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Mot et ubrukt og
spennende 2017
Deilige vinter og fredelig jul. Nå går vi snart over i
ett nytt år, og vi må øve oss på å skrive 2017.

Unge herrespillere
gir seg ikke
Jardars herrelag i fotball
består av et flertall 19- og
20-åringer. De vil gjerne
oppover i systemet.

Idrettsåret 2016 har gått sin gang, med som vanlig
stor aktivitet.

Laget befinner seg i 6. divisjon, og det har
en naturlig forklaring.

Det spesielle i år er at vi har fått på plass ei
volleyballgruppe. Det er viktig, fordi det viser
at vi ikke nødvendigvis er låst i de tradisjonelle
idrettene. Forstå meg rett: Langrenn, hopp, fotball,
håndball og sykling er bærebjelker i idrettslaget
vårt, men vi hilser nykommer volleyball
velkommen. Mange trives med denne idretten, og
jeg registrer at det er flere kamper som er vunnet
allerede. Det er stas.
Ikke noe imot medaljer
Jardar er først og fremst et breddeidrettslag, men vi har ikke noe imot NM-medaljer.
Nå er vel ikke akkurat håndball-NM for veteraner toppidrett, men det er moro. Det
vet jeg alt om, fordi jeg selv har spilt «old girls», eller Piker 33, som vi sa i serien.

– Vi holdt nesten på å rykke ned i 7. divi
sjon også, men berget oss da vi vant den
nest siste kampen, sier Jonas Ellingsen.
Han forteller at laget trener innendørs i
Bærum idrettspark på Rud i vinter, hver
onsdag. Egentlig er det noe som ønsker
å trene litt mer, men det er ikke alltid så
lett å få til.

– Det har vært et generasjonsskifte på
seniorlaget, mange av de eldre spillerne
har lagt opp og halvparten av laget består
juniorspillere eller første års senior, sier
trener Geir Haug.

– Noen av oss på samme alder (19-20 år)
har spilt sammen i mange år, og så er det
noen yngre, og andre som har kommet
til utenfra. Men det går litt opp og ned,
sier Jonas, og sikter til at alle ikke er like
stabile på trening.

Laget rykket ned fra 5. divisjon foran
forrige sesong.

Har som mål å spleise gjengen
Trener Geir forteller at det viktigste er

å gi de unge spillerne erfaring på dette
nivået og at spillergruppen blir kjent med
hverandres ferdigheter og styrker.
Jonas tror det vil hjelpe når spillerne blir
enda mer kjent med hverandre.
– Vi liker jo ikke å tape, legger han til.
A-laget har også hospitanter som er yngre,
og som er med på treninger. De er 17 år.
– Vi hadde noen kamper med opptil 6
juniorspillere på banen siste sesong. Nå er
vi godt gang med vintertrening og satser
videre til neste sesong med tilnærmet
de samme spillerne. Vi er et ungt lag og
trenger litt erfaring for å kunne kjempe i
toppen, sier trener Geir.
: Tekst Mette Bugge Foto ?

SENIORLAGET. Ikke noe å si på draktene, som er nye, med midler fra grasrotfondet. Jardars herlige A-gjeng. Foran fra v; Sebastian
Haug, Emil Sakanovic, Colin Wilson, Tom Tran, Magnus Stenbeck, Kenneth Wilsgård, Nicholas Scheel, Henrik Harsem.
Bak fra v: Geir Haug (trener), Viet Nguyen, Jonas Harsem, David Ellingsen Sæle, Mathias Sandvik, Sebastian Hedman, Jonas Ellingsen
Sæle, Matias Øxnevad, Tobias Ellingsen Sæle.

Vi liker at de voksne håndballdamene kommer hjem med medalje, og synes det er
fint at mange fortsetter med lagidrett i voksen alder. Jardar har også et veteranlag på
herresiden, og det samme i fotball.
Og tilbudene til seniorene er ikke så aller verst. Sykkelgruppa trekker til seg mange
som vil mosjonere på den måten.
Det vi er ekstra stolt av nå, er at langrenn- og skiskytteranlegget på Franskleiv på
Vestmarksetra er ferdig. Det har et kunstsnøanlegg. Det eneste man er avhengig for å
få snø der, er kuldegrader.
Hopperne er også avhengig av snø, og Jardarkollen ligger der i all sin prakt. Jeg håper
på masse aktivitet i vinter.
Blir det snø, er det bare å hoppe i det.

God jul!
: Kjersti Hellby

Teknisk produksjon:
Design: Marianne Stepaschko
Tlf.: 930 30 665
www.mariannegrafiskdesign.no
Trykk: Merkur Trykk
www.jardar.no
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Forsidebilde: Alltid stas med medaljer. Randi Dyrdal (foran),
Odlaug Gaard og Inez Nærup er stolt over fangsten.
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Det slår aldri feil

Nissefesten

er og blir en suksess
Håndballspillere utkledd
som nisser inntok
Combihallen fredag
9. desember.

Over hundre nisser i alder 6 til 14 år
storkoste seg.
Laget fra Piker 12 og deres foreldre hadde
ansvaret denne gangen, men ingen blir
fornærmet når vi forteller at mamma
Solvor Bredesen var primus motor.
Hun administrerte, var på møter, handlet
inn mat og tok til og med bilder da
Jardarposten spurte om det.

pølser og brus å få kjøpt. Men gløgg,
pepperkaker og clementiner ble delt ut
gratis til alle.
Gutter og jenter på samme lag, og de i
alderen 6-10 år spilte sammen. De fra 11
til 14 spilte etter at nissen hadde gått.
– Dessuten var det møljehåndball gutter
mot jenter, og da ble det 3-3, sier Inez.
: Tekst Mette Bugge og foto Solvor Bredesen

Men hun hadde hjelp av andre foreldre,
og i håndballstyret var det stor oppslutning. Sportslig leder Inez Nærup kom og
ønsket velkommen, leder Helge Harboe
var der hele tiden, i likhet med styrets
Petter Viig og Marianne Lefdal.

OVER HUNDRE NISSER I ALDER 6 TIL 14 ÅR STORKOSTE SEG.

Tusen takk, Kiwi!
Rolf Rustad (81) var julenisse og hadde
med godteposer til alle.
– Vi må bare si en stor takk til Kiwi, som
var sponsor og hadde pakket hundre
poser med godterier. Det setter vi stor
pris på, sier sportslig leder Inez.
I løpet av kvelden var det to loddtrekninger og tombola, og selvsagt kaker,
BLIDE NISSER. Clara og Sara koser seg
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Vinterbanen betyr
mye for mange lag
Snart syv år etter at Jardar
innviet kunstgressbanen,
har klubben fått mer penger
for å automatisere anlegget.
– Vi har fått 200.000 kroner av ENOVA
for å få til dette, sier fotballgruppas leder
Bryn Horpestad.
Han forteller at i vinter er et 15 fotballlag som bruker banen, og som bidrar til
finansieringen.
– Alle som velger å trene ute i de kalde
månedene må bidra med egen trenings
avgift på vinterstid. Det koster mye med
strøm og brøyting, sier han.
– Så du skulle egentlig ønske ta det ikke
ble snø i vinter?

– Vel, jeg tenker på idrettslagets beste
totalt, og da er definitivt ønsket at det
skal være snø, sier han.

Frem til da hadde det vært spilt på grus,
hardpakket og mulig til vintertrening bare
hvis det var snøfritt.

Har leietagere også
Bryn er selv en av trenerne for Jardars
guttelag årgang 2002. De har valgt å
benytte seg av utendørstreningen.

Ønsket lenge ny bane
Det morsomme var at vi i Jardarposten
kan lese at det allerede i 1980 var omtalt
et ønske om ny fotballbane. Den kom til
slutt, og med mulighet for helårsbruk.

– Vi har også noen leietagere hvorav
Høvik er størst. De er ikke så mange
leietagere som i storhetsperioden. Det er
flere klubber de siste årene som har fått
anlegg med undervarme.
Da Odd Reinsfelt, som var ordfører i
Bærum den gangen, klippet over snoren
27. april 2010, var det en merkedag i
klubben vår. Endelig fikk Jardar en
kunstgressbane, som en av de siste i
Bærum.

Som far, så sønn
i familien Haug

Men lenge var det noe tull med under
varmen, som etter hvert ble rettet.
– Nå er den i alle fall ikke lekk lenger,
kommer det fra Bryn, som har sittet i
sjefsstolen siden mars. Det har vært nok
å gjøre.
For det koster minst et par hundre tusen
kroner i året bare å ha banen åpen om
vinteren, og de pengene skal skaffes.
: Tekst og foto Mette Bugge

ÅRGANG 2002. På trening på kunstgresset. Foran fra venstre: Christian Føllesdal, Isak Håbakk, Thomas Kommandantvold, Sondre
Fogtmann Horpestad og Sindre Nordby. Bak fra venstre: Kristian Haugland, Hilal Ali Kataya, Henning Nordhagen, Carl-Fredrik
Akervold, Martin Hektoen Steensland, Ejvind Kristensen og Henrik Wiik. Helt bakerst: Sebastian Haug

Eplet faller ikke langt fra
stammen. Sebastian Haug
(20) går i sin far Geirs (48)
fotspor.
Mens pappa i en årrekke har vært i mange
roller i Jardar, som styremedlem, trener,
trenerkoordinator og spiller, er sønnen
Sebastian å se i rollen som spiller og
trener.
Vi møter unggutten som sjef for et Gutter
2002-lag en desemberkveld. Det er full
fart på kunstgresset.
– Ble du tvunget inn i trenerrollen?
– Nei, ler Sebastian, før han fortsetter.
– Jeg hadde lyst.
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Startet tidlig
Han begynte å spille fotball da han gikk i
1. klasse på Jong. Den gangen var pappa
trener, og han er det for sønnens lag
fortsatt.
– Men nå er vi seniorer i 6. divisjon,
opplyser Sebastian.
Sønnen sier at han på ingen måte er lei
av at pappa har ansvaret for laget. Nå
er han selv i gang som trener, først med
2001-laget i et halvt år, så 2002-årgangen
fra april. Han legger vekt på at gutta skal
ha det gøy, og at de har et godt miljø
på laget. Men Sebastian sier at han også
synes det er gjevt å vinne kamper, og
det har gått veldig bra med laget hans:
2. plass i to serier i 2. divisjon (11- og
9-erlag.

– Når sesongen starter igjen skal vi ha to
elleverlag. Ett av dem skal spille med dem
som er ett år eldre.
Geir synes det er stas at sønnen ønsker å
gå den veien.
– Det er veldig lærerikt.
Sebastian og Geir er trenere sammen
på Early Bear, som er Jardars tilbud til
ungdomsskoleelever på Bjørnegård,
med trening på morgenen. Dessuten
er Sebastian involvert i Telenor Extratilbudet. Det er for aldersgruppen 2005
til 2008. Istedenfor SFO er det FFO
etter klokken 14.
: Tekst Mette Bugge Foto Privat
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De trofaste
medaljesankerne
I løpet av de fire siste årene
har Jardars veterandamer i
håndball skaffet klubben tre
NM-medaljer.
Den siste kom i Trondheim i høst, der det
ble bronse i klasse 50 år pluss.
NM for veteraner er det største mesterskapet som håndballforbundet har. Hvert
år er det NM med 2000 spillere i en
rekke klasser, men man må være 35 år for
å være med. I serien «kun» 33.

Mens kvinnene har klasse 35 – 40 og
50 i NM, har herrene også klasse 60 år.
Mange «gamle» håndballspillere møtes
i Bergen, Stavanger og Trondheim, som
alternerer med å ha dette mesterskapet i
syklusen på tre år. Det kreves nemlig så
mange haller og spilleflater at det ikke er
hvilken som helst by som kan ta på seg
noe så stort.
Har vært med fra starten av
Jardars «old girls» har sterke tradisjoner i
NM. Klubben var tidlig ute med veteran
håndball. Allerede i 1988 kom de første
treningene i gang. Grethe Dammen var
initiativtager, og fikk blant andre med seg
Anne Lise Grislingaas. Laget ble påmeldt
til seriespill i 88/89 i regi av Oslo Håndballkrets. Den gangen var det én avdeling
med syv lag. Jardar ble nummer fire.

staden med to lag, Jenter 40 og Jenter 50,
som det så ungt heter.
Måtte gi tapt i semifinalen
De «yngste» tapte sine kamper i en meget
tøff serie. Nivået har gått kraftig opp
de senere årene, mens klasse 50 er noe
mer overkommelig. Her vant Jardar alle
sine kamper innledningsvis, og tok seg
deretter til semifinale. Da ble det tap
for Os 10-8, i en kamp som burde vært
overkommelig. Jardar ledet 7-6 i andre
omgang.
Begge lag får bronsemedaljer, da det ikke
er tid og plass til å ha egne bronsekamper.
Fjellhammer ble for øvrig norgesmester
igjen, som i fjor.

Senere er det blitt «en haug» med
seriemesterskap, og flere NM-medaljer.
Trener Rolf Rustad hadde laget i mange
år, og da ble det to NM-bronser. De siste
årene er det blitt sølv, gull og bronse.

Og for å ha nevnt det – Jardars gjeng
pleier å dra til NM allerede torsdag,
da kampene starter fredag og varer til
søndag, hvis man kommer langt i cupen.
Det betyr også hyggelige sammenkomster om kvelden, med «Bli kjent-fest» og
bankett.

Den siste medaljen kom siste helg i
oktober. Jardar dro til trønderhoved-

Stor spennvidde i alder
På Jardars lag er det spillere fra 50 til 64

VINNERGJENGEN. Keeper Liv Sindings-Larsen (på kne) og de tre til høyre for henne: Tove Karlsen, Tone Mjøs, Odlaug Gaard, Jeanette Sibberg og Randi Dyrdal. Bak f.v.: Mette Bugge, Inez Nærup, Tove Haslie, Aase Sunde, Vera Jørgensen, Anne Kathrine Bakken. Kristin Eide var
ikke til stede da bildet ble tatt.

år. Målvakten Liv Sinding-Larsen, som
også står som siste skanse i serien, er 63
år. Hun er meget god. Det betyr at det
ikke er noen aldersgrense hvis man har
lyst til å være med i håndballen.

spilt håndball siden de var 17 år». Likevel
kommer de fort inn i det igjen, for de har
ikke glemt å kaste og løpe.

22.30 hver tirsdag, men det finnes også
et torsdagstilbud til dem som vil trene litt
mer. De fleste av seriekampene foregår i
treningstiden.

Mange av dem som dukker opp på trening i Combihallen sier at de «ikke har

Neste NM går i Bergen, og Jardar satset
igjen på å være på hugget. Og det er alltid
plass til flere som har lyst til å være på et
lag. Hovedtreningen foregår kl. 21.00 til

FIN DUO: Elin Viig (t.v.) og Inez Nærup.

FRA HALLEN. Helene De Lange Claussen, Tone Stilén, Tone Hørgård og Marthe Hagberg.

: Tekst og foto Mette Bugge

▶

FEST. Mette Bugge (f.v.), Inez Nærup og
Kjersti Risberg Haugland er med.
TROFASTE. Faste NM-deltagere: Tone
Stilén (t.v.) og Helene De Lange Claussen.
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UNGDOMMEN. Ingjerd Angermo (f.v.), Marthe Hagerup og Tone Hørgård spilte på
Jardars 40-årslag i NM.
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Norges bronsejente
spilte for Jardar
«Alle» husker bronse
jentene som tok nordmenn
med storm i 1986.
På det laget som dannet
opptakten til de neste
glansårene i håndballen,
spilte Kristin Eide.
Det morsomme er at hun som var en del
av gjengen der Trine Haltvik og Hanne
Hegh var på laget, deltok på Jardars lag
under NM veteran i Trondheim.
FIKK POKALEN. Trener Mette Bugge syntes det var stas at Jardar fikk pokal, og nok en NM-medalje.
40-ÅRS LAGET. Uten seier i NM, men like blide. Foran f.v.: Keeper Tove Karlsen med Marthe Hagberg t.h. for seg. Bak f.v.: Helene De
Lange Claussen, Ingjerd Angermo, Kjersti Risberg Haugland, Elin Viig, Tone Hørgård, Tone Stilén og Ragnhild Stavlund.

Hun hadde sin storhetstid på landslaget
som Sjetne-spiller. Den gangen fikk
hun drøye 30 landskamper, men det er
triumfen i Nederland fra 30 år tilbake
som har satt de største sporene. Da
trener Sven-Tore Jacobsen stormet frem
med flagget, med en hale av spillere

etter seg. Gladjentene hadde vist vei for
Norge.
Kan hente inn spillere
I veteran-NM er det slik at klubbene kan
ta med spillere utenfra. Mange tar på seg
spilletrøya igjen, nettopp på grunn av
dette mesterskapet. Tidligere lagvenninner som nå bor på forskjellige kanter av
landet, har lyst til å møtes.
Jardar har også «lånt» slike spillere, for å
komme rundt, spesielt i klasen 50 pluss.
Så siden Eide var godt kjent av en av
Jardars spillere, ble trønderen spurt om
å være med. Hun svarte ja. Kristin ble
et flott tilskudd. På landslaget var hun
ving, men den raske spilleren har også
kvaliteter på back. Og det var stas å ha
med henne på laget.
Samling etter 30 år
Norges 16 bronsejenter møttes for øvrig

til samling i Stavanger i høst, i forbindelse
med Møbelringen Cup. Det skjedde 30 år
etter at de skrev idrettshistorie. Hvis noen
sitter og lurer på alle de andre som var
med på det suksesslaget, er navnene her:
Linn-Siri Jensen, Cathrine Svendsen,
Heidi Sundal, Hanne Hegh, Hanne
Hogness, Kristin Eide, Trine Haltvik,
Karin Irene Singstad, Anne Migliosi
Taalesen, Ingrid Steen Ness, Karin Ryen
(tidligere Pettersen), Unni Birkrem,
Kristin Midttun Ihle, Åse Birkrem,
Kjerstin Andersen og Annette Skotvoll.
De er nå mellom 48 og 58 år gamle.
Trine Haltvik har holdt på lengst. Hun
var den eneste som også fikk EM-gull i
1988 og VM-gull på Lillehammer i 1999.
Haltvik har alltid vært med i veteran-NM
for Byåsen, skjønt i år tok hun isteden et
trenerkurs.
: Tekst og foto Mette Bugge

BRONSEJENTER. Kristin Eide (i midten) var bronsejente for Norge i 1986, da eventyret startet. Og hun fikk bronse med Jardar i NM
30 år senere. Her flankert av Liv Sindings-Larsen og Tone Mjøs.
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Verdensmester Hans Christian Tungesvik

– Det var i Jardar jeg
lærte å bli glad i idrett
Hans Christian Tungesvik
(24) kan skryte av at han er
verdensmester. Og i tillegg
født og oppvokst i Jardar.
For det var sønnen til Olav, oppmann på
seniorlaget i langrenn og hans kone Helle,
som slo til i triathlon på Hawaii i oktober.

med på stafettlaget under NM på Lygna i
februar, ler verdensmesteren, som forteller
hvorfor han valgte seg en ny idrett.
– Jeg satset langrenn, men så ble jeg
innkalt i militæret og fikk ikke fritak. Da
mistet jeg ett år, og det ble vanskelig å
komme tilbake.

Med lillebror Sindre, også han ivrig
Jardar-medlem gjennom mange år som
tilskuere, vant Hans Christian klassen 18
til 24 år denne varme dagen.

Lysten på ny idrett
Hans Christian er inne i sitt femte og
siste år som student (maskiningeniør)
i Trondheim, og NTNU har et stort
og variert idrettstilbud. Broren Sindre
studerer energi og miljø samme sted.

– Jeg har spilt fotball og gått på ski i
klubben i mange år, og håper jeg kan bli

– Jeg fant ut at jeg ville prøve noe nytt,
og ble med i triathlon, forklarer storebror,

som alltid har gått langrenn for Jardar
og har 20. plass som best i Norgescupen.
Han hadde en solid base som egnet seg
til løping, han hadde syklet noe, men
hadde liten erfaring i svømming. Dermed
ble det mange treningstimer i Pirbadet i
trønderbyen.
– Jeg var med i VM i triathlon i fjor også.
Man må kvalifisere seg gjennom andre
Iron Man-konkurranser gjennom året og
jeg var overrasket over at jeg klarte det.
I år gikk jeg målbevisst inn for det.
Kvaifiseringen fant sted i Nice. Jeg klarte
det med 43 sekunders margin. Det er lite
når man tenker på at konkurransen varer
i 9,5 timer.
Årets VM gikk av stabelen 8. oktober.
Kjæresten Henriette Mero fra Bærum var
med – og paret måtte dra ned ti dager i
forveien for å snu døgnrytmen og bli vant
til varmen.
– Jeg hadde satt meg et hårete mål for
meg selv om å komme inn blant topp
fem. I oppladningen slet jeg litt med
sykdom og en lengre periode ute trening,
men opplegget var tydeligvis bra.
Hans Christian kom foran en danske og
ruser i mål, inn til ny personlig rekord:
9 timer og 27 minutter. Det ble en
utrolig triumf, og hjemreise med gull i
kofferten.
– Hva nå?
– Nå er de Norseman neste år som er det
store målet, i tillegg til NM-stafetten da,
kommer det fra gullgutten. Han er glad
for alt han har fått med seg som Jardarmedlem.

STILIG. God til å sykle er han også. I rute på Hawaii.

Snakk om ny pers

!

Hans Christian er
en racer. Han bruk
te
57,59 på svømm
ingen, og var beste
norske utøver i va
nnet. Det etter m
ye
teknikktrening so
m forberedelser.
I sykling var han
ute i 5 timer og 5
minutter. Med de
t lå han foreløpig
på
en 8. plass.
På maratondistans
en var bæringen
rå.
De drøye 42 km
ble gjennomført på
3 timer og 17 min
utter. Dermed ble
sluttiden 9 timer,
26 minutter og 57
sekunder. Han fo
rbedret seg derm
ed
med over én time
fra fjorårets
konkurransen på
Hawaii.

– Det er i Jardar jeg har lært å ha det gøy
med idretten.
: Tekst Mette Bugge foto privat
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Jardar holder
koken i sporet

og ber om foreldrenes hjelp
Jardarrennet er en institusjon inntektskilden til Jardar Langrenn. For at
i klubben vår. Skigruppa har
et godt grep om dette store
arrangementet som går i
februar.
I 2017 blir det nok å gjøre. Da arrangeres
flere store renn samme helg, og mammaer
og pappaer må bidra alt de kan.
Husk å sette av helgen 10.-12. februar,
heter det i et skriv, og her er forklaringen:
– Jardarrennet er den desidert viktigste

UTEN MAT OG DRIKKE. Selvsagt byr
arrangøren på mye godt, til deltagere,
funksjonær og tilskuere.

rennet skal bli en suksess og Jardar skal
sikre inntekter som gir et best mulig trenings- og aktivitetstilbud til dine barn, er
vi helt avhengig av din dugnadsinnsats.
Det er derfor helt avgjørende at alle
stiller opp og hjelper til. Det vil bli
laget en mannskapsliste der foreldre blir
fordelt til ulike oppgaver (rennkontor,
arena, start/mål, kafeteria, parkering,).
Vi ber derfor om at dere er positive og
svarer ja til å stille opp for Jardar når dere
kontaktes om mannskapshjelp, kakebaking med mer. Dette arrangementet er en
unik mulighet til å bli kjent med andre
Jardar-foreldre, og det er utrolig sosialt og
hyggelig å være med å dra lasset sammen.
Det er rett og slett gøy å arrangere skirenn
for våre og andres barn.
Dersom du/dere ikke kan stille som
mannskap, ber vi om at dere foreslår
en erstatter. Det blir en hektisk, men
fantastisk morsom helg for både utøvere,
tilskuere og ikke minst funksjonærer med
masse morsom skiløp.

Blir over 3000 starter
PROGRAMMET

Fredag 10. februa
r
- Haslum Sprinten
på Skui
Lørdag 11.februa
r
- Jutulcrossen på
Skui
(Sparebank 1 cup,
13-14 år)
- Jardarsprinten
i Vestmarka
(Oslo Sportslager
cup, 15-16 år).
Søndag 12. februa
r
- Vestmarka Rett
Ned med mål på
Skui
med start på ulike
plasser i Vestmark
a

Jardar har to ledere inn i hovedkomiteen for de fire
rennene som skal arrangeres. Dag Helland-Hansen
er leder for hele hovedkomiteen som tar seg av
Tour de Bærum. I den komiteen sitter også Kåre
Kallemyr, som på fjerde året er leder av Jardarrennet. Haslum, Jutul og Jardar samarbeider. Hvert
renn har 900 deltagere, så det blir godt over
3000 starter til sammen.

HEIAGJENG. Gutter og jenter i årgang 2007 heier på kompiser og konkurrenter.

KLAR, FERDIG. START på Jardarennet 2016 på Gupu. I 2017 starter rennet på eget stadion på Vestmarksetra.

Så greit og konsist kan det sies. Ikke noe
gjøres av seg selv. Samtidig er det svært
hyggelig å ta del i slike arrangementer,
og det ville jo vært trist hvis de som satt i
styret skulle gjøre alt selv.
Heldigvis er Jardarforeldre greie. De
stiller opp. Og denne gangen er det flere
arrangementer som er på planen samtidig:
Tour de Bærum inkludert Jardarsprinten,
Vestmarka Rett Ned og altså Jardarrennet.
Så her er det bre å brette opp ermene og
melde seg til det som passer. Jardarrennet
går i Vestmarka med utgangspunkt fra
Vestmarksetra og den nye og flotte arenaen. Det blir lagt opp til at barn i Jardar
opp til 12 år følges av ungdomstrenere
på ski fra Vestmarka og ned til Skui og
Jutulcrossen. Det blir ekstra moro.

INNSATS. Synniva Steine og Lars
Kostveit følger barna til start – Gøy på
ski selv om man er foreldre.

14
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Samling på Liatoppen

betyr utrolig mye for miljøet
Jardars langrennsgruppe
holder fast på tradisjonen.
Det betyr samling på
Liatoppen. Som kanskje bør
døpes om til Jardartoppen?
For her har Jardar vært årlig helt siden
1978, bare med noen få avbrekk. Og
interessen for denne samlingen har ikke
avtatt. Helgen 2.-4. desember var det 150
barn, ungdom og voksne som bidro til at
helgen ble topp.
– I fjor var vi 160 deltagere, og det
var nesten for mange. Vi slet med å få
ALT PÅ STELL. Ranghild Katteland i
smøreboden med klargjøring av ski.

innkvartert alle, sier gruppas leder Kent
Søndergaard.
Samlingen på det hyggelige stedet ved Ål
hadde aktive fra10 til 16 år, og ungdoms
trenere i 18-20 års alder. Men søsken var
også med, helt nede i fire år.
– Dette er et av årets helt store høyde
punkter. Samling på Liatoppen betyr mye
for miljøet, mener Kent.
– Her blir både barn og voksne godt
kjent og de fleste får årets første tur på
ski. Høydepunktet er underholdningen
lørdag kveld hvor de eldste utøvere har
ansvaret. Her blir det quiz, «gripe mikrofonen», stol-leken og ikke minst konkurranse i armhevning. Vinneren tok denne
gangen over 100 armhevinger.

Langrennsgruppa har vokst jevnt og trutt
de siste årene. I dag er det 160 som er
med.
– Det store i vinter er at vi har eget
snøanlegg. En snau to km lang løype i
Vestmarka ble påbegynt etter at snøen
gikk sist vinter. Vi kan produsere snø
selv, bare det er kaldt, sier en stolt
langrennsleder. Jardar Bærum skiklubb
(BSK) står sammen med kommunen bak
dette.
Jardar har også eldre løpere, og de er på
egne samlinger i samarbeidsalliander. De
yngste går i 1. klasse, og kommer innom
langrenn (og hopp) i vinter gjennom
idrettsskolen. Til våren skal disse unge
over til håndball og fotball.

FOR EN GJENG! Jardar Langrenn samlet på skistadion på Liatoppen.
UT PÅ TRENING. Julie Steen og Hedda Holm klar til dagens første økt.

MER AKTIVITET. 13-14 åringer på vei ut på økt. F.v.: Philip Steen,
Eileen Bjarnes, Vida Helland-Hansen og Ingrid Katteland.

LÆRING. Dag Helland-Hansen holder smørekurs for nysgjerrige foreldre

DELTAGER. Marius Lund var med på Liatoppen.
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Da Jardar fikk besøk
av Stælken Gundersen
Ikke visste vi at Jardar har
en komiker i sin midte. For
den som overrumplet alle på
julebordet, var Tone Mjøs.
Utkledd som bokser med ikke alt for høy
IQ, som knocket seg selv helt på slutten,
kom Jardars æresmedlem Tone inn i salen.
Dette må ha vært Stælken Gundersens
halvsøster, for dem som husker opptreden
til Hege Schøyen i sin tid.

Jardars bokser tok alle med storm, ikke
minst da slaget kom som sendte Tone
over ende på gulvet. Selvpåført.
Bonus for tillitsvalgte
– Jeg fant ut at jeg skulle prøve dette da
jeg oppdaget at jeg hadde et skrubbsår på
kneet som jeg måtte plastre. Da kom jeg
på ideen om å opptre som en litt skadet
bokser, ler Tone.
Innslaget var utrolig populært for dem
som var i klubbhuset. Jardar har i flere

år på rad hatt slike sammenkomster før
jul. De blir invitert som sitter i styrer,
enten i hovedstyret eller gruppene. Denne
gangen var det omtrent 30 som hadde tid
til å komme.
Julemat med pinnekjøtt, ribbe og medisterkaker, riskrem til dessert og mye annet
godt sto på menyen. Æresmedlem Rolf
Rustad holdt tale, og deretter tok Tone
forsamlingen med storm.
: Tekst og foto Mette Bugge

MORSOMT. Tone Mjøs fikk forsamlingen til å storkose seg, med sin uhøytidelige figur.

VETERAN. Rolf Rustad (81) holder seg
sprek og kom med godord.

FORNØYD. Birger Nilsen ser ut som om
han har det veldig bra.

BALLGJENGEN. Kristin Ellingsen og Klemet Elisenberg (t.h.) med selskap av Geir Haug, Inez Nærup og Helge Harboe.
Alle representerer håndball eller fotball.

KVINNE I RØDT. Liv Takle Stensaker har julefarven. Bordkavaler er Bryn Horpestad.
GODT SELSKAP. Ann Zetterberg og Dag Helland Hansen.

PANG. Tone går ned for full telling.
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Sykkelgjengen med
to som er i hundre
Dan-Evert Brekke og Narve
Holen syklet begge over
100 mil i løpet av Tour
Tråkk-sesongen. Det er
imponerende.
Dan-Evert Brekke og Narve Holen syklet
begge over 100 mil i løpet av Tour Tråkksesongen. Det er imponerende.
Hver eneste lørdag siden starten (prologen) i påsken, det vil si 2. april, har ivrige
sykkelmosjonister funnet hverandre klokken 09.00 presis på Jardar.
Da har de lagt ut på ulike ruter, kvinner
og menn, eldre og noen yngre. De har
startet samlet, delt seg i grupper etter
behov, og alltid skrever en rapportert til
stor glede for alle ved dagens slutt.
Narve og Dan-Evert har vært med 71
prosent av disse turene, og den 30. og
siste foregikk 29. oktober.

Brudd i to ribbein
– Jeg skulle vært med mer, men jeg hadde
en sykkelulykke i Vestmarka i september,
da jeg tok to ribbein. Da var jeg virkelig
ute på stien, ler Narve.
Bortsett fra én sesong har han vært ivrig
tourtråkker siden starten, som Narve
mener må være for syv år siden.
Han gleder seg til det blir ny start på
vårparten.
– Vanligvis starter vi første lørdag etter
påsken, men i år kommer jo påsken
så sent. Da er det mulig at vi starter
tidligere.
Fra1 til 20 på hver tour
Oppmøtet varierer hver lørdag i sesongen.
– Ved møkkavær er det kanskje bare trefire. Ellers er vi 15-20 på det meste, og
aller flest i prologen.
Narve forteller at det som er det store

målet er å holde i gang hjulene gjennom
hele sesongen, også når det er fellesferie.
– På én av turene var jeg helt alene. Det
var i juli. Men jeg skrev referat og tok
bilder, som er tradisjon. Det å dokumentere at vi har vært på tur er viktig. Det
blir gitt ut et samlet kompendium når
sesongen er over.

FRA ÅRETS PROLOG, som sedvanlig gikk fra klubbhuset via kyststier til Huk og tilbake igjen. FV: Lise Bjørnstad, Dan-Evert Brekke, Peter
Svelander, Elisabeth Buer Rødø, Erik Aas-Andersen (skjult), Kjell Nervold, Marianne Solstad Brekke, Narve Holen, Ola Nyhus, Jonas
Haltia, Arne Gaustad, Hans Jacob Rødø, Klaus Horne, Knut Petter Guriby, Eivind Sveen, Bengt Solheim, Øivind Nullmeyer, Roar Sørli

Knut Helgesen er en av de flere som tar
mye bilder underveis. Både han og kona
Merethe er ivrige i denne gjengen. Og
under én av turene traff hun tromponisten Ole Edvard Anthonsen.
Alle må ikke sykle like langt. Som oftest
er det fra tre ti til mil. Narve synes det er
fint at Jardar har et slikt tilbud.
– Sykkelgruppa er veldig sosialt og veldig
hyggelig. Man blir kjent med mange nye.
Vi ønsker å fremme klubben, og sykler
i Jardar-tøy. Og det er plass til alle som
ønsker å være med..
: Tekst Mette Bugge og foto Knut Helgesen

FRA ÅRETS BYTOUR VIA OPERAEN, Ekebergparken, Lodalen, Frognerparken. FV: Knut Helgesen, Olav Tungesvik, Dan-Evert Brekke,
Merete Helgesen, Steinar Nervold, Marianne Solstad Brekke, Eivind Sveen og Narve Holen

GRUPPEBILDE VED HOKKSUND STASJON før årets Tour gjennom Finnemarka. FV: Kjetil Ulvestrand, Hans Andreas Glette Hansen, Even
Aas Bjørnstad, Narve Holen, Lise Bjørnstad, Erik Aas-Andersen, Marianne Sanderud, Ola Nyhus, Einar Markhus, Finn Nybakke, Siri
Kongsgaarden, Svein-Erik Skjelbred.

FRA ÅRETS NEST SISTE TOUR. Stopp ved Tveitsetra i Vestmarka. FV: Joar Skjevdal,
Dan-Evert Brekke, Ola Nyhus, Olav Tungesvik, Jorunn Røegh og Peter Svelander.
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Og nå kan det bli tilbud
til mosjonister også!
Se på denne gjengen. Det er

Rett i semifinalen
Under novemberturneringen stilte
Jardarguttene med ett lag og overgikk
alle forventninger. Laget kvalifiserte seg
til kvartfinale etter puljespillet og slo de
til med seier over Asker. Plutselig var
Jardar i semifinale! Der ble det tap mot
Holstad fra Ås som har vært fast finalist
i år. Bronsjefinalen mot Tønsberg ble en
intens og spennende kamp, men det langt
mer rutinerte Tønsberglaget dro til slutt i
land en 2-1 seier etter lange og jevne sett.
Denne kampen ga de siste publikummerne i Voksenhallen full underholdningsvaluta for inngangspengene.

Jardars ferske volleyballspillere, som kanskje får
følge av mosjonister.
For nå har trener Joar Skjevdal fått blod
på tann. Som han skriver til Jardarposten:
En etterlysning: For at vi skal klare å
videreutvikle Jardars volleyballavdeling
ytterligere og kunne tilby volleyball
til begge kjønn og flere aldersgrupper,
trenger avdelingen flere voksne med
volleyballerfaring. En mosjonsgruppe for
voksne volleyballspillere er på planleggingsstadiet og kan være en god bli-kjent
arena for foreldre med volleyballerfaring.
Volleyballavdelingen leder, Joar Skjevdal,
ber derfor interesserte om å ta kontakt for
en prat, mobil 908 58 314,
e-post joar.skjevdal@lidmi.no.
Er ikke dette gøy? At Jardar utvikler seg
i takt med medlemmer og andres ønsker
og behov. Idretten og interessen er jo ikke
statisk. Men det aller beste – Jardar fikk
en ny gruppe, tatt opp i 2016. Volleyball
er en idrett som mange synes er gøy. Man
har lagarbeide, og få skader. Man møter
jo ikke motstanderne i kroppen som i
fotball og håndball.

Jardars volleyballag i Ungdomsserien for
gutter 17 år,har denne høsten satt Jardar
på volleyballkartet på en oppsiktsvekkende måte. Serien spilles i form av
turneringsspill èn gang i måneden og 12
lag stiller i Region Øst.

I desember stiller Jardar nok en gang med
to lag. Dette for å gi alle på laget mest
mulig kamperfaring. Dette som et ledd
i forberedelsene til Regionmesterskapet i
januar. Regionmesterskapet fungerer som
kvalifisering til NM. Tre eller fire lag fra
Region Øst går videre til NM. Selv om
det er en smule urealistisk å kvalifisere seg
for NM i debutsesongen, satser den entusiastiske gjengen alt på å bite godt fra seg.

HERLIG GJENG. Jardars to G-17 lag tok 6.og 9. plass under oktoberturneringen i høst, mens de i november klarte en 4. plass. Bak fra
v: Martin Augestad, Aksel Skjevdal, Simen Sandvik, Aleksander Vannebo, Eivind Øyulvstad, Martin Østensen og trener Joar Skjevdal.
Foran fra v: Kasper Andersen, Morten Johan Rønning, Mats Nylander, Tobias Nygård og Shiva Zeiner Henriksen. Liggende foran Abasin
Essa. Ikke tilstede da bildet ble tatt: Ole Gram og HanS CHRISTIAN SIEWERS.

I oktober overrasket Jardar med å stille
med to lag i turneringen. Ingen andre
lag har slik bredde i 2000-årgangen som
Jardar. Det ble 6. og 9. plass med to i
utgangspunktet jevne lag (se bildet).

Laget har tre treningstider i uken,
mandager på Jong, tirsdager på Evje
skole og fredager i Combihallen. I tillegg
er det innledet et treningssamarbeid med
Asker Volley på Bondi skole hvor de

Hva er det som gjør at et debutantlag
som Jardar kan hevde seg så godt? Teknisk
er motstanderlagene som har trent sammen i flere år jevnt over mer stabile og
bedre enn Jardarlaget. Det betyr at de

Skjevdal har skrevet litt fra det første
halve året: Her er hans oppsummering.

ivrigste Jardarguttene trener på torsdags
kvelder.

andre lagene gjør færre tekniske feil og ser
mer imponerende ut når de for eksempel
varmer opp før kamp.
Når det kommer til selve kampen viser
det seg imidlertid at Jardarkameratenes
lagånd, fysikk og evne til å nekte ballen
kontakt med gulvet, frustrerer motstanderlagene. Gang på gang kommer ballen
tilbake over nettet til motstanderens
banehalvdel, der motstanderlaget gjerne
har startet feiringen av den smashen de
trodde skulle bli et poeng.
Jardars fotballspillere, håndballspillere
og skiløpere kaster seg, ofrer seg og fisker
opp de utroligste baller. Ømme og forslåtte hoftekammer, albuer og knær får så
være, ballen skal ikke i gulvet!
Fallteknikk trenes i disse dager, men mangelen på dette har altså ikke hindret guttene fra akrobatiske opphentinger hittil.
: Tekst Joar Skjevdal/Mette Bugge
foto Steinar Øyulstad
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Lommedalen Catering
Lommedalen
Catering

Klemet på fast post
Klemet Elisenberg (41 år)
er fast ansatt i Jardar fra
1. januar 2017.
Han har jobbet for Jardar siden
klubbhuset brant, da han overtok oppgaven med å være byggesekretær inn mot
hovedstyret.
– Det var en fantastisk tid. Jeg har jobbet
i fem år som eiendomsmegler tidligere,
så jeg visste noe om hva som var nødvendig å følges opp. Det var likevel en bratt
læringskurve, legger han til.
Elisenberg bor på Hildertunet og har to
barn i Jardar. Han har jobbet 30 prosent
for klubben de siste årene, men da uten
fast ansettelse. Han skal fortsette med den
prosenten – men nå i fast stilling.
– Daglig leder Anja Kingdon og du er
kontoret i klubbhuset. Hvordan fordeler
dere arbeidsoppgavene?

– Anja driver med mange ting, alt for
mange ting. Jeg skal drive med huset og
kalitetsklubb inn mot hovedlaget, og
eventuelt de guppene som vil være med
på det. Jeg skal avlaste Anja også. Det er
mye å gjøre, men det er også en takk
nemlig jobb å ha. Jardar er jo etter hvert
blitt et stort idrettslag med over 1400
medlemmer.
Har vært leder tidligere
Klemet er også trener for jenter 03 i
fotballen. De trener om vinteren, mandag
og torsdag, utendørs.
Han var også tidligere fotballeder i fem år.
Som ansatt kan han ikke være tillitsvalgt,
og derfor måtte Bryn Horpestad overta
lederjobben i fotballgruppa tidligere i år.
Han sitter for øvrig som kvalitetsklubb
ansvarlig i styret.
Fint å få mer hjelp
Idrettslaget leder Kjersti Hellby er glad
for at Klemet kunne tenke seg å fortsette
med oppgaven, nå formelt.

Anja vet du hvor jeg
kan finne bilde av
Klemet

www.mariannegrafiskdesign.no

Billingstadsletta 30, 1396 Billingstadsletta
Bidragsyter. Klemet Elisenberg stortrives
i Jardarmiljøet og med klubben som
arbeidsplass.

– Vi ser at det er et stort behov, og at
Anja trenger bistand. Klemet skal følge
opp servicevtaler og leietager, blant annet
barnehagen, på huset.

Vi holder til på Bærum Golfklubb
Vi holder
til på
Hellerudveien
51 - 1350
Lommedalen
Bærum Golfklubb
Bestillingstelefon:
Vi holder
til på
Hellerudveien
26, 1350
Lommedalen
67
56
12
46
Bærum Golfklubb

Hellerudveien 26, 1350 Lommedalen
Tømrermesterfirma

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

Alt innen tilbygg og rehabilitering

Det betyr også at Anja og Klemet kan
diskutere viktige oppgaver, og gi hver
andre hjelp.

DYRENES STORSENTER
Industriveien 2
1337 Sandvika
Telefon 400 12 800

Skui Gård

- Der juletrærne kommer fra

Juletre Selvhogst
Fine Trær i all slags Vær

Velkommen!

Gamle Jarenvei 119

Juletrefest
søndag 8. januar

Jardar tar opp igjen tradisjonen med juletre
fest. Juletrefesten holdes i klubbhuset. Det er
bare å holde av datoen 8. januar. Programmet
og tidspunkter kommer senere, og legges på
Jardars nett. Påmelding til post@jardar.no
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Fjelledelgran og Gran
Hestekjøring, Grilling,
Gløgg og Pepperkaker.
Se www.skui.no for info
Juletrær! Norske og Ferske!
Ikke la de danske og visne trær herske
Gratis Gløgg og Pølser hvis du kjøper mange
Ikke vent til nettene blir lange

Ønsker du en annonse her ta kontakt med:
IL Jardar • Anja Kingdon
tel 67 48 65 00 • post@jardar.no

Fritt etter Skui-Dikteren Jan Kjetil Paulsen
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Vi er blitt flere og kan nå også tilby:

Hud-, neglebehandling
og vippeextension
Du er hjertelig velkommen!

Frisørsalong
Åpningstider

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

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.

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

EN SKIKKELIG
SPORTSBUTIKK!

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 fast

For å kunne fortsette vår satsing er vi avhengige

tilholdssted har betydd mye. Det jobbes fortsatt videre

av reklameinntekter/sponsorinntekter og at vi har

med planene om å få ferdigstilt enda en kunstgressbane.

noen faste sponsorer som stiller opp og gir oss den

For å oppnå dette trengs det ytterligere midler. IL Jardar,

økonomiske tryggheten vi trenger for å kunne nå målene

fotballgruppen har nesten 700 spillere fordelt på ca. 45

vi har satt oss i fremtiden.

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.

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

IL Jardar håper du ønsker å investere i klubben vår, og ser frem mot et godt samarbeid
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Nettbutikk: www.bull-ski-kajakk.no
Bull Ski & Kajakk AS, Sandvika: 67 55 52 60
Bull Ski & Kajakk AS, Majorstua: 23 20 44 20

www.bull-ski-kajakk.no
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Vondt i nakke
eller rygg?

Før eller etter trening...

Vi kan behandle:
• Hodepine/migrene
• Stiv nakke
• Svimmelhet
• Skulderplager
• Prikking og/eller verking i arm
• Smerte/stivhet i korsrygg
• Hekseskudd (akutt lumbago)
• Ischias
• Hopperkne
• Løperkne
• Akillesproblemer
• Benhinnebetennelse
• Nedsatt bevegelighet
• Andre idrettsskader

Gjør det enklere å velge gode
måltidsløsninger

DEN ENESTE ”KONTAKTEN” DU TRENGER

Vi holder til på Slependen Helsehus,
bak Malerstua. Gratis parkering!

VI UTFØRER ALT INNEN
STERK OG SVAKSTRØM

Behandling av muskel- og leddplager
www.naprapat-slependen.no
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Slependveien 54 B, 1341 SLEPENDEN
Telefon: 67 41 31 06
post@naprapat-slependen.no

Telefon 67 57 20 20
Service 67 57 20 40
www.wiig.no
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STØTT

JARDAR!
is og
Grat
ende
plikt
r
o
f
u
vju!
inter

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»

til 02006

eller bestill på www.kti.no
BYTT! SPAR! STØTT!
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Sportslig hilsen
Jardar Fotball

Drømmer du om å reise utenlands? Da er utveksling noe for deg! Gå på High School,
få venner for livet og lær et nytt språk. Sammen skreddersyr vi ditt drømmeår!

Tel.: 21 37 75 09

rekylreklame.no

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

Reis på utveksling!
www.explorius.no

facebook.com/explorius.norway

Asker & Bærum

Tannklinikk
Vi holder til på Slependen over Kiwi
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
Gratis parkering!

Velkommen!

www.abtann.no
Jardarposten nr 4 – 2016
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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
Jardarposten nr 4 – 2016
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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

Har fått robuste årsklasser
Mens Jardar ventet på bedre forhold i Vestmarka, ble Skeikampen brukt til samlinger
under supre forhold tidligere i vinter.
Denne sesongen har Jardar Langrenn
innledet treningssamarbeid med BSK for
gruppene HL (hovedlandsrenn) og 13/14
år. Dette har gitt robuste årsklasser og et
godt treningsmiljø på tvers av klubbene.

hatt samlinger på Skeikampen. Ski
samlingene er fine anledninger til å få
trent sammen, men også å bli bedre kjent
på en litt annen måte enn på vanlige
treninger.

Begge gruppene har i tillegg til de eldre
utøverne i Team Vestmarka i november

Erfaringer viser at et godt miljø på tvers
av ambisjonsnivå danner grunnlaget

for at løperne fortsetter med langrenn
oppover i ungdomsårene.
Med støtte fra Akershus Idrettskrets har
det også vært arrangert egen jentesamling
for 13-16 år.
: Tekst Mette Bugge

EN SKIKLAR GJENG med 13/14-åringer klare for dagens økt.

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.

Alle gruppene har fått hver sin Vipps konto/avdeling!

IL Jardar
Fotball
Hopp
Håndball
Langrenn
Sykkel

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

#10470
#39915
#39855
#39852
#39853
#39856

