med i nærmiljøet.

– I 03-gruppa har det omtrent ikke vært
frafall, sier treneren, før han legger til: Det er sjeldent.
Han er glad for at treerne klarer å holde
gutta sammen, og som spiller Thile
Andreas Erlandsen sier:

– Det er gøy og sosialt å være med.
Selv har han spilt aktivt i fire år.
Tage Kippe Nævdal er også av
04-generasjon. Han slutter seg til lag
kameraten: – Ja, det er moro, og veldig
fint å være sammen med venner.

Prøver å unngå frafall
Frafallet blant barn og unge starter ofte
allerede når de er så unge, men trener
Bjørn Christian håper det skal være mulig
å gi dem utfordringer og mye moro også
i fremtiden.

Brage Solheim Johannessen legger til:
– Vi lærer så mye.

– Akkurat nå er vi jo inne i overgangen
mellom barne- og ungdomsfotballen, og
det er ikke lenger bare lek.

Han har spilt fotball siden han var tre-fire
år gammel, og har ingen planer om å gi
seg.

Han tror at spillerne har mye å glede seg
over hvis de henger med videre, og skal vi
tro denne gjengen, har de lyst til det..

2004 og 2003 har stor nytte av hverandre. De yngste må strekke seg litt. Det er
lærerikt det også.

: Tekst og foto Mette Bugge

Ball var min greie
Selv spilte jeg veteranhåndball da jeg kom inn i styre og stell, og selvsagt før det
mange år som aktiv håndballspiller fra yngre dager. Det har gitt meg mange vennskap
som varer fortsatt. I det hele tatt er idretten så mye mer enn en arena der vi trimmer,
trener og konkurrerer. Vi møter nye mennesker, vi gjør ting sammen enten det er ved
å bidra til dugnad eller sitte i et styre. Ungene lære seg sosiale regler, møte presis, tape
og vinne, forholde seg til andre på laget og de voksne.
Utviklingen kan være forskjellig selv om ungene er lik i alder, men når barna lære å
mestre en aktivitet, er det bestandig artig å se hvor fornøyde de blir.
Ikke langt til arenaene
Vi er heldige som har kort vei til ikke bare Bjørnegård, men også Vestmarkestra. Der
blir det etter hvert et godt skianlegg, til glede for mange.
Men akkurat nå avslutter vi en sommersesong der det har vært mye aktivitet på
kunstgressbanen, med kamper og treninger. Unger som vokser opp fyller opp lagene,
og det er en glede å se. Og i sommer blir det to fotballskoler der.
For dere andre som trener selv, eventuelt tar en pause fra organisert aktivitet
– så sees vi igjen til høsten. Ha en god sommer.
: Kjersti Hellby

Trykk: Merkur Trykk
www.jardar.no
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Forsidebilde:
Felix Baastad Berg er oppe og smasher.
Han deltok i debutkampen.

ET LITE UTVALG.. Mange flere tilhører 2003/04-gjengen, men disse får representere i denne omgang.
Fra venstre: Tage Kippe Nævdal, Henrik Mork, Thile Andreas Erlandsen, Brage Solheim Johannessen, Jørund Engeseth, Njål Tomsønn
Mønsdal, Jonathan Hubertz. Foran Simon Nygaard og trener Bjørn Christian Lundsvold.
Jardarposten nr 2 – 2016
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Blir det volleyball
i Jardar?
17 ivrige unggutter i den
alderen da mange faller fra
som fluer. Kan volleyball bli
et nytt tilbud i Jardar?
Jardarposten var så heldig å få være til
stede i den aller første kampen som ble
spilt inne i Combihallen fredag 10. juni.
I full aktivitet – trener Joar Skjevdal.
Rundt ham mange spente unggutter,
som for første gang skal spille kamp mot
selveste Asker, et lag som har trent i to år.
«Vårt» lag har trent i halvannen måned,
men de er ikke hvem som helst. Nesten
alle har, eller har hatt tilhold i klubben
vår. De er 20 på trening og alle er fra

10. trinnet på Bjørnegård skole. Joar forteller hvorfor de nå er volleyballspillere.

allerede fra start klarte de som skulle først
i aksjon å få poeng.

– Først var den en intern klasseturnering
på Bjørnegård. Deretter ble de med i en
skoleturnering i Bærum, og vant!
De visste at jeg var en gammel volleyballspiller og dermed gikk vi i gang med
trening, sier Joar. Interessen var stor.
Laget fikk innpass til treninger på
fredager, uansett en vanskelig dag som
ikke alle lag vil ha. Med denne gjengen
sto på, og gjett om de var spente foran
«debuten».

Senere på kvelden kom det en hyggelig
melding til Jardarpostens redaktør:

Ikke stress - ha det gøy
«Slapp av, senk skuldrene. Dette blir gøy»
kom det fra Joar da han samlet gjengen
like før dommeren blåste. Han forsikret
om at alle ville få prøve seg på banen, og

«Jardargutta vant 3-2! Det skjedde etter
to timers kamp i et jevnt oppgjør. Det var
utrolig moro.»
Flere idretter i idrettslaget?
Så hva nå - blir det tilbud om volleyball i
klubben vår?

PEP TALK. Trener Joar samler gjengen før start - foran premieren.

– Hvis gutta vil, er jeg interessert, sier
treneren og smiler. Kanskje er dette et
tilbud som kan få de unge til å bli lenger
i Jardar, først og fremst for å ha det gøy
med kamerater samtidig som man trener
og mestrer ting.
: Tekst og foto Mette Bugge

HEIAGJENG. Noe må starte på benken, men alle kom innpå.
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Og så er det på`n
igjen 24. august

SPENNENDE Å LØPE. 252 Emma T. Flatjord og 356 Viktoria Hagen Alfheim rett etter start.
ALT OK. Overblikk og start/mål på Tanum Skole

SNART I GANG. 190 Casper Mayer, 273 Mads Agner Matheson og 257 Marius W. Fjeldheim gjør klar til første løp

Jardartrollet er et populært
tiltak, der hele familien kan
delta på samme sted og
nesten i samme løype.
De yngste løper naturlig nok kortest i
Tanumskogen, mens de eldste kan kose
seg med fem km. Og mellom der er det
flere tilbud.
Primus motor Kent Søndergaard skriver.
Vi har i år startet tidligere enn vanligvis,
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faktisk akkurat da snøen var borte fra
Tanumskogen den 13. april. Flere enn
vanlig har funnet veien til Tanumskogen
hver onsdag, således har vi 183 som har
startet en eller flere gange i de 4 første
løpene før sommerferien. Til sammen har
de løpt 881 km i år. Den yngste vi har
med i år er 3 år.

sikkert til å få en ny rekord på Jardar
trollet.

Sterkt av Jutul-løper
Vi har hatt mange bra resultater –
Thomas Menicke fra Jutul har løpet alle
sine 5,4 KM på under 20 min, og holder
han formen etter sommeren kommer vi

Etter sommeren setter vi prisen ned så vi
håper at flere vil delta – da blir prisen 100
kroner for en enkelt deltager og 200 for
hele familien.

Etter sommeren starter vi igjen onsdag
24. august og løper da også 31. august og
7. September. Jeg regner med at vi også
lager et løp på Jardardagen den
17. september.

: Tekst og foto Mette Bugge
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Gratis tilbud om
fotballtrening

Fikk ikke idrettslinje,
men Early Bear

Fotballstyret ble enige om

Da Bjørnegård skole i sin tid
søkte om å ha egen idretts

at Jardar skal kunne tilby

linje, ble det avslag.

gratis trening til barn født
2008-2011.

Hver lørdag kan de komme og spille fotball på Bjørnegård kunstgressbane under
fotballsesongen.
Det skjer fra klokken 10.00-11.15. Oppstarten var 16. april og varer til høstferien,
med et opphold i sommerferien. Det er
bare å komme fra høsten av, selv om man
ikke har vært med tidligere.

Isteden ble timeplanen lagt om slik at
elevene begynte senere, klokken 9.45, på
tirsdager og torsdager.

IVRIG GJENG. Christian Philip, Adrian, Vincent, Victor, Nocturia, Mathea, Alba og Morten
Færgestad

Tilbudet er gratis.
Barna får lære seg litt teknikk, spille
sammen og ha det gøy. Treningen ledes
av ungdommer som har gjennomgått

barnefotballkurs i regi av NFF og som
selv spiller fotball. Fotballstyret er ansvarlig for opplegget.
: Foto Amalie Horpestad

Det innebærer at skolen kan gi elevene
en rekke forskjellige tilbud fra 8.00 slik
som fotball, håndball, langrenn, båtfører
prøven og mer.
Fotballgruppen i Jardar har gitt elevene
dette tilbudet hvert år og vi syntes det er
en fin måte for at ungdommen får trent
enda mer fotball.
Dette året har det vært 31 påmeldte og
vi har vært 2 trenere, Sebastian Haug og
Geir Haug.

Det er femte året Jardar har dette, det vil
si fra 2011.
Jardars ildsjel Geir Haug har hatt ansvaret
i alle årene. Skolen og klubben, som ligger så tett, har et godt samarbeide også på
andre områder.
Begge bruker jo Combihallen og kunstgressbanen, og Jardar kan bidra til lokaler
i sitt flotte klubbhus når Bjørnegård har
behov for det.
Skolen hjalp også klubben med kontor da
det gamle klubbhuset brant ned.
Når det gjelder samarbeid om idrettslige
tilbud, er Early Bear et supplement til
egen lagstrening hvor det trenes på ballferdighet, styrke og balanse.

AKTIVITET UTE. Mange øvelser blir det tid til før skolestart.
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: Foto Geir Haug

STREKKER SEG. De jobber i alle fall med
strikk. Sondre Horpestad og Sander
Nordby i forgrunnen.
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Håndballskole 2016
IL Jardar Håndballklubb har
gleden av å invitere til
håndballskole i uke 33.
Vi møtes i Combihallen mandag 15.
august og holder på til fredag 19. august.
Vi trener fra kl. 09:00 til kl. 15:00 hver
dag.
Vi ønsker jenter og gutter født i 2003 –
2004 – 2005 hjertelig velkommen.

Først aktivitet, så fest
Jardardagen er varslet!
Den gode tradisjonen med
å samle små og store til
aktivitet, holder seg.
Søndag 17. september braker det løs
igjen. Da er det Jardardag.

Priser
Deltakeravgift: kr 1850,inkluderer instruksjon, varm
lunsj, frukt, diplom og
T-trøye.
Meld deg på via håndballens
nettsider!
For mer info:
Inez@barnebokforlaget.no
mobil (etter 16:30) 901 89 040

Ansvarlig instruktør er Ivan Kovacic som
er universitetsutdannet innen barneidrett
med fokus på håndball. Han blir assistert
av Jardars junior håndballtrenere.

Tone Mjøs er leder for dagen for tredje
år på rad etter at dagen kom tilbake etter
noen års opphold.
– Vi følte et behov for å ha Jardardag
og samle unge og gamle igjen, etter at
klubbhuset brant ned, sier Tone.
– Det ble en gylden mulighet til å få
medlemmene «på banen».

Klubben har mye å by på
Meningen med dagen er at idrettene skal
få presentere seg, og at man kan samle
medlemmene på tvers av idrettene.
– Dessuten ønsker vi å markedsføre all
den aktiviteten vi har. Ikke alle er kjent
med det, sier hun.
På en slik dag er det ikke «bare» særidretter, men også noen nye konkurranser og
aktiviteter.
– Ja, vi prøver alltid på nye, spennende
ting, selv om programmet foreløpig ikke
er spikret.
I fjor dreide mye seg om åpningen av
klubbhuset. Jeg tør ikke endelig si
hva det blir i år. Jeg vet bare at det er
populært å blande unger fra ulike idretter
og ulike aldre.

Alle skal med
Tone oppfordrer alle gruppene til å tenke
ut noe kreativt og bidra. I komiteen skal
det være en fra hver aktivitet i idrettslaget
vårt.
Og akkurat som for ett år siden, blir det
en skikkelig fest om kvelden.
– Den koster 300 kroner. Først blir det
middag. Deretter ønsker vi å invitere
ungdom fra 18 til 25 år, som kan komme
på festen etter middagen og bare betale
50 kroner. Da kan vi blande unge voksne
med de litt eldre, legger hun til.
For å følge med hva som skjer og melde
seg på, er hjemmesiden og Facebook de
rette instanser til høsten.

BLE SUKSESS. Jardardagen 2015 var topp, syntes Kjell Nervold (f.v), Lise Bjørnstad, Jens Eskerud og Tone Mjøs.
Og dermed får den en oppfølger.

Utleie av klubbhuset
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Festsalen i klubbhuset egner seg ypperlig til ulike
arrangementer som konfirmasjon, dåp, fødselsdager,
barnebursdager, møter, kurs og sammenkomster av
alle slag, både på dagtid og kveldstid.

Priser:
Medlemmer Ikke-medlemmer
Hverdager
1.800
2.100
Fred/lørd/søndag 4.500
5.700
Barnebursdag
500
600

Privat og firmaer kan booke. Lokalene er lyse og
innbydende med flott utsikt og huser rundt 100
mennesker. Salen kan deles av for mindre areal og
du har tilgang til topp moderne musikk- og projektor-anlegg. Kjøkkenet er velutstyrt med alt fra glass,
kopper og bestikk og middagsservise. Heis og Peis.

For leie over en hel helg/flere ukedager ta
kontakt for tilbud!

Jardarposten nr 2 – 2016

Kontakt klubbkontoret for reservasjon
tlf 67 48 65 00 e-post: post@jardar.no
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To klubber

FORNØYDE JENTER. 13-14-åringer som
er godt i gang. Fra toppen og ned: Siri
Lindbergsengen Nesheim, Eileen Bjanes,
Synne Lindbergsengen Nesheim og Vida
Helland-Hansen

sammen om å få til best
opplegg for tenåringer

For sesongen 2016-2017
har Jardar langrenn inngått
et samarbeid med Bærum
Skiklub for aldersgruppene
13-14 og 15-16 år.
Det er tilsammen i underkant av 50 ut
øvere i de to aldersgruppene. Et samarbeid på tvers av de to klubbene vil sikre et
større miljø og dermed gi ungdommene
bedre mulighet til å treffe andre utøvere
med samme ambisjonsnivå og interesser.
To viktige trivselsfaktorer vi håper vil
bidra til at flest mulig av ungdommene

ønsker å fortsette med langrenn. I tillegg
vil samarbeidet også gi større fleksibilitet
og tilgang på trenerressurser. Dette vil gi
enda bedre kvalitet på treningstilbudet i
de to gruppene totalt sett.
Er godt i gang
Første felles treningsøkt var mandag
2. mai og utøverne har ikke hatt tid til å
bli så godt kjent enda, men de jeg snakket
med ser frem til å bli kjent med flere og
synes det er bra med sammarbeid på tvers
av klubbene. Jentene på bildet – de som
er 13-14 år - møttes for aller første gang
på skiskole sist sommer og er veldig glad
for at de nå også får trene sammen. De
kan fortelle at de møtes utenom trenin-

gen også. Enten hjemme hos hverandre
hvor de spiser pizza og boller eller på
stranda.
Hovedtrener for gruppen 13-14 år
er Jacub Opocensky fra Jardar. Egil
Nilsen fra BSK er sjef for for 15-16
års gruppen (også kalt “HL gruppa”
HL=Hovedlandsrennet).
Bærum Skiklub har også et eget program
for jenter i alderen 13-16 år med noen
treninger, samlinger og sosiale aktiviteter
i løpet av sesongen som jentene i Jardar
blir med i og dermed får et enda bedre
treningsfellesskap.
: Foto Jostein Sunde Jensen

GRUPPEBILDE: En del av ungdommene fra Jardar og Bærum Skiklub samlet til felles trening. Det ser ut som om de har det gøy.
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Hvordan beholde
ungdommen lengst
mulig i idretten?
Jardar, som mange andre
idrettslag, er opptatt av det. I
langrenn er klubbsamarbeid
for ungdomsgruppa og team
Vestmarka for juniorene blitt
svaret.
Jardar, som mange andre idrettslag, er
opptatt av det. I langrenn er klubb
samarbeid for ungdomsgruppa og team
Vestmarka for juniorene blitt svaret.
Etter å ha sett over flere år at klubbene
slåss seg i mellom om å tiltrekke seg løpere etterhvert som ungdommen ble eldre
og gruppene mindre noe som var greit for
den enkelte men uheldig for kollektivet.
Hver gang de 2-3 beste i en treningsgruppe meldte overgang til en annen
klubb så mistet moderklubben de fleste
andre i den samme årgangen fordi miljøet
forsvant. For å motvirke dette så ønsket vi
heller å samarbeide slik at vi kunne bevare
miljøet til det beste for toppen og bredden og alle klubbene.
Dag Helland-Hansen er engasjert i langrennsgruppa som sportslig leder, og så at
mange unge takket for seg alt for tidlig.
Dermed tok han initiativ til et samarbeide mellom Jardar og Bærums skiklubb
for to år siden. Og sammen dro klubbene
i gang Team Vestmarka som er samarbeid på juniornivå med utgangspunkt i
Vestmarksetra

14
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– Vi fant ut at samarbeide var nødvendig
for å få mange nok. Vi vet at skiløperne
faller fra hvis de blir få og det ikke er noe
miljø igjen.
Team Vestmarka er for de unge i alderen
17 til 20 år, eller junior, som de da heter.
Teamet ønsker å få frem flere toppidretts
utøvere i Asker og Bærum og at flere
er aktive minst ut videregående skole.
Teamet har felles profilering.

Han synes det er stas at oppslutningen
har vært så god, og at det fungerer når
ikke utøverne må trene hver for seg.
– Før frafallsdebatten kom opplevde jeg
at vi har jobbet ganske bevisst på å hindre
nettopp frafall. I Jardar alene hadde vi 30
juniorer sist vinter. Det har aldri skjedd
før. Vi hadde med 15 som gikk norgescup
og NM, og de har vært på samling på
Sognefjellet i juni, forteller Dag,
De to eldste av hans tre døtre er med der.

Ble utvidet til seks klubber
– I fjor ble ytterligere fire klubber med, så
nå er vi seks, forteller Dag.
Bærums Verk, Lommedalen, Jutul og
Haslum så også nytten av å bli med i
Team Vestmarka, som i dag teller omtrent
50 aktive i den aldersgruppen. Jardar har
flest, med 20 deltagere, men også Haslum
er en klubb med mange løpere.
Trener er Jakub Opocensky. 30-åringen
starter på sitt tredje år som trener i denne
omgang, men har også vært trener i Jardar
tidligere. Han begynte hos oss da han
gikk på Norges idrettshøgskole.
Gjengen, som består av like mange gutter som jenter, trener fire ganger i uken,
varierende mellom Jardarhuset, Kirkerudbakken og Gullhaug.
– I denne gruppen er det fint mulig å
satse. Til nå har det bare vært forbeholdt
de som drar på skigymnas, mener Dag.

– Dette tilbudet er åpent for alle som vil
være med. De kan velge om de vil være
med i norgescupgruppa eller være med
for å trene.

TEAM VESTMARKA. Og denne gangen er det løping som står på programmet. Fra høyre Jardars Stina Meinicke og Julie Drivenes,
foran et kobbel andre skiløpere.
RULLER I VEI. En solid gjeng med juniorer, som har nytte av hverandre.

Har tilbud til 15+ også
I fjor startet Jardar et nytt tilbud for en
gruppe som synes slik satsing blir litt for
seriøst. Den blir kallt 15+
– Det er en gruppe som henvender seg til
alle, både ikke-aktive, og de som har vært
aktive tidligere. Vi henvender oss til dem
som er glade i å gå på ski og som vil trene
én gang i uken. De har mulighet til å
trene to, og dette er et lavterskeltilbud.
Vebjørn Kløgetvedt er hovedtrener sammen med Magnus Wølneberg. Steinar
Øyulstad var blant dem som tok initiativ
til denne gruppen.
: Tekst Mette Bugge Foto Dag Helland-Hansen
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Noen protesterer, men

skianlegget kommer
På Vestmarka blir det et nytt

at ettersom dammen fylles opp igjen kan
man snølegge ytterliggere, og dermed
også området på nordsiden av veien.

skianlegg, som skal kunne
brukes av alle.

Det vil si skistadion med tilførselsløyper.
Sløyfa som skal snølegges består av to
forgreninger som til sammen utgjør en
rundløype. Snøleggingen gjøres i en av
forgreningene av gangen. Årsaken til
dette er at det er ca halvparten så mange
snøkanoner som det er kummer, og det
er også en del manuelt arbeid involvert
med å flytte kanonene ettersom man får
produsert snøhauene.

I lokalavisen Budstikka har vi sett at
noen ikke liker det, først og fremst av
miljøhensyn. Det handler om bly som
faler i naturen og i grunnvannet, «avfall»
fra skiskytterne.
Samtidig har politikerne undersøkt og
godkjent dette, slik at arbeidene ble satt
i gang i vår. Og her er infoen fra lang
rennsleder Kent Søndergaard.
Skianlegg Franskleiv
Skianlegg Franskleiv som er det offisiel
le navnet på det nye skianlegget ved
Vestmarksetra er et samarbeidsprosjekt
mellom Jardar, Bærum Skiklub (BSK) og
Bærum kommune. Prosjektledelse utføres
av Liv Stensaker fra Stensaker AS.
Arbeidet startet nå i vår som mange sikkert har oppdaget. Skog er hogget, fjell er
sprengt og grøfter er gravet langs løypa.
Hele anlegget skal være klart til sesongen
2016/17!
Navnet Franskleiv er valgt bevisst for å
understreke at dette er et lokalt skianlegg
som skal drives av klubbene Jardar og
BSK. For Jardar er det langrennsgruppa
som er ansvarlig, mens BSK har 2 under
grupper som er involvert, henholdsvis
langrennsgruppa og skikyttergruppa.
Vil bli snø til allmenheten også
Hovedformålet med skianlegget er å få til
snøproduksjon langs 1900 m av eksisterende lysløype, inkludert skileikområdet.
I tillegg blir det lagt opp til en stadion og
et skiskytteranlegg på oversiden av øverste
parkeringsplass, under kraftledningen.
Det kommer også en skibro over veien
slik at man får en sikker og skimessig god
krysning av veien.
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Anlegget er selvsagt åpent for allmenheten. Klubbene vil så godt som mulig
styre treningstidene seg imellom og gjøre
en vennlig henvendelse til at folk utenom
klubbene i størst mulig grad benytter anlegget utenom de fastlagte treningstidene.
Utfordringen blir naturlig nok størst i
starten av sesongen hvor skimulighetene
ofte er begrenset.
Snølegger to km
Anlegget vil bestå av en enkel skistadion,
et skiskytteranlegg med 20 standplasser,
en kunstig dam på 4400 m3, et pumpehus, en lagerbygning, en skibro over
asfaltveien, diverse snøkanoner og en
rørgate i eksisterende lysløype. Utfra
rørgata skal man kunne kople seg opp
med snøkanonene fra 21 kummer som
er plassert langs den nesten 2 km lange
sløyfa som skal snølegges.
Dammen inneholder tilstrekkelig vann til
å kunne snølegge hele sløyfa på 1900 m
med en solid snøsåle en gang. I dammen
vil det være tilsig av flere små bekker slik

Det er vanskelig å si hvor lang tid det vil
ta å snølegge hele sløyfa. Det er avhengig
av temperaturen og luftfuktigheten. Det
som er helt sikkert er at første gang man
gjør dette vil man bruke ekstra lang tid.
Man skal gjøre seg kjent med anlegget, lære seg hvor det er mest effektivt
å plassere snøkanonene og få en drillet
gjeng som må lære seg diverse triks. Kanskje man kan komme ned på en snøleggingstid på under 2 døgn etter hvert.
Snøleggingen vil være konsentrert til noen
få dager i november og desember.
Da blir det full fokus og alle kluter til
når en stabil kuldeperiode feier inn over
området vårt.
Klubbene får ansvar
Klubbene har ansvaret får å produsere
snøen til anlegget. Kyndig profesjonell
veiledning sørger for at dette skal foregå
på en sikker og mest mulig effektiv måte.
Innleid personell skal også sørge for at
utstyret er i god teknisk stand. Det blir
uansett behov for en del sjauing med
å legge ut snø, så da kommer det noen
dugnadstimer inn i bildet.
Bærum kommune, som i dag, får ansvaret
med å preppe løypene.
: Tekst og foto Kent Søndergaard
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Sykler ute og
hjemme
Jardars sykkelgruppe
trår ikke bare TourTråkk
hver lørdag. Neida.
Gjengen sykler hjemme
som ute, og bildene

Det var en ivrig flokk som reiste for å få
varme og gode sykkelmuligheter.
– Vi var utrolig heldig med været. Det
var sol hver eneste dag, sier Kjell Nervold,
som har vært med i gjengen lenge.

er, en uskyldig velt, ellers ingen stygge og
farlige episoder. Bilistene tar hensyn og det
er mange sykkelveier og ellers egen plass til
å sykle langs de store, trafikkerte veiene.
God mat og drikke hører med, og en slik
samling er like mye ferie som trening. For
det gir en god følelse å slappe av når man
har svettet og fått opp kondisen i løpet av
dagen.

uke 15.

– Vi syklet alle dager unntatt onsdagen og
det ble fra 50 til 100 mil på alle. Og det
artige var at vi kun hadde to punktering-

NYKOMLINGER. Debutant på racer
Marianne Mørk sammen med ekte
mannen Øivind Nullmeyer

PUST I BAKKEN. En liten pust før den store styrkeprøven ned til Sa Calobra og opp
igjen. Fra v: Thomas Halvorsen, Guro Ødemark, Ola Nyhus, Dan-Evert Brekke, Knut
Helgesen

her er fra Mallorca i

LAGBILDE. Gjengen utenfor hotell Hispania hvor de aller fleste bodde. Fra venstre: Elisabeth Buer, Marianne Sanderud, Jorunn Ødegaard,
Ola Nyhus, Einar Markhus, Dan-Evert Brekke, Finn Nybakke, Sven Erik Skjelbred, Knut Helgesen, Thomas Halvorsen, Asrun Aalvik, Bård
Bråten, Marianne Solstad Brekke, Kjell Nervold, Merete Helgesen, Øivind Nullmeyer, Guro Ødemark, Sigrunn Kosi Nervold, Marianne
Mørk, Hans Jacob Røde.

Lurt å kunne mekke
Sykkelgruppa har
snart unnagjort en
halv sesong, og det er
trim og trening som
gjelder for de fleste.
Noen synes det er gøy
å være med på løp
også, men for alle er
detr lurt å kunne litt
om sykkelen sin, ikke
bare sykling.

Tradisjonen tro tilbyr Jardar
mekkekurs sammen med
samarbeidspartner Bull Ski &
Kajakk i Sandvika. Her er to
av dem som stilte opp.
Merete Helgesen (mørk
jakke og briller) og Marianne
Solstad Brekke “tørrtrener” på
reparasjon av punktert dekk.
Det kan komme godt med
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Tradisjon med
mammaball
De kaller det allerede
en tradisjon, selv om
det bare er andre året at
håndballmammaer utfordres
av sine yngre sønner.
Mødrene til spillerne som er ti-elleve år
har akkurat spilt kamp mot sine håpefulle. Det er 10. juni og tid for avslutning.
– Dette er gøy, sier Linda Berg Hagen og
Greta Holm, som vanligvis er lagledere
når sønnenes lag er i aksjon.
Men nå er det de selv som er på banen,
sammen med lagvenninner som ikke
spiller ball til daglig, men som gjerne er
med her.

20
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Uten mat og drikke...
Årgangen 2005 har nemlig spreke mødre,
som tar det som kommer. Og er et noe
som passer fint når laget skal ha sin
sesongavslutning, så er det å spille kamp
først, og deretter spise pizza og drikke
brus. En mor har bakt sjokoladekake, og
noen har tatt med kaffe også.
Trenere for laget er Nina Hagberg og
Runa Mandt, samt Ivan fra Kroatia, som
er en god bidragsyter.
– Jeg har lært alt jeg kan fra lagleder
benken, ler Greta, som ikke har spilt
håndball tidligere. Det har Linda. Hun
var aktiv på Hitra i yngre år.

– Guttene synes en slik avslutning er gøy.
Vi legger vekt på å ha det moro sosialt,
sier Linda.
Skal ha tre lag
I laget er det 23 spillere på listen. Siste
sesong ble det flere gode plasseringer,
blant annet i Messecup i Tønsberg. Neste
sesong har man faktisk meldt på tre lag.
Det er sterkt.
–Vi sees til høsten, blir det sagt til spillerne, før de pakker sammen for denne
gang.
Det ble en verdig sesongavslutning.
: Tekst og foto Mette Bugge

De to har vært ledere for laget i flere år,
sørget for at lat går rundt, og beskjeder
gitt.

SPREKE MØDRE. Maythinee Munglim Vågeskar (f.v.), Hege B. Kristiansen, Britt Skau-Jacobsen, Linda Berg Hagen, Toril Bjørnstad,
Kristin Walstad, Martine Farstad, Cathrine Folvik, Greta Holm.
FINT VÆR. Og dermed kunne mat og drikke inntas utenfor Combihallen.

TID TIL LEK. Ja, det ble det også på avslutningen.
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Her får de unge
en utfordring
For femte år på rad ble
Vestmarka Challenge
avviklet. Og det med
rekorddeltagelse.
Med 70 to- og tremannslag ble det
ny deltagerrekord på årets versjon av
Vestmarka Challenge som startet ved Tanum kirke i 2011. Årets løp ble avholdt
tirsdag 7 juni.
Nytt av året var start og mål fra Gupu
Gård. Som de to foregående årene
foregikk aktiviteten i skogene rundt
Gupu, i og langs Fløyta, samt en runde
på Ramsåsen og ned til Semsvann. Nede
ved Semsvann var det i år en ny skikkelig
utfordring i fosseklatring.

Kom fra mange klubber
De som deltar er stort sett langrenns- og
orienteringsløpere i skjønn forening,
fra en rekke klubber. Jardar hadde også
mange på startstreken.
Løpet varer i 2 timer og ett kvarter.
Langrennsgruppas sportslige leder Dag
Helland-Hansen la ut 30 poster i marka,
der noen av postene er orienteringsposter,
mens andre er oppgaveposter, kano,
svømming, juving, sykling, myrløping,
for å nevne noe.
Hver post gir poeng og vinneren blir den
som samler flest poeng på 2 timer og 15
minutter.
: Foto Dag Helland-Hansen

GODE BOLLER. Casey Gilbertson, som er en av de to
nye driverne på Gupu Gård, kunne friste med god
bakst etterpå.

FULL FART. Deltagelse i Vestmarka Challenge er virkelig en utfordring.

TØFFE JARDARGUTTER.
I front Marcus Bjørseth-Andersen, fulgt av Nicolai Husby
og bak Peder Risberg Haugland.
De deltok i klasse 13 år.
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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 67 48 65 00 • 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 er blitt flere og kan nå også tilby:

Hud-, neglebehandling
og vippeextension
Du er hjertelig velkommen!

oss
Vil du støtte

rotandel?

Lommedalen Catering

med din gras

ET
IDRETTSLAG

ET JARDAR

IDRETTSLAG

633

Org.nr: 971261

JARDAR
633

Org.nr: 971261

oss med
Vil du støtte

tandel?

ed din grasro

oss m
Vil du støtte

ndel?

din grasrota

oss
Vil du støtte

rotandel?

med din gras

ET JARDAR

IDRETTSLAG

633

Org.nr: 971261

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

Frisørsalong
Åpningstider

Mand–torsd.: 09.00–20.00
Fredag: 09.00–17.00. Lørdag: 09.00–15.00

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

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

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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JARDAR
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Vi Eholder
tilR på
T JARDA
3
nr: 97126163Golfklubb
Org.Bærum
Hellerudveien 26, 1350 Lommedalen
Vi holder til på
Bærum Golfklubb
Hellerudveien 51 - 1350 Lommedalen
IDRETTSLAG

rotandel?
med din gras
s
s
o
e
tt
tø
s
Vil du
Bestillingstelefon:
R
GET JARDA
IDRETTSLA67
56 12 46
633

Org.nr: 971261

633

Org.nr: 971261

EN SKIKKELIG
SPORTSBUTIKK!

Asker & Bærum
oss med
Vil du støtte

ndel?

din grasrota

ET JARDAR

IDRETTSLAG

Tannklinikk

oss
Vil du støtte

rotandel?

med din gras

ET JARDAR

IDRETTSLAG

633

Org.nr: 971261

633

Org.nr: 971261

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

26

Jardarposten nr 2 – 2016

Gratis parkering!

Velkommen!

www.abtann.no
Jardarposten nr 2 – 2016
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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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B-blad

Blad i postabb.

Returadresse:
IL Jardar,
postboks 15, 1312 Slependen

Brev fra Christian Korody:

«Nå gir jeg meg som skihopper»
I en alder av 22 år har jeg valgt å hoppe av. Jeg setter bort hoppskiene for å konsentrere
meg om skolen, være med venner og spille golf.
Det var en vemodig avgjørelse, for jeg
prøvde virkelig sist vinter å gi sporten og
meg selv en siste sjanse. Før NM hoppet jeg
godt på trening, men så ble det bingorenn
og resultatene ble ikke helt som jeg hadde
håpet. Jeg har funnet ut at jeg egentlig ikke
har en kropp som er optimal for skihopping, for jeg er litt for stor og tung. Og jeg
klarer ikke å presse meg ned i vekt, som er
nødvendig.
Men jeg har hatt stor glede av idretten
likevel, og jeg husker godt at jeg begynte
med skihopping allerede som seksåring.
Alle elevene fikk med en lapp hjem i sekken
fra skolen. Den var fra Jardar som fortalte
om hopptrening i klubben. Det var mange
andre i klassen som også hadde lyst til å
begynne, så da ble vi flere.
Jeg husker også mange hopp i Jardarkollen.
Jeg var aldri redd da jeg gikk opp i større
bakker, men spesielt ett renn i Lommedalen
glemmer jeg ikke. Jeg hadde en veldig god
spenst da jeg var liten, tok sats og hoppet
veldig høyt i prøveomgangen. Da ble jeg litt
redd i 1. og 2. omgang.

Dra på tur var moro
Noe av det gøyeste var å dra på tur
med andre. Vi dro til Zakopane med
Skiforbundet og sa ble det Einsiedeln i
Sveits da jeg kom med i Kollenhopp som
tolvåring. Disse turene fortsatte i mange
år senere, så lenge jeg tilhørte aldersbestemte klasser. Når man er 14-15 år er
slike reiser stort.
Jeg husker ikke noen desiderte høyde
punkter i konkurranser, for jeg nådde ikke
dit jeg ville. Men jeg husker godt at det var
fint de gangene jeg fikk det til i bakken.
Etter ungdomsskolen valgte jeg å dra til
Norges Toppidrettsgymnas (NTG) på
Lillehammer. Jeg tror jeg kunne hatt
det like bra hjemme, for da kunne jeg
konsentrert meg om skole og trening. Nå
ble det matlaging, vask av klær og mange
andre gjøremål.
Jeg har fått mange venner i hoppmiljøet,
men er selvsagt spent på om vi klarer å
holde kontakten når jeg ikke lenger skal
være aktiv.

I årenes løp har jeg gjort meg noen
erfaringer på godt og vondt, men jeg har
lært masse. Ikke minst det å møte nye
mennesker, som er spennende.
Takk for mange gode år i Jardar, og ikke
minst takk til alle ildsjeler som står på for
at barn og unge skal ha et tilbud.

Jardar på Vipps
Jardar har fått en betalingsløsning som er enkel og kan brukes av alle, uansett bank.
Man kan nå betale med Vipps på sosiale arrangementer, i kiosken i Combihallen og på parkeringen på Vestmarksetra.

Navn som vises i betalers app

IL Jardar

Vipps-nummer 10470

Jardars mailadresse: post@jardar.no
Klubbkontorets åpningstider: mandag-fredag kl. 09-15, onsdagskvelder 17-20
Nytt telefonnummer til klubbkontoret: 67 48 65 00

