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VOLLEYBALL

Fotball er
glede!

JARDAR

IL JARDAR
Postboks 15,
1312 Slependen

For liten og stor,
klubben der du bor

Tro det eller ei:

Nå har klubben
også friidrett!

Leders hjørne

Daglig leder
Anja Kingdon

Jardar vokser i
volleyball

Leder
Kjersti I. Hellby
Tlf.: 97 08 22 71
kjersti2209@gmail.com

Jeg har fått høre at Jardar skal ha syv volleyballag i
aksjon til vinteren. Det er nesten ikke til å tro.

Klubbkontor
Postadresse: Pb 15, 1312 Slependen
Nedre Ås vei 39, 1341 Slependen
Tlf. 67 48 65 00
e-post: post@jardar.no
Orgnr. 971 261 633

Styremedlemmer
Tone Skori
tone.skori@gmail.com
Tlf.: 905 34 933
Øyvind Teigen
oyvindte@gmail.com
Tlf.: 977 88 796
Tone Bjørseth-Andersen
Tlf.: 95 05 56 25 –
toneba@mac.com
Birger Nilsen
Tlf.: 94 00 82 65
bcn@online.no
Monica Walter
monica.walter@nrk.no
Tlf.: 911 69 415
Tone Mjøs (varamedlem)
Tone.Mjos@royken.kommune.no
Gruppeledere
Fotball: Bryn Horpestad
Tlf.: 928 84 158
bryn.horpestad@gmail.com
Håndball: Marianne Lefdal
marianne.lefdal@cgg.com
Hopp: Yngvil Nesheim Beyer
yngvil.beyer@gmail.com
Tlf.: 411 07 372
Langrenn: Kent Søndergaard
Tlf.: 917 74 350
kent@oneclickinsight.com
Sykkel: Lise Bjørnstad
Tlf.: 41 90 00 62
lisejardarsykkel@gmail.com
Idrettsskole: Anja Kingdon
Tlf.: 67 48 65 00
Volleyball: Joar Skjevdal
Tlf.: 908 58 314
joar.skjevdal@lidmi.no
Friidrett: Toril Wiig
tor-wii@online.no
Tlf.: 46473290
Utvalg/Støttegrupper
Damegruppa: Lill Silseth, Tlf. 95 49 65 87
lars-sil@online.no
Gamlekara: Rolf Rustad, Tlf.: 67 13 30 52,
rorusta@online.no
Husstyret: Lars Silseth, Tlf.: 95 27 43 10
lars-sil@online.no

Jardars nest siste gruppe, den siste som ble tatt opp
er friidrett, vokser og vokser. Det er aktivitet ute og
inne, med sandvolleyball og innevolleyball. Unge
og voksne strømmer til, og nå skulle jeg gjerne sett
at vi hadde hatt enda en hall, eller en utvidet hall.

friidrett.

Avhengig av ildsjeler
I neste omgang ser jeg også at volleyballen gjør det bra sportslig. Takket være trener
Joar Skjevdal og andre som er kommet til, begynner Jardars lag å hevde seg. Det er
imponerende.
Det er dessuten gøy å se at hele området rundt halles tas i bruk, også den “gamle”
volleyballbanen ute. Der har Joar med gode medhjelpere siktet sanden!
Jeg håper at volleyballen også viser seg frem på Jardardagen 15. september, som er
viktig for oss. Dessuten blir det flere idrettsskoler i sommer, både i ballidrettene, og i
vinteridrettene.
Jeg gleder meg til å følge friidretten, som ble tatt opp på siste årsmøte. Uten ildsjeler
også der, ville det ikke blitt noe av dette.
God sommer til alle. Så sees vi igjen til høsten, med nye møter, treninger, kamper og
samvær langs sidelinjene eller på tribunen.
: Kjersti I. Hellby

Skjønt, de er ivrige på mye, også lang
renn. Men begge har tidligere drevet
med flere idretter som yngre, ikke minst
orientering.
– Det var som orienteringsløpere i Asker
Skiklubb at vi møtte hverandre og har
vært venner siden, forteller Kristin.
De studerte begge i Trondheim.
I Jardar tenkte de at friidrett ville vært en
flott aktivitet på tvers av idrettene. Derfor
talte de varmt for den idretten på siste
årsmøte, og fikk gjennomslag.
Jardar tok opp friidrett som ny gruppe
ved siden av langrenn, hopp, håndball,
fotball, sykling, og volleyball.
– Vi fikk med Dags kone Toril Wiig og
min mann Stian Nilsen Barkbu i styret.
Ett sted måtte vi jo starte, ler Kristin.

RADARPAR. Dag Helland-Hansen og Kristin Gjertsen tok initiativet og fikk gjennomslag
for friidrett i klubben vår.

De fire utgjør friidrettens første styre, og
etter hvert vil andre komme inn.

– Hvorfor ønsket dere å starte opp en egen
gruppe?
– Bakgrunnen var at vi mener det er vik
tig at Jardars utøvere, uansett idrett, skal
kunne løpe. Vi så dessuten at friidretts
tilbudet i nærområdet var en mangelvare.
Tyrving har ikke lokal forankring,siden de
holder til på Nadderud. Dessuten er det
en veldig stor klubb som har en annen
filosofi.

Lurt å kunne løpe riktig
Hill har det vært en forsiktig start med
åtte aktive, der de yngste er 10–11 år og
de eldste 15.

Teknisk produksjon:
Design: Marianne Stepaschko
Tlf.: 930 30 665
www.mariannegrafiskdesign.no
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sjeler som brenner for

Men uansett er det gledelig at vi har sagt ja til å utvide familien, og at de nye idrettene
våre tiltrekker seg ungdom som kanskje ikke ville vært med ellers. Det er et stort pluss.

Økonomiansvarlig
Revisor: Stiansen & Co AS
Regnskapsfører: Rustad Sports Accounting

www.jardar.no

Helland-Hansen er to ild

For Combihallen er sprengt, men mange vil gjerne
være der. Derfor må både håndball og volleyball
søke seg til andre haller i området. Jeg ville så
gjerne sett at de kunne vært i Jardars område.

Redaktør:
Mette Bugge
Tlf.: 90 89 22 15
mette.bugge@aftenposten.no

Trykk: Bryn Trykkservice AS

Kristin Gjertsen og Dag

Forsidebilde:
Kvartett som synes fotball er gøy. Emilie Bentz (f.v.),
Shano Gaffari, Anniken Elisenberg og Pia Lystad Hilsen.

– Vi trener på onsdager, og satser på at
det kommer flere fra høsten av.

Kristin drev selv friidrett aktivt frem til
hun var 14 år, og litt mer uhøytidelig til
hun var 20. Hun har blant annet vært
med på å vinne Holmenkollstafetten.
Dag drev også med friidrett som yngre,
men er i Jardar mest kjent for engasje
mentet i langrenn.
: Tekst og foto Mette Bugge
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Brevet som fikk
jentene tilbake
Da de to trenerne Terje
Angeltveit og Klemet
Elisenberg opplevde at
nesten alle spillerne sluttet
fordi det skulle satses litt
ekstra på jenter i Jardar, ble
de lei seg.
De hadde trent jenter av årgang 2003 fra
de var seks-syv år, men for fire år siden ble
Jong-jentene slått sammen med Tanum.
– Da beholdt vi de fleste spillerne – noen
har falt fra, men vi har klart å stille lag
hvert år. Vi hadde to lag for to år siden,
og ett 9´er lag i fjor, sier Terje.
Han forteller at det skjedde noe spesielt
da det ble etablert en felles jentesatsning
i Jardar etter 2017 sesongen, hvor årgang
02, 03, 04 og 05 slo sammen treningen
osv.

– Da var det veldig mange av våre som
forsvant, og i praksis var det bare 2 av 11
spillere som fortsatte med fotball. Jeg og
Klemet bestemte oss dermed for å trekke
oss tilbake som trenere.
Kunne ikke gi opp
Samtidig visste de to fedrene at det var
en del av jentene som ønsket å spille
fotball videre, men kanskje ikke innenfor
rammene til den nye satsningen. De la ut
noen følere for å se om det var liv laga for
å re-starte 2003-laget.
Gikk over all forventning
Responsen var overveldende og ALLE
spillerne ble med videre på et eget 2003lag.
Det er til og med 2 spillere som har gjort
comeback dette året, det viser at de må
ha gjort noe riktig.

Her er teksten de la ut på lagets Facebook-side:

”Hei, alle foreldre
Det ble et stort frafall i 03-årgangen etter at den nye modellen for jenter i Jardar ble introdusert. Vi ser nok at det
nye opplegget ikke har passet alle og at det ikke har harmonert med mange av jentenes formål og ambisjoner med
det å spille fotball.

på 3. plass. Målet er å skape en ramme
for jentene som gir dem en opplevelse
mestring, samhold og idrettsglede – og vi
holder på så lenge vi klarer å stille lag.
Trenerne skryter av jentene som er en
flott gjeng og er med for å ha det gøy.
Samtidig er vi opptatt at det skal være
innenfor seriøse rammer og skikkelige
treninger, taktikkprater osv. Vi merker at
jentene tar dette veldig seriøst og er veldig
delaktig i pausepratene og hva vi må
gjøre for å vinne kampen. Til høsten skal
de reise på cup.
Trenerne konkluderer med at det er riktig
å gi varierte tilbud. Noen vil satse med
flere treninger i uken, andre ønsker ikke
det. Terje og Klemet er glade for at de
klarte å få dette tilbudet på bena.

Dette synes Klemet og Terje er veldig synd, og etter noen uker i tenkeboksen og avklaringer med klubben ønsker vi
å gjøre noe med dette. Vår løse plan er å re-etablere 2003 som et eget lag, som ikke er underlagt jentesatsningen
i klubben. Hovedfokus vil være å ha det gøy med fotballen, dog innenfor de rammene av fokus og innsats vi har
hatt tidligere.
Tanken er å trene en gang i uken i vinter (trolig innendørs på Jong på torsdager). Til våren melder vi opp et lag
7-er serien, det kan bli veldig gøy – samt at vi får til et par cup´er.
Klemet og jeg blir trenere.
Dette er altså et initiativ for å se om vi klarer å dra en del av jentene tilbake til fotballen, og gi dem et tilbud som
tar utgangspunkt i det sosiale og fotballglede, men godt innenfor seriøse fotballrammer.
Vi ønsker derfor at dere svarer på undersøkelsen, slik at vi raskt ser om det grunnlag for å ta dette noe videre – vi
er som alle forstår avhengig av en kritisk masse for at dette skal la seg gjøre.
De som er med på jentesatsningen ønsker vi også selvsagt med her, vi skal lage et opplegg slik at man kan være
med på begge deler dersom man ønsker det.
Fint om dere tar en prat med jentene i løpet av helgen, og svarer på undersøkelsen.
Fotballhilsen Klemet og Terje
TOPP LAG. I alle fall jenter og ledere som har det topp! Bak f.v. trener Klemet Elisenberg, Emilie Angeltveit, Pernille Guldberg,
Selma Zachariassen Nasby, Pia Lystad, Madelen Bakken, Emilie Bentz, Anniken Elisenberg og trener Terje Angeltveit.
Foran f.v. Marie Nyland, Maja Gulbrandsen, Helene Skarphol Villadsen, Shano Gaffari.

: Tekst og foto Mette Bugge

– Vi vinner kamper og taper noen, vi
ledet serien etter 5 kamper og ligger nå
HERLIG. Shano Gaffari (t.v.) og Emilie Bentz kunne

GLEDE: Pia Lystad Hilsen (t.v.) har scoret.
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Tidligere toppspiller Inger Knuten:

–Stort sprik hva
unge spillere kan
Én gang var Inger Knuten
toppspiller i norsk fotball
med NM- og seriegull. Nå
lærer hun Jardar-barn
mestring på banen.
Inger gir beskjeder fra på sidelinjen. Det
er kamp på Bjørnegård, femmerfotball i
sommervarmen. Sønnen Kristian står i
mål. Han tilhører 2010-årgangen, gutter
som er syv-åtte år.

INSTRUKSJON. Litt informasjon i pausen.
Milosz Karpierz lytter.

Kristian har aldri sett mamma briljere
som nøkkelspiller på Askers lag i stor
hetstiden på slutten av 80- og starten på
90-tallet.
Senere ble hun trener på A-laget sammen
med Kari Nielsen, hun som scoret Norges
første landslagsmål i fotball. Det er lenge
siden.
– Jeg valgte å gå til Jardar etter årene i
Asker. Det var i 1996 og året etter spilte
vi om opprykk til toppserien, sier hun.

Ventet på at noe skulle skje
Midtbanespilleren, opprinnelig fra
Solbergelva, er blitt 52 år i dag. Familien
bor på Slependen, Kristian går på Jong
skole.
Hun forteller at da sønnen begynte å
komme fotballalderen, satt hun litt på
gjerdet og ventet. Tanum var allerede i
gang. Til slutt skjønte hun at hun bare
måtte trå til og prøve å lage skolelag.
– Det tok tid før noen heiv seg på, jeg

ER PÅ BALLEN. Kristian Staver Knuten står i mål, Temon Ogbay Tekhle er på ballen. Bak.
f.v. er Milosz Karpierz og Tor Ahmed Daurbekov.

PÅ SIDELINJEN. Oppmuntring og beskjeder fra trener Inger Knuten.

måtte bare bli med. Nå er det meg og to
pappaer som fungerer som trenere.
Hun ville at det også skulle være et
fotballtilbud til gutta på Jong, men hun
hadde aldri vært trener for «sånne småt
tinger» og tenkte egentlig at hun skulle
melde interessen når de ble større. Men
slik gikk det ikke.
– Hva legger du vekt på?
– Det viktigste er at det skal ha det gøy
når de spiller og at de opplever mestring.
I denne alderen er det innmari stort sprik
på hva de kan, for noen spiller fotball hele
tiden, og andre er kanskje ikke så ivrige.
Men de trenger også å føle at de får til
ting.

Har flere lag
Laget er inne i sin andre sesong, skjønt
nå danner Jong-gjengen to lag. Inger
Knuten har hovedansvaret for det sports
lige, tilsvarende fra Tanum er Thomas
Kingdon.
– Vi trener samtidig, men har foreløpig
lite samarbeide. Jeg vet at man pleier å slå
sammen lagene når de blir eldre.
Inger forteller at det er så mye som har
skjedd bare på ett år. Spillerne forstår mye
mer av hva som skjer.
– Tidligere måtte jeg mer passe på at de
ikke ble opptatt av noe annet utenfor
banen. Her finner man sikkert mye av det

samme som skjer i skolen når det gjelder
utvikling fra første til andre klasse.
Inger ler når hun nevner unger som i den
første sesongen virret rundt og plutselig
løp opp skråningen. – Nå er det ordent
lige fotballtreninger der de følger med.
Kristians lillesøster Kaja (5) har foreløpig
ikke begynt med fotball, men “jeg regner
med at det blir noe fotball på henne”, sier
Inger.
Inger og hennes kone Hilde Staver flyttet
til Slependen i 2007. Hilde spilte også
fotball i Jardar i sin tid, men har foreløpig
ingen treneroppgave.

▶

: Tekst og foto Mette Bugge
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Jardar får frem
trenere i skoletiden
Early Bear er et frivillig
valgfag på Bjørnegård skole,
der elevene nå har fått
utvidet tilbud.
For første gang på de seks årene dette
morgentilbudet har funnet sted, har
elevene kunnet ta trenerkurs. Det heter
Grasrottrenerkurs.
– Målet er å utvikle ungdomstrenere i fot
ballen, sier Jardars styremedlem, sportslige
leder og trener i fotballen, som også er
trener på dette opplegget én gang i uken
Ni elever har vært med dette skoleåret,
tre jenter og syv gutter. – De har fått et
kursbevis, del 1 av C-kurset, sier Geir.

Èn av jentene, Maja Sørensen, er allerede
inne i Jardar som trener for årgang 2009.
Men det er selvsagt ingen forpliktelse at de
blir trenere i vår klubb, for elevene tilhører
ulike klubber.
I Jardar må de ha dette kurset for å være
trener på fotballskolen, sier Geir. Han
nevner at Anniken Elisenberg har tatt
kurset nettopp for å kunne bidra der.
De som er med på Early Bear må tidlig
opp, da treningen starter klokken 08.00 og
varer til 09.30.
– De mest ivrige er 8. og 9. klasse. De
eldste sliter mer med å komme opp om
morgenen.

TIDLIG OPP. Jonatan Farnes og Maja Sørensen på
trenerkurs som starter kl. 08.00.

Første året var det Bærums sportsklubb
som hadde tilbudet på Bjørnegård, de
siste fem har det vært Jardar. Geir har
vært trener i fem år.
– Dette tilbudet er et alternativ til en
idrettslinje som skolen søkte om i sin tid.
Det fikk den ikke. Så har Jardar og andre
klubber kommet med tilbud. Fotball har
vært med hele tiden, men nå er det også
langrenn, håndball og basket.
– Det er opprinnelsen, så har det gått seg
til. I dag kan fotballspillerne også ta Mini
merke 1 og Teknikkmerke.
: Tekst Mette Bugge Foto: Geir Haug

ALTERNATIV TIL IDRETTSLINJE. Her er Ulrik Wasmuth,
Anniken Elisenberg og Nicolai Huseby klar for trenerkurs.

KALDDUSJ. Varmen i mai og juni gjorde det tøft å være fotballspiller.
Guttene i 2010 fikset avkjøling i pausen Her er det Kristian Staver
Knuten som får vannstråle av Milosz Karpierz.
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Slik bygges et
klubbmiljø
Jardar Mix League er en
populær internturnering.
– Den betyr mye for miljøet,
sier Geir Haug.
– Vi blander barna slik at det blir ulik
alder på samme lag. Denne gangen var det
6 guttelag og 3 jentelag.
Alle lagledere og dommer var klubbens
ungdommer.
Turneringen ble denne gangen avviklet
2. juni.
Geir mener arrangementet er viktig for
fotballen, da det er sosialt, barn blir kjent
med hverandre og det skapes et godt miljø.
Turneringen arrangeres av fotballstyret
med litt dugnadshjelp. Og det koster ikke
noe å være med.

– Denne gangen ble det ikke kåret noen
vinner da det ikke skal gjøre i barneidrett.
Alle inviterte spillere i klubben ble opp
fordret til å delta.
– Dette er veldig lærerikt og moro for både
store og små. Målet med arrangementet
var at de store får muligheten til å lære bort
og skape fotballglede for yngre spillere. De
minste fikk muligheten til å utvikle seg
ved å se hva de eldre spillerne kan og får til
på banen.
Èn kamp varte i 25 minutter, og det var én
omgang. Alderen på de som deltok var fra
6 til 13 år, det vil si 2012-2005-årgangen.

INNSATS. Alex Ivanov (t.v.) gir alt og skyter.
GØY. Matias Narvestad nærmest ballen i oransje vest. Det var spillere i ulik alder som deltok,

Det var medaljer til alle, noe som var
veldig populært.
: Tekst Mette Bugge Foto: Jens O. Kvale

GEIR HAUG var med som tilrettelegger for
Mixed League

BALL I SPILL. Sofus Bitnes Wikstøl (t.v.) ser ballen og er snart der. Nærmest ham er Theodor Bruun.
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Østlandets beste
håndballgutter
som for første gang siste sesong spilte
med ordentlig tabell. Før det er det ikke
blitt kåret vinnere

Jardar har ikke hatt et så
godt håndballag på mange
år.

I serien har Jardar 2005 hatt to lag, det
ene på nivå 1 i A-sluttspillet i Region Øst.
Det er en stamme som spiller der, og en
stamme på nivå 2, men ingen vanntette
skott.

Gutter 2005 kunne ta sommerferie i
midten av juni med meget god samvit
tighet. Trener Ivan Kovacic har fått frem
en gjeng som har vunnet Norges største
turnering, Fredrikstad Cup, og Storhamar
Cup.
Om ikke det er nok har denne gjengen
også vunnet serien, og da snakker vi!
For serien på dette nivået er Region Øst,
der lag fra Akershus, Oslo og Østfold er
med.
Finaleseier i to av de største turneringene
i Norge og førsteplass i serien gir minner
for livet, sier Jan Ove Hagen. Han og
kona Linda Berg Hagen er også trenere
og har viktige roller rundt dette laget. De
er ledere i kamper, og én av dem er alltid
på trening.
LØFT. Tobias Bolstad med pokal fra
Storhamar cup

– Vi prøver å rullere mest mulig, og det er
mer enn nok kamper til alle.

STOLTE TRENERNE Linda og Jan Ove
Hagen med pokal fra Fredrikstad cup

– Men det meste av æren skal Ivan ha,
sier Jan Ove, som roser en trener som
gutta liker, selv om han kan være direkte.
Og de trives med at han har humor.
– Ivan, som er fra Kroatia, har med
mange morsomme og annerledes øvelser,
lært gutta en individuell teknikk som få
av de andre lagene er i nærheten av. Det
gjør at gutta tør prøve på for eksempel
backhandpasninger og flyvere også på
kamp, noe som er ganske sjeldent blant
12-åringer. Vi er veldig glade for at klub
ben har ordnet med en slik trenerressurs
for guttene våre, sier Jan Ove.

Gutta er en fin, sosial gjeng som trives i
hverandres selskap. Det mener Jan Ove
er viktig for å få alle til å dra i samme
retning.
Både spillere, foreldre og trenere er stolt
over de resultatene som er oppnådd.
– Det er mange klubber som har større
ressurser og flere spillere å ta av enn oss,
men ingen har flere håndballtalenter enn
Jardar i denne årsklassen. Store klubber
som Kjelsås, Ski, Langhus, Fjellhammer
SERIEMESTERE. Sander Sandmæl og Jakob
Hagen med ”seriemester-skjortene” trenerne kjøpte for å feire seriemesterskapet.

▶

VINNERGJENGEN 1. I Fredrikstad med svarte vinnertrøyer. Bak f.v.: Jakob Hagen, Gabriel Wiik Sørnmo, Sander Bjørnstad Talsnes, Magnus
Bjørdal Kristiansen, David Walstad Haugstvedt, Viktor Holm Slettmyr og Eirik Djup. Foran f.v.: Abdulbosit Khayrullaev, Thomas Karlsen
Aaserød, Mats Fernholt, Carl William Bruun og Christian Viken-Slåtten.
FORNØYDE GUTTER i garderoben ved Fredrikstad cup

STYRKETRENING i Combihallen med Ivan Kovacic

Mamelund var imponert
– Da Erlend Mamelund, mangeårig
spiller og trener i Haslum, og trener i
Stabæk var gjestetrener på treningen vår i
midten av juni, skrøt han av at de hadde
så gode basisferdigheter. Det er trent inn
fra de var små, de er gode med ball og
gjør få feil.
Både Ivan, Jan Ove og Linda fortsetter
som ansvarlige for en gjeng på 17 spillere,
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▶

og Nannestad har i tur og orden måttet
reise hjem fra Combihallen etter å ha fått
bank av Jardargutta.
Han legger til at alle spillerne er blitt mye
bedre gjennom sesongen og når en av
dem ikke helt har hatt dagen, er det alltid
noen andre som står frem og tar ansvar.
– Det er ingen av de andre lagene som
har en så god bredde i laget som oss.
Og så har vi noen ”vinnerskaller” som
alltid henter frem det ekstra giret når vi
kommer litt under. Vi er nok også det
laget som spiller tøffest i forsvar. Noen
utvisninger er det blitt, men håndball er
ingen frøkensport, sier Jan Ove.
– For at alle 17 skal få spille mange
kamper har vi også hatt med et lag på
nivå 2 i 12-årsserien, sier Linda, den
andre halvdelen av trenerparet.
Hun forteller at også Jardar 2 gikk til
topps i sin avdeling.
– At begge lagene våre skulle gjøre det

så bra hadde vi aldri trodd. Men fordi vi
rullerer på de to lagene, slik at alle spiller
sammen med alle og hele gjengen føler at
de bidrar på laget, bidrar det til suksess.
– Det er nok en viktig årsak til det gode
samholdet disse gutta har seg imellom,
sier Linda.
I denne årgangen er foreldrene svært
viktige støttespillere.
– Det er aldri noe problem å få foreldre
til å ta ansvar for alt det praktiske som må
ordnes i forbindelse med en cup. Det er
utrolig deilig for oss trenerne, sier Linda.
Tre store turneringer ble det etter serie
spillet. Først Baldus Cup på Lillehammer,
der alle 17 spillere deltok.
Da ble det semifinale.
I pinsen i Fredrikstad cup deltok 26 lag
i G 12.
Jardars lag vant alle kampene i pulje
spillet, kvart- og semifinalen og til slutt
møtte de Nannestad i A-finalen. Etter en
helt jevn kamp vant Jardar til slutt 11–8

og kunne juble for lagets første cup
triumf. Keeper Christian Viken-Slåtten
kunne løfte den store pokalen og juble
til ”We are the champions” under den
høytidelige premieutdelingen.
Helgen etterpå dro de til Hamar for å
spille Storhamar cup mot 20 andre lag.
Laget vant alle kampene også denne
helgen og knuste til slutt hjemmelaget
Storhamar 16–5 i finalen. Nok en gang
ble det en stor pokal og ”cupvinner” Tskjorter med hjem til Tanum, Billingstad,
Jong, Skui og Vøyenenga.
Uheldig keeper
Keeper Tobias Bolstad var uheldig og
brakk benet under trampolinelek helgen
før Fredrikstad cup. Mens de andre spilte
kamper, lå Tobias hjemme med gips og
store smerter. Han ble likevel med til
Storhamar cup for å heie på laget og fikk
være med å motta pokalen sammen med
resten av laget. Laget gleder seg til å få
Tobias tilbake på trening igjen til høsten.

Sommertur med
nogo attåt
sommertur, der Damegruppa
og enda noen andre gjester
er invitert, holder stand.
2 godt voksne mennesker tok 5. juni
imot tilbudet om å dra til Prøysenstua på
Ringsaker og det nye museet der.
Rolf Rustad, mangeårig leder av Gamle
kara, og hans kone Grete var blant dem
som ble med i bussen retning stedet der
Alf Prøysen vokste opp.

: Tekst Mette Bugge Foto foreldrene

VINNERGJENGEN 2: Seier i Storhamar Cup og her med blå drakter: Bak f.v.: Gabriel Wiik Sørnmo, Viktor Holm Slettmyr, Sander Bjørnstad Talsnes, David Walstad Haugstvedt, og Magnus Bjørdal Kristiansen. Foran f.v. Christian Viken-Slåtten, Eirik Djup, Jakob Hagen,
Anders Gravdahl og Thomas Karlsen Aaserød. Philip Axenløv, Sander Sandmæl og Odin Thrane Helgheim deltok ikke på de to cupene.

opp i prøysenstua i Ringsaker kommune.
Faren hans arbeidet som husmann. Senere
bodde han også i Asker, under
2. verdenskrig.

Gamlekaras tradisjonelle

– Vi har hatt dette tilbudet om sommer
tur så lenge jeg har vært leder, i 10-15 år,
sier Rolf. Han forteller om en tur som ga
mye informasjon om prøysen, dikteren,
forfatteren, sangeren, gitarspilleren,
barnetimeonkelen - og alt som mange
eldre husker fra sin barndom.
Prøysen ble en legende, og hans mange
sanger spilles og synges fortsatt.
– Vi fikk Roger, en flink guide som
fortalte om visesangeren og små andre
fortellinger på museet, det det var en
permanent utstilling om Prøysens liv.

SPISELIG. Mat må man ha.

Museet lå bare 50 meter unna den vesle
husmannsplassen der han vokste opp,
forteller Rolf.
Gamlekara har vanligvis møter fem-seks
ganger gjennom resten av året, start klok
ken 18 i klubbhuset. Damegruppa har
valgt å legge møtene til dagtid.
Nå blir det ferie, før samling en mandag
i august.
– Det er en fin tradisjon med sommertur,
selv om aksjonsradiusen blir mindre og
mindre etter hvert som årene siger på. I
fjor var vi på Løten Brenneri, vi har vært
på tur med båten Rigmor, på Lille
hammer og på Hvam gård. Det er mye
spennende.

Høsten 1964 fikk han forespørsel om
å lage en ny julesang til Barnetimen på
radio. Da skrev han Musevisa, som alle
kjenner.
Prøysen skulle komme til å bli en av de
aller største kulturbærerne.
De fleste fortellingene og sangene til Alf
Prøysen foregår i et miljø som ligner på
bygda hvor han vokste opp: store gårder
og små husmannsplasser på 1920- og
1930-tallet. Han skrev en rekke viser
og bøker. “Trost i taklampa” ble solgt i
100.000 eksemplarer.
Han strødde om seg med gode viser. “Så
seile vi på Mjøsa” ble også en hit.
Prøysen var syk den siste tida han levde,
men arbeidet til det siste. Han døde av
kreft på Rikshospitalet i Oslo 23. novem
ber 1970 og er begravet i Æreslunden på
Vår Frelsers Gravlund i Oslo.

Kunnskap: For dem som ikke er så godt
kjent i prøysens verden, så vokste han

: Tekst Mette Bugge foto Grete Rustad

MYE Å LÆRE: Jardars gamlekarer og medlemmer av damegruppa fikk med seg mye kultur på turen.
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Jardartrollet:

Yngst: 2 år Eldst: 54 år
Fire runder Jardartroll
er over, og tre gjenstår
etter sommerferien.

Hittil har disse rekordene:
2,7 km gutter: Styrk Hundseid Kamvåg
2,7 km jenter: Camilla S. Bruun
5,4 km gutter: Eirik Asdøl
5,4 km jenter
Julie Meinicke

– Et supert arrangement, og vi gleder oss
allerede til de tre løpene etter sommeren,
skriver Jacob Agner Matheson i et innlegg
på Jardartrollets Facebook-side.

Øyvind er vanligvis med langrenn. Han
har tre aktive gutter, skjønt det er de to
eldste som går langrenn. Minsten er bare
tre år.

Der kan alle gå inn for å finne navn,
datoer og tider fra de løpene som har vært.

I løpet med start og mål ved Tanum skole,
har den yngste bare vært to år. De eldste er
er 54. Mange foreldre løper etter at deres
håpefulle har deltatt.

Hittil i år har omtrent 145 vært med på én
eller flere runder i Tanumskogen.

Siden løpet er så uhøytidelig, kan alle være
med.
Øyvind Teigen er med for første gang som
arrangør.
– Det er mange gode hjelpere som bidrar,
og vi har vært utrolig heldig med været.
Det har vært supre forhold, tørt hele veien,
sier han.

–Dette er rett og slett et fint arrangement
som samler familien, mener Øyvind.
Han bor selv på Tanum og har dermed
veldig kort vei til start.

STOR GJENG klar til start med langrennstrener Øyvind Kinneberg

16
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9:23 minutter
12:50 minutter
19:21 minutter
23:12 minutter

– Jeg håper enda flere blir med til høsten,
sier Øyvind, som synes det er fint at
lanmgrennsgruppa klarer å holde på
tradisjonen om å arrangere Jardartrollet
vår og høst. Det er et løp som har levd
i veldig mange år, med ulike mennesker
som ildsjeler.

GJENNOM SKOGEN. Her kommer ivrige løpere som synes det er topp å være med i Jardartrollet.

Kent Søndergaard har hatt hovedansvaret
tidligere, og er stadig å se som god
hjelper.

KLAR TIL START. Sofia Fonn Søndergaard og
Theo Haslestad Tofthagen

STARTEN på 800 m er gått

PS. Løypelengde på 200 m, 800 m,
1.3 km, 2.7 km og 5.4 km. 2,7 km
(Gågruppe) starter kl 18:00. Alt fra
Tanum skole.
: Tekst Mette Bugge Foto: Kent Søndergaard

▶
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Sykkelrittet Mjøsa Rundt:

Hell i uhell for
Jardars sykkelrytter
Lang, lang, lang rekke av

– Jeg beroliget dem med at jeg er topp
idrettsutøver, sier Dan-Evert, som ville
fleipe det litt vekk. Men det beroliget ikke
legene. Han ble lagt på overvåkning over
natten.

ryttere fra Jardar i Mjøsa
Rundt, men sykkelrittet ble
dramatisk for Dan-Evert
Brekke.
Søndag i juni var det klart for 14 sykkel
ryttere fra vår klubb i dette tradisjonelle
rittet.
– Egentlig skulle vi vært med i Tyrif
jorden Rundt, som vi pleier, men så fikk
vi beskjed om at det løpet var innstilt, sier
Kjell Nervold.
Han har vært med i Jardars sykkelgruppe
siden starten, og er en ivrig deltaker både
på Tour Tråkk hver lørdag, på ritt og
turer.
–Vi hadde to grupper. Den jeg ledet had
de med Knut Helgesen, Sigrun Nervold,
Marianne S. Brekke, Øivind Nullmeyer,
Finn Nybakke og Narve Holen
Den andre gruppa hadde Ola Nyhus
og Arne Gaustad som ledere. Der kjørte
Kjetil Ulvestrand, Kristina Vestveit
Nervold, Olav Tungesvik, Ole Asbjørn
Solberg, Dan-Evert Brekke. Det var sist
nevnte som skulle komme til å få seg litt
av en opplevelse.
SPREKE DAMER. Fornøyde deltagere i
Mjøsa Rundt. Marianne Solstad Brekke (f.v.)
og Sigrunn Kosi Nervold kan ikke annet
enn å smile.

Dette var søndag, onsdag hadde han fått
operert inn en pacemaker.

DEN (U)HELDIGE. Dan-Evert Brekke
fotografert hjemme i Staverbråtan med
blomstene han fikk fra sykkelvenner.
Kragebeinsbrudd og pacemaker. Han
begynte på jobb igjen 11. juni.

– Jeg kom for nær hjulet til Kristina. Jeg
kom på innsiden, fikk overbalanse og
ramlet på en måte ut av veien og ned i en
grøft. Jeg tror det var et snilt fall, men jeg
tok imot med kragebeinet, så den fikk seg
en trøkk.
Dan-Evert fortsatte turen fordi han mente
at skaden ikke var så ille. – Jeg fortsatt til
mål i syv-åtte mil til. Det var litt ømt da
jeg skulle ta vannflasken.
Beordret til legevakten
Da han kom hjem var armen hoven.
Familien beordret ham til legevakten.
Der ble det oppdaget et ribbeinsbrudd,
men da legene sjekket, så de at han hadde
lav puls.

– Det legene sier er at det er veldig stor
sannsynlighet at jeg ville besvimt i situa
sjoner der jeg ikke skulle besvime, som i
bilen, forklarer han.
– Er du blitt redd?
– Jeg er ikke tøffere enn andre, men den
roen de har på sykehuset og det de har
fått til, har hjulpet veldig. Jeg føler en
trygghet og takknemlighet på at jeg var så
heldig i det uheldige.
– Kan du komme tilbake til sykkeltrening
igjen?
– Jeg skal ta det rolig til slutten av juli,
og det mener mange at jeg burde gjort for
lenge siden, ler Dan-Evert.
Han er ivrig på mye, men idretten betyr
mye for ham.
– I utgangspunket kan jeg leve et normalt
liv. Jeg kommer nok tilbake til TourTråkk,
sier han om den faste treningen hver lør
dag, med start fra Jardar klokken 09.00.

FULL FART: Xpress-gruppa fra Jardar passerer Gjøvik. Olav Tungesvik, Dan-Evert Brekke
og Arne Gaustad er på bildet. Ola Nyhus, Kristina Vestveit Nervold og Kjetil Ulvestrand
ligger litt foran og utenfor bildet.

FØR START. Xpress-laget før start. Fra venstre Olav Tungesvik, Kjetil Ulvestrand, Dan-Evert Brekke, Kristin Vestveit Nervold,
Ola Nyhus. Ole Asbjørn Solberg, Arne Gaustad

Jardardagen. Hold av 15. september
Årets Jardardag avvikles
lørdag 15. september. Da blir
det hygge for liten og stor i
våre flotte omgivelser ved
Jardarhuset.
Mange av Jardars idretter
kommer til å vise seg frem og
det blir fotballturnering der
barn og unge kan være med.

JARDARDAGEN FRA IFJOR.
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Jardar har flere
tilbud til voksne
Jardar er et idrettslag for
barn og unge, men ikke bare
det.
Tilbudene til voksne, enten de “bare” vil
mosjonere eller spille kamper og være
med på konkurranser av noe slag, har økt
betraktelig.
I sykling, fotball, håndball og volleyball
er det nå muligheter for å trimme flere
ganger i uken, for dem som vil.
Syklingen har hatt en voksengruppe i flere
år nå, der det er fast trening på lørdager
kl. 09 og ritt for dem som vil.

Herrelaget tilbake igjen
Håndball starter et herrelag til høsten, og
har allerede damelag i 5. divisjon og et
old girlslag.
– Herrelaget er tilbake på banen, og skal
trenes av Ivan Kovacic, sier sportslig leder
Inez Nærup.
Hun forteller at damelaget i tillegg er
nyopprykket fra 6. divisjon siste sesong,
og gleder seg til å ta fatt på 5. divisjon.
Det laget skal Tone Mjøs ha ansvaret for.
Veteranene på kvinnesiden, de såkalte old
girls, holder stand. Der er nedre alder 33
år for dem som vil være med i seriespill,
men man kan være yngre hvis man “bare”

TRIM. Volleyball er blitt populært, her representert ved F.v.: Jacob Børs Lind,
Ken Tofthagen, Tone Børs Lind, Arild Bergmann og Kirill Drozhinin.

vil være med å trene. Laget ønsker mange
nye mammaforeldre og andre i og utenfor
Jardar velkommen fra høsten av. Det er
ingen aldersgrense oppad, og de eldste er
godt opp i 60-årene. Spillerne er dessuten
i hele spennet i 30-, 40- og 50-årsalderen.
Old girls trener hver tirsdag kl. 21 og har
kamper i treningstiden.
5. divisjon damer skal trene mandag og
onsdag, mens herrene har trening mandag
og torsdag.
Jardar skal totalt ha over 20 lag i serien fra
høsten av.
Nye voksne på banen
I volleyballen har det skjedd mye.
For første gang i historien, som er veldig
kort for volleyballens del i klubben vår,
skal det være dame- og herrelag. Ildsjel
Joar Skjevdal forteller:
– Vi måtte ha med noen voksne for å
etablere et støtteapparat rundt ungdom
men. Da ble ideen om voksenmosjonister
født. Det er et drøyt år siden. Nå er det
10–15 som møter på trening to ganger i
uken, og alderen er fra 30 til 60 år.
Herrelaget i 4. divisjon og kvinnelaget
i 5. divisjon åpner også for nye spillere.
Kanskje spilte du volleyball da du var
yngre? Bli med da vel!
– Jeg er blitt med etter at jeg ble “lurt”
med av naboen, sier Bryn Horpestad.
Han er vanligvis leder av fotballgrup
pen, men er blitt med i mosjonsgjengen i
volleyballball.
– Det er veldig gøy. Jeg hadde ikke spilt
volleyball siden jeg var ungdom, og det
veldig beskjedent.

JONG DADS. Ivrige pappaer som liker fotball for treningens skyld. Fra venstre bak: Helge Fjellestad, Cihan Yildiz, Glenn Bjørsrud,
Simon Ørbeck, Kjetil Kaldestad, Martin Likvern, Kenneth Olsen. Foran: Pål Røsjø og Christian Blom-Stokstad.

Noen har kun trening
I fotballen er det seniorlag for herrer,
men også old boyslag, for dem over 48 år.
Petter Berntsen er med der, og trives med
å trene og spille kamper.
Det er også en noe mer uhøytidelige
sammenslutning som Jong Dads. Der er
Martin Likvern med.
– Det er pappaer til barn på Jong skole,
og flere av oss er trenere. Vi trener så ofte
vi kan og når banen er ledig. Det er bare
moro, på vennskapelig vis. Ofte holder vi
på helt til lyset slukker om kvelden, sier
han. Alderen på denne gjengen er fra 30
til 50 år.
Jong Dads er åpen for fedre som har barn
på nevnte skole, og denne gjengen spiller
ikke kamper.
I tillegg til dette er det kvinner som låner
gymsalen til trim, blant dem fotball
mammaer.
I langrenn er det flere voksne som går på
ski, og finner hverandre for trening og
turritt. Ofte er det foreldre som gjerne vil
være aktive i sporet.
: Tekst og foto Mette Bugge

22

Jardarposten nr 2 – 2018

UTHOLDENDE. Håndball for old girls er et tilbud Jardar har hatt i over 20 år.
Foran f.v: Ingjerd Angermo. Deretter Liv Sinding Larsen, Tone Mjøs, Kjersti Risberg
Haugland, Jannike Holm Haaverstad. Bak. f.v.: Odlaug Gaard, Elisabeth Hodkin Aaberg,
Mette Bugge og Elin Viig.
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Formidabel dugnadsinnsats:

All sanden ble siktet.
Bort med rusk og rask
Volleyballen har fått sin
egen fine bane utendørs på
Bjørnegård, skjønt banen
har ligget der lenge og var
til slutt ute på dato.
Kommunen satte den opp i sin tid, men
den grodde til slutt ned. Grus som har
vært på veien, er blitt skyflet inn med
snøen. Gresset hadde grodd inn på banen.
Det var ikke lenger ok å spille der, i alle
fall ikke med bare føtter, slik det foregår i
sandvolleyball.

Men driftige Joar Skjevdal vet råd. Han
klarte ikke å se at klubbens tumleplass
skulle stå nærmest ubrukt, og med spillere
som satser i sandvolleyball måtte noe
gjøres.
Spadde så svetten silte
Da Jardarposten kom forbi en søndags
ettermiddag i juni, da solen stekte og
det må ha vært 30 grader, jobbet Joar og
Kirill Drozhinin som besatt.
De spadde og siktet sanden slik at den
skulle bli fin. Det som ble igjen på sikten,
var stener, rusk og rask.

– Målet er å få bort alle stener og alt skrot
som ligger her, sa han mens duoen jobbet
for å få sanden gjennom silen.
I flere uker er det jobbet der slik at spill
erne skal få det beste underlaget. Joar har
selv brukt veldig mange timer, men også
andre i hans familie og noen av spillerne
har trådt til.
Alle forstår at det er viktig ikke å ha
fremmedlegemer som kan ødelegge
huden under føttene.
Har fornyet banen
Banen trengte en revitalisering den nå har
fått.
– Vi har tatt kvadratmeter for kvadrat
meter, sier Joar, som forteller at dugnads
gjengen har spadd seg til bunns og
endevendt sanden. Og fått den gjennom
en hjemmelaget sil.
– Vi ville ha det beste. Vi gikk til bunns
for å få opp sand som har ligget lenge,
men var brukbar. Nå er det smidig og
løst. Deter blitt mer krevende å spille,
men på den annen side ble det mer slik
en sandvolleyballbane skal være.
– Vi spiller hver torsdag og hver onsdag er
det kamper i Asker, sa Joar i juni.
Nå er det sommerferie og mer uformell
spilling for dem som er hjemme.
: Tekst og foto Mette Bugge

TIL BUNNS. Joar Skjevdal leter frem
“gammel sand i bunn”. Han jobbet virkelig
hardt på dugnaden.
RUSK. Joar Skjevdal (t.v.) og Kirill Drozhinin tok virkelig sin tørn.
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Vi er blitt flere og kan nå også tilby:

Hud-, neglebehandling
og vippeextension
Du er hjertelig velkommen!
Jardarmedlemmer får 10% på klipp

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: 67 54 30 23 • online booking via Fixit.no
Facebook: Acosta saks • Hjemmeside: acosta.no • Instagram: 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?
• 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

28
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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.

Gratis parkering!

Velkommen!

www.abtann.no

DEN ENESTE ”KONTAKTEN” DU TRENGER

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

www.naprapat-slependen.no

Tannklinikk

Tel: 67 54 46 66
post@abtann.no

Vi kan behandle:

Behandling av muskel- og leddplager

Asker & Bærum

VI UTFØRER ALT INNEN
STERK OG SVAKSTRØM

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

Lommedalen Catering
Lommedalen
Catering

JARDAR!

www.mariannegrafiskdesign.no

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

Billingstadsletta 25, 1396 Billingstad, Tlf 67 80 50 20

Hellerudveien 26, 1350 Lommedalen
Tømrermesterfirma

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!

30

Jardarposten nr 2 – 2018

Tlf 90 18 74 06
catosore@gmail.com

Alt innen tilbygg og rehabilitering

DYRENES STORSENTER
Industriveien 2
1337 Sandvika
Telefon 400 12 800

rekylreklame.no

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

Sørensen & Hornmoen AS

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

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

Sportslig hilsen
Jardar Fotball

Jardarposten nr 2 – 2018

31

Stolt samarbeidspartner til Jardar

Klinikk Pluss, Løkketangen 12a, 1337 Sandvika
Tlf: 67 80 50 70, E-post: post@klinikkpluss.no
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Kiropraktikk

Massasje

Akupunktur

Ultralyddiagnostikk

Fysioterapi

Jardarposten nr 2 – 2018
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Vi setter kvalitet og service i sentrum

Si det med blomster!
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!

I underetasjen; Klesskapet i kjelleren
har vi klær med norsk design og andre
kjente merker.
Part Two

BRILLER
Leser du med lange armer?
Er det uklart på lang avstand?

Maggy

Anouska

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

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

Rådmann Halmrasts vei 4, 1337 Sandvika tlf. 67 54 13 47
www.baerumblomsterdesign.no

Godt syn ved sport = kontaktlinser

Kontakt oss!
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Returadresse:
IL Jardar,
postboks 15, 1312 Slependen

Natthåndball – tradisjon
som ikke går av moten
Håndballgruppen holder på
tradisjonene. Det skal ingen
ta fra dem.
Fredag 20. april var det tid igjen til å avvikle
natthåndballen. Det foregår i Combihallen,
og denne gangen arrangerte J14 og J13.
Det var rundt 100 barn i alderen 7–14 år
som deltok denne kvelden
– Denne uhøytidelige sammenkomsten be
tyr at de yngre ser at også de eldre spiller og
det fører til et samhold i håndballgruppen,
sier Tone Hørgård.
Siden hun er oppmann på J 14, der datteren
spiller, bidro hun sterkt til organiseringen
før og i løpet av kvelden. Men det var
mange støttespillere som bidra i ulike po
sisjoner, ikke minst jentene på de to lagene,
som var dommere og satt i sekretariatet.
Natthåndballen er blitt avviklet gjennom
mange år og er alltid populært i disse alders
gruppene.
– Selv om barn og unge har vært med før,
kommer de tilbake, sier Tone.
Hun forteller at kvelden forløp uten prob
lemer og at ungene hadde det gøy. Foreldre
bivånet fra tilskuerplass, eller gjorde opp
gaver som de kunne bidra med.

NYDELIG GJENG. Stor oppslutning om natthåndball i Combihallen. Alle koste seg den
fredagen.

Tone forteller hvordan opplegget var:
– Barna møtte i hallen kl. 19, så var det
felles innløping og oppvarming i hal
len før de ble delt opp i blandede lag.
Kampene startet kl. 19.30 og alle som var
med fikk spille minst to kamper med laget
sitt. Når barna ikke spilte håndball selv,
kunne de løse quiz, spise pølser og kaker,
løpe rundt i gymsalen, og ikke minst se
på mens de andre spilte håndballkamper.
Underveis hadde vi også loddsalg og to

loddtrekninger, og det ble utdelt premie
til spilleren med beste kostyme. Kvelden
ble avsluttet med møljehåndball. Hun
legger til:
– Jentene på J14 og J13 var lagledere,
loddselgere, dommere og sekretariatsan
svarlig og gjorde en kjempejobb. Vi håper
denne tradisjonen fortsetter i mange år.
: Tekst Mette Bugge Foto: Gunn Berit Schuttz

Jardars mailadresse: post@jardar.no
Klubbkontorets åpningstider: mandag-fredag kl. 09-15, tirsdager 17-20
Klubbkontoret: 67 48 65 00

