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Fornyelse er viktig
I denne utgaven av Jardarposten er det mye fokus
på volleyball. Det er så fortjent.

Nå kan Einar bli
VM-aktuell
Einar Lurås Oftebro knallet

For volleyballen er kommet inn som et fint tilbud i
klubben vår, en idrett som har vokst med rekord
fart. Tenk at det er 60 spillere som er kommet inn,
fra barn til ungdommer, voksne og mosjonister.
Og det jeg har sett er at ungdommen spesielt har
gjort det veldig bra, og hevdet seg mot klubber
som har hatt lag mye lengre enn oss.

til med NM-bronse på Beitostølen. Kombinertutøveren
fra Jardar kjemper om en
VM-plass.

Det viser bare hva som er mulig, og jeg tror ingen
vil si meg imot når jeg sier at Joar Skjevdal har mye
av æren for dette.

For 2, 5 år siden tok han sin første bronse
i NM i Molde på fem km. Nå fulgte han
opp med en ny pallplass under sesong
åpningen på Beitostølen 17. november.

Han kom inn med brask og bram, og har bidratt
sterkt til at volleyballen har vokst fra ett til mange lag. Etter hvert er det kommet til
flere bidragsytere. Men det er Joar som reiser rundt med utstyret i den store bilen sin,
slik at spillerne har nett og baller i de ulike hallene der de trener.

Jarl Magnus Riiber fra Heming vant,
mens Espen Andersen fra Lommedalen
og Jardars Einar Lurås Oftebro fulgte på
de neste plassene på fem km fri.

Jeg liker også godt at vi klarer å utnytte treningstimene. For de gangene håndball
veteranene ikke bruker sine tirsdager til sen trening fra klokken 21 til 22.30, men
velger å være med damelaget på onsdager, får Joar umiddelbart beskjed om det.

– Det var veldig gøy. Man vet ikke helt
hvor man står hen. Da er det greit å få
bekreftet at formen er OK, sier 20-årin
gen.

Vi kan ikke tillate at hallen står tom. Derfor oppfordrer jeg alle trenere og oppmenn til
å si fra hvis det er en kveld de ikke skal benytte sine timer. Det er heldigvis noen som
vil ha dem, og i romjulen vet jeg at volleyballen planlegger treninger.
Vinteren er høydepunkt for langrenn og hopp. Jeg håper inderlig at det vil kry av unge
og eldre langrennsløpere i Vestmarka og på andre arenaer, og at Jardarkollen benyttes
til unge hoppere. Aktivitet er flott, og det er viktige at vi får de unge til idretten. Hva
slags aktivitet er ikke så viktig, bare at de beveger seg. Jardar er et breddeidrettslag som
har mange tilbud, både med og uten ball.
Det aller siste tilskuddet, som kom etter at volleyballen ble tatt opp som ny gren, er
friidretten. Det å kunne løpe er fint. Det å kunne løpe fort, med riktig teknikk, må
være enda gøyere.

– Einar forteller at det var første året på
Beitostølen at alle var med. Det var ingen
som var skadet eller syke.
– Søndag gikk det litt tråere?
– Ja, føret var tyngre. Vi vasset i løssnø.
Men jeg er fornøyd med løpet der også.

Jeg var med og kjempet om sølvet til det
var igjen to km. Da var det stopp. Men
jeg endte på 7. plass.
– Drømmer du om VM-start?
– Muligheten er der helt klar. Jeg må
prøve å ta noen steg nærmere de beste.
Hvis ting klaffer 120 prosent skal jeg ikke
avskrive muligheten.
VM i Seefeld i 2019
VM i Seefeld lokker Norges beste kombi
nertutøvere, og Einar, som representerer
Jardar og Kollenhopp er i sjiktet som kan
få en slik billett.
Den første dagen var Riiber i en klasse
for seg, 39 sekunder foran toeren. Einar
var fire sekunder bak Espen Andersen,
men han slo flere erfarne toppløpere som
Magnus Moan (nummer fem) og Jan
Schmid (nummer seks).
Søndag fikk han altså merke at det er flere
som vil melde seg på. Riiber vant suverent
igjen på 10 km og tok kongepokalen.
Vel 51 sekunder bak ham kom Jørgen
Graabak og på pallens tredje trinn
Magnus Krog. Einar kom litt lenger
ned på listen.

BLIR INTERVJUET. Einar Lurås Oftebro i midten, på Beitostølen.

Talentfull løper
Sportssjef Ivar Stuan mener både Einar
(20) og lillebror Jens (18) har alle forut
setninger.
Brødrene og Espen Dahlhaug Bjørnstad
er hospitanter på elitelaget, og bli regnet
som neste generasjons kombinertløpere.
For det er meget sannsynlig at det går
mot et generasjonsskifte neste sesong.
– Einar har en friplass i verdenscupen,
fordi han ble nummer to i junior-VM i
januar 2018.
Den plasser mister han i slutten av januar,
fordi da er han senior. Da er det et nytt
junior-VM og nye som tar over.
Stuan skryter av Einar. – Han er veldig
talentfull og de to brødrene sammen
pusher hverandre. Det er moro at de gjør
det så bra. Einar har gått foran, men Jens
har utfordret ham. De drar hverandre
litt opp. Einar er bedre i bakken enn i
løypa, fordi han er så ung. Han vil gradvis
bli sterkere som langrennsløper. Det er
naturlig.
: Tekst og foto Mette Bugge

PENGEPREMIE. Godt å få en sjekk for 3. plassen.

Ellers – ha en skikkelig god jul til alle. Snart er 2019 her med nye sjanser og nye
gevinster. Det går mot et nytt, spennende år.
: Kjersti I. Hellby
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Bronsegutt Einar Lurås Oftebro (til høyre) sammen med
vinner Jarl Riiber og toer Espen Andersen.
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Historisk herrekamp
i Combihallen
Se på dette laget.
Det er herrelaget som
spilte historiens første
seriekamp i Combihallen.
17. november 2018. Da hadde Joar
Skjevdal & kompani virkelig fikset
det til på hjemmebane. Det var duket for
seriekamper mellom klubbens herrelag i
4. divisjon, som hadde osloklubbene
Raballder og OSI på besøk.
Det er første sesong Jardar har et eget
herrelag, etter at idretten fikk innpass
formelt i 2016.
På dette laget var et spillere fra 56 til 18
år. Nivået er blitt veldig godt bare i løpet

av den korte perioden volleyballspillerne
har vært i jevn trening. Derfor var gleden
stor da Jardar vant begge sine kamper 3-0.
Spillerne strålte.

– Dette var utrolig morsomt. Vi spiller
bra til tider, sier 18-åringen, som trener
fire ganger i uken. Han spiller både på
herrelaget og 19-årslaget.

– Det å være med her gir meg veldig
mye, glede og samspill, sier Arild
Bergmann.

Eirik Holand syntes opplevelsen denne
lørdagen var helt nydelig.

55-åringen drar fra Drammen for å spille i
blått og hvitt, og selv om han innrømmer
at han ikke er like spenstig som unggutta,
mener han at det går an å spille smart.
– Dette handler også om psyke og
taktikk.
Moro med publikum
Martin Østensen har vært med fra
starten.

– Vi hadde jo publikum også, og i tillegg
vinner vi.
Holand har spilt volleyball i ni år, de fles
te årene i Asker. Nå er det kun Jardar for
23-åringen som bor i Vollen. Han er også
trener for 19-åringene (gutter) i klubben.
Har høyden inne
Tobias Schwave Jortveit er 18 år og har
spilt i klubben i 1,5 år.

JEG HAR`N. Arild Bergmann i aksjon. 55-åringen synes det er topp å kunne fortsette med idretten han er så glad i.
DE FØRSTE. Gjengen som spilte første seriekamp for herrelaget. Bak f.v. Jacob Børs Lind, Gustav Skrefsrud, Tobias Schwabe Jortveit, Arild
Folkman, Joar Skjevdal, Aksel Skjevdal. Foran fra v: Arne Torsæter, Martin Østensen, Tobias Nygård, Eirik Holand, Shiva Zeiner-Henriksen.

– Jeg ble kjent med Jardarspillere fra
klassen på Valler videregående. Dette var
første gang jeg var med på en femsetts
kamper, som denne H4 (Herrer 4.
divisjon) var. Men nå ble det jo uansett
bare tre sett, sier den 196 cm lange midt
spilleren. Han er en av dem laget har som
høyden, og som blokker.

SAMHOLD. Etter hver ballveksling som gir poeng tar herrespillerne rundt hverandre.

Arne Torsæter er også 196 cm høy, og
dermed rager han opp for å blokkere
ballen.
Torsæter har spilt for flere klubber tidlige
re, også i 1. divisjon. Nå har han det gøy
på trening og kamp i Jardar.
Støttespiller Anita Nygård sørget for at
publikum og spillere fikk mat og drikke.
Bedre blir det ikke en lørdags ettermiddag
i hallen.
: Tekst og foto Mette Bugge
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Gøy å være maskoter

TOSPANN. Aksel og Joar Skjevdal har brukt mange timer sammen på volleyballen de siste årene. Selv med 37 års aldersforskjell
kan de være på samme lag.
I SENTRUM. Jardar-spillerne tar i mot jubelen fra publikum. Nora Winge Kvam (f.v.), Ingrid Emilie Skøien-Kvale (delvis skjult), Ola
Winge Kvam, Sebastian Waage Stenklev, Nils Brænden Sand, Lukas Vingås Lerpold, Marcus Kraft-Pettersen Kingdon, Bo Brennskag,
Henrik Alexander Skøien-Kvale, Minase Daniel Deneke og Deon Hoxha.

Far og sønn på
samme lag
Joar (55) og Aksel
Skjevdal (18) har spilt
på samme lag i en
offisiell seriekamp for
aller første gang. Det
skjedde 17. november
2018.
Pappa Joar er primus motor i volleybal
len, mannen som tok initiativ til å få
volleyball inn i klubben vår.
Sønnen Aksel var blant dem som gikk
på Bjørnegård skole, og sammen med
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klassekamerater gjerne kunne tenke seg å
spille i en klubb. Pappa måtte først fikse
at lokalklubben tok inn volleyball.
– Jeg måtte klype meg i armen da vi
spilte denne kampen på hjemmebane mot
Raballder. Ikke bare hadde jeg Aksel, men
også Shiva Henriksen, Martin Østensen og
Tobias Nygård rundt meg. Det er de fire
som har vært grunnstammen hele veien.
I tillegg var opplegger Eirik Holand der.
Han er hovedtrener for g uttelaget vårt. Jeg
er assistent, forteller en begeistret Joar.
Plass til alle
Det som er spesielt med volleyball er
at aldersforskjeller viskes ut. For det er

Åtte av guttene fra Jardars
2010-årgang i fotball og én
fra Jong, forsterket med to
av jentene fra Jardar 2008i
håndball, var maskoter
under eliteseriemøtet
mellom Stabæk og Brann.

mulig å spille på samme lag, selv om
erfaringen er ulik. Det ungdommen har
av spenst og hurtighet, kan ofte mer erfar
ne spillere utligne på andre måter.
Herrelaget i 4. divisjon har samlet unge
og “gamle”, noe Joar synes er topp.
– I volleyballen har vi disse mulighetene,
fordi det ikke er en kontantsport.

STAS. Moro å se kampen fra tribunen
også. Lukas Vingås Lerpold ( f.v.),
pappa Paul Lerpold, Bo Brennskag og
Sebastian Waage Stenklev på tribunen
under kampen.

Det skjedde på Nadderud søndag
21. oktober. Bortelaget vant 2-1 i en
kamp som startet i skikkelig vått bergens
vær, rene hjemmebanen for Brann, og
med et røykteppe laget av hjemme
supporterne og som dekket store deler av
banen.

på maskot-jobben. Men en liten strek i
regningen var kanskje at speakeren glemte
å kunngjøre Jardar-spillernes navn over
høyttaleren da de løp inn på gressteppet.

De unge spillerne fra Jardar satte stor pris

: Tekst og foto Jens O. Kvale

Men uansett – dette var stort for spillerne
– som ikke er vant til å være i så fint
selskap..

FARGERIKT og røykfullt på hjemmetribunen.

Han sikter til at det ikke er “mann mot
mann” eller “kvinne mot kvinne”. I
volleyball kan også kvinner og menn
spille på samme lag. Det er enkelte slike
turneringer.
: Tekst og foto Mette Bugge
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Da Henning Berg og
Stabæk kom til Jardar
Henning Berg er et velkjent
navn i Norge. Ikke bare
fordi han er trener i Stabæk.
49-åringen har vært proff
i mange år, og han fikk 100
landskamper for Norge.

Berg spilte høyreback eller midtstopper.
Han er spilleren med tredje flest lands
kamper for Norge gjennom tidene. Bare
Thorbjørn Svenssen (104) og John Arne
Riise (110) har flere A-landskamper.
Han har siden vært trener for Lyn,
Lillestrøm, Blackburn, Legia Warszawa og
Videoton og Stabæk.
Nå er han altså i Bærum, og siden Jardar
og Stabæk er samarbeidsklubber, tok han
med seg omtrent ti eliteseriespillere til
klubben vår.

– De var der under fotballskolen i fjor og
år, så nå var det tredje gangen, sier sports
lig leder Geir Haug.
Han fortelle at Berg og spillerne hadde
en økt på 2 x 45 minutter. 70 spillere fra
Jardar fikk først en teoretisk innføring
inne, før alle gikk ut til en fotballtrening.
– Dette kom i forkant av vår kamp på
Nadderud stadion, der vi skulle stille med
maskoter og det ble delt ut gratis billetter.
– Målet er å skape Stabæksupportere.
Dessuten er det en avtale om at de beste
skal gå til Stabæk. Men det nåløyet er
trangt. De har bare 15-20 plasser på
akademiet sitt, sier Geir.
Han snakker om elitesatsingen for unge
spillere.
KLUBBESØK: Omtrent 70 fra Jardar og 10 fra Stabæk. Det var stor stas å få eliten på besøk.

Utveksling.
Geir forteller at nesten alle klubber har en
slik avtale.
– Når de er så gode at de kommer til
Stabæk, har ikke vi noe å tilby. Da er vi
stolt over at vi har klart å få frem slike
spillere.
– De som går til andre klubber på samme
nivå er nødvendigvis ikke riktig. Vi opp
lever at de aller fleste kommer tilbake.
Geir forteller at Jardar har levert to
jenter til Stabæk. Emma Hellum Moe og
Anastasia Høgevold er vokst opp i Jardar.
Anastasia er kommet inn i landslags
systemet.
: Tekst og foto Mette Bugge

STJERNEN. Henning Bergs navn skrives
med gullskrift. Han er en legende i norsk
fotball. Geir Haug synes det er fint at
han tok seg tid til å komme til Jardar.
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Da Jardar tjente på hjulskifte
Nesten 20.000 kroner ble resultatet da Jardars medlemmer
i høst valgte å skifte til vinterdekk hos Bilia på Høvik.
Det var en stolt Peter Svelander, nestleder i volleyball, og
Jardars daglige leder Anja Kingdon kunne motta sjekken, et
synlig bevis på at hjulskifte lønner seg. Ikke bare for dem som
er godt “skodd” til vinteren, men også klubben.
Thor Jostein Rognes, Servicemarkedssjef BMW, er represen
tanten på bildet fra Bilia. Det var hovedstyret, fotball, hopp og
volleyball som representerte klubben under disse to hjulskift
dagene. Pengene kommer godt med.
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Nisser fylte
Combihallen
Ikke noe er så hyggelig
som den tradisjonelle
nissehåndballfesten.
Den årlige mønstringen av små og store
nisser gikk av stabelen i Combihallen på
kvelden fredag 30. november.
56 juleklare, unge spillere, fordelt på åtte
blandede lag, møttes til en hyggelig dyst i
hallen, og det ble vist mye fin håndball.
I pausene ble det tid til gratis gløgg, saft,
klementiner og pepperkaker.
I tillegg var det salg av pølser og kaker.
Lykkehjulet var flittig i bruk, og selvfølge
lig var det lotteri.
Foreldrene til 2008-jentene( J-10), med
Søfren Poulsson i spissen, var sammen
med gutter 2008 (G-10), ansvarlige for
et vellykket arrangement.

FESTLIG. Theo Haslestad Tofthagen hadde trolig den lengste nisseluedusken.

FIN TRIO. Frida Røsholdt-Flovik (utkledt som nisse), til høyre, sammen med juletre Matilde Hofstad Poulsson ( i midten) og Vilde Vangen
(Rudolf) poserer for Jardarposten.
HVEM VANT? Kveldens to loddtrekninger var svært populære.

For alle som er knyttet til håndballen
betyr en slik slik kveld mye for miljøet
og fellesskapet. Og så er det så hyggelig

PÅ SKUDD. Casper Neville hadde en god skuddarm.

å komme inn for oss voksne og få bivåne
det hele.
: Tekst og foto Jens O. Kvale

RYTMER. Nadja-Alicia Graf ( fra venstre), Vanyea Tran og Alketa Basholli under danseoppvisningen.
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Blir aldri for gammel
for et NM
Lyst til å være med i NM?

eldste gjorde det best med to seire og to
tap, men kom seg ikke inn i kampen om
medaljer.

Da er det bare å begynne på
håndball.

Neste år er det allerede dannet en
Facebook-gruppe “Jardar – vi som skal
til NM 2019” Da foregår arrangementet
i Trondheim. Klubbens mål er klart: Ett
40-årslag og ett 50-årslag.

Hvert eneste år foregår Norges største
håndballmesterskap, hva antall spillere
angår, siste helg i oktober. De tre byene
Stavanger, Trondheim og Bergen veksler
på å ha arrangementet. Vel 1800 spillere
stilte opp.
Jardar har vært representert med lag siden
1999. Da ble kvartfinalen nådd i Piker
33. Første medalje kom i P 40, der det
ble bronse i 2003 og 2005.
I 2009 hadde klubben for første gang
med to lag. Den gangen var Rolf Rustad
trener.

i Bergen i 2014. Da tok laget gull.
Undertegnede var trener.

Nivået har økt betraktelig, flere årganger
er med og 50-årsklassen ble innført for
mange år siden. Jardar har tatt både sølv
og bronse. Den største triumfen kom

Skal til NM 2019
I Stavanger i oktober hadde vi 1,5 lag.
Et rent 50-årslag, og et sammensatt lag
av Snarøya/Jardar i 40-årsklassen. De

SULTEN. NM-arrangøren hadde mye å by
på i hallene. Tone Mjøs vil ha noe å spise
etter kamp.

12

STJERNER. Jardars Odlaug Gaard
fikk hilse på landslagstrener Thorir
Hergeirsson.
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FLOTTE DAMER klar for fest.

Men uansett er NM-deltagelse veldig gøy,
og det er verdt å vite at mange lag samler
sammen spillere fra sine tidligere klubber,
for å kunne delta. Fordelen til Jardar er at
vi spiller i serien, og dermed er bra trent.
Treningene denne sesongen foregår på
onsdager fra 20.30 til 22. Det er bare å
komme innom for alle kvinner i alderen
over 33 år. Eller over 30 – hvis man vil
være rekrutt. Og de fleste som kommer
har ikke spilt siden de var 16-17 år. Jeg
er overrasket over hvor fort de kommer
inn i det.
: Tekst og foto Mette Bugge

VETERANER: 50-ÅRSLAGET med målvakt Liv Sinding-Larsen (t.v.) og Tone Mjøs foran. Bak f.v.: Jeanette Sibbern, Tove Karlsen, Aase
Sunde, Lene Eikefjord, Odlaug Gaard, Tove Haslie og Mette Bugge

KLAR FOR FEST. NM veteran er “arbeid” og moro. Først kamper, så to
ulike fester fredag og lørdag. Elisabeth Hodkin Aaberg (t.v.) og Olaug
Gaard er klar.

FIRE MÅL. Ikke rart at Tone Mjøs var høyt oppe etter en av
kampene.
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Thomas Thue
tilbake i Jardar
Thomas Thue er født og
oppvokst i Jardar. Som
tenåring byttet han til
Haslum. Nå er 21-åringen
tilbake som trener.
– Jeg har så mange gode minner fra
Combihallen. De bare strømmet på da
jeg kom inn her, sier Thomas.
Han står midt på gulvet og kaster ball. I
rekke står 15-åringene han har hoved
ansvaret for, et håndballag som synes det
er herlig å få en så flink trener.
Startet tidlig
Alle som har vært i håndballen noen år
vil huske den ivrige gutten med begge
foreldre som håndballspillere i klubben.

Mamma Gøril og pappa Kjetil spilte der
i mange år, og pappa var også trener for
flere lag.
Sønnen lekte med ball, var med på tre
ninger og løp ut på banen så fort det var
pause. Han tror han begynte å spille på
lag som niåring. Han og trenerfaren gikk
til naboklubben Haslum for å satse mer.
Der har Thomas Thue vært i fire NM-
finaler som junior i Oslo Spektrum, og
vært med på å vinne to av dem. Han kom
også på samling med juniorlandslaget og
har trent med elitelaget og inntil i fjor
spilte han i 1. divisjon.
– Nå spiller jeg bare for moro skyld i 2.
og 3. divisjon. Jeg fikk to skader, da jeg
knuste albuen og ødela tommelen. Tom
melen ble ikke god, og jeg følte at det ble
halvveis, forklarer Thomas.

Den høyre bakspilleren følte det var bedre
å satse på trenergjerningen, og studier.
Får mye ros
Den som var sjeleglad da hun fikk

GAMLEDAGER. Thomas Thue nr tre fra venstre i Jardardrakt med lagkamerater.

” hanket inn” Thomas var sportslig leder
Inez Nærup.
– Han er utrolig flink, skryter hun.

TRENER. Thomas Thue er født og oppvokst i Combihallen. Han forlot klubben som spiller og kom tilbake som trener.

Thomas har fått hovedansvaret for Jenter
15 år, og er med på trening for Jenter 12
år én gang i uken.
– Det er veldig gøy å være trener, og
jeg ser at det er mulig å lære dem noe.
Det virker som om de hører etter hva
jeg sier.
Jenter 15 ligger blant de beste lagene i
serien, på nivå 2. Selv om Thomas bare har
hatt dem siden i høst, har de lært mye.
Han synes det er stas at han har fulgt
pappa Kjetil, som har vært trener i mange
år. Og familien liker at sønnen har sett at
det også kan gi mye, å veilede andre.
: Tekst og foto Mette Bugge
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Kjelling er et
funn for klubben
Kristian Kjelling har vært
proff i mange land, har spilt
for Norge og er trener for
Drammens herrelag i eliteserien. Men også trener i
Jardar.
Han bor ikke veldig langt unna hallen, på
Billingstad. Han har valgt å trå til for de
lagene der ungene er med.
38-åringen prøver å stille opp så godt han
kan, så lenge det ikke er kollisjon med
trenerjobben i Drammen.
For Jardar betyr det mye å få en så god
trener. Kjelling, opprinnelig fra Kjelsås,
har scoret 568 mål på sine 147 senior
landskamper.

Da han dro utenlands i 2001, endte det
med spill for to klubber i Spania og to i
Danmark før han vendte hjem til Dram
men. Snart var han lagets hovedtrener.
Han er trener for Jenter 13 år. Der spiller
datteren Vida, som er ett år yngre.
Hvordan synes hun det er å ha en pappa
som trener?
– Det er både og. Noen ganger synes hun
at jeg er alt for streng, sier Kristian.
Han er trener for dette laget én til to
ganger i uken, og i tillegg én gang for
sønnen Noahs lag. Han er ni år gammel.
Datteren begynte å spille håndball i
Holmen, men fulgte etter klassevennin
nene til Jardar.
– Hva prøver du å lære jentene?

GRATIS grunnkurs
for foreldre og foresatte - hvis de kommer med barn

– Basisferdigheter som pasninger, skudd,
få mer kontroll og ha et formål med
fintene.
Kristian har trent barn og unge før, men
det var litt annerledes.
– For 16 år siden hadde jeg håndballskole
i Ekeberghallen. Da lærer du ikke noen
navn på spillerne. Nå prøver jeg å bli
kjent med dem. Det er noe helt annet å
trene fast.
For Kristian Kjelling blir det håndball
dagen lang: Elitetrener i Drammen,
klubbtrener i Jardar og sportssjef i hånd
ballavdelingen på NTG i Bærum.
Mye kompetanse der altså, og Jardar er
sjeleglad for at han tilfører sin kunnskap
i vår klubb.
: Tekst og foto Mette Bugge

DE UTVALGTE: Kristian Kjelling er populær i denne gjengen, skjønt disse spillerne har neppe sett ham på landslaget.
De var for små da han var i aksjon for Norge.

KURS. Vi håper at mange melder seg på et skikurs.

Jardars langrenn avholder
skikurs for barn født 2011
- 2014 i januar og februar
2019. Nå også med GRATIS
grunnkurs for foreldre.
Jardar ønsker å gi barn et lokalt tilbud om
innføring i grunnleggende skiteknikk, og
ikke minst oppleve gleden av å leke og ha
det gøy på ski sammen med andre barn
og dyktige instruktører
Kursets innhold:
Kurset strekker seg over 6 lørdager i

16
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januar og februar. Oppstart blir lørdag
5. januar 2019, og kurset vil foregå ved
det nye skistadion ovenfor Vestmark
setra parkeringsplass. Hver økt varer i 75
minutter med oppstart klokken kl. 10.00.

eller ingen erfaring med ski fra før. Kurset
blir i samme område som barna.

Siste kursdag er den 10. februar i for
bindelse med årets store happening på
ski – Tour de Bærum. Her går barna et
barneskirenn.

Tid og sted: 5. januar, 12. januar,
19. januar, 26. januar, 2. februar og
9. februar (barneskirenn /
Tour de Bærum.

GRATIS grunnkurs for foreldre:
Melder du på barne på skiskole tilbyr vi
et GRATIS (pris 1 kr) nybegynnerkurs
for inntil 2 voksne foreldre på samme
tidspunkt. Kurset er for deg som har lite

Oppmøte kl. 10.00 ved Skistadion på
øverste parkeringsplass.

Pris: 1000 kr for 6 kursdager inkl.
barneskirenn den 9. februar

: Tekst Mette Bugge foto Kent Søndergaard
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Samling på Liatoppen
går aldri av moten
Ettermiddagens økt besto av løping på
Liatoppen. Gjengen var nemlig tilbake
til lunsj.

131 foreldre og unger i
skjønn forening deltok
på langrenngruppas faste
samling på Liatoppen.

Alle grupper hadde trenere, og flere er
foreldretrenere.

Det var ikke så mye snø akkurat der. Kun
ei løype på 600 meter.

18 år gamle Tobias Hellum Moe er trener.
Han vant en konkurranse i pushup og
ga seg med 90. – Like imponerende var
13-åringen Linda Rasch Olsen. Hun
klarte 71, opplyser Dag.

BARMARKSØKT. Anders Heen med
datteren

TRENER Tobias Hellum Moe og Halvor
Teigen.

– Men det aller viktigste på denne sam
lingen er det sosiale , sier Dag Helland-
Hansen.
De minste fra 8-12 år gikk likevel på
Liatoppen, mens de eldste på 13-16 år dro
til Hemsedal, 50 minutter unna. Mange
foreldre ble med. De måtte tross alt kjøre.

Lørdagen på Liatoppen inneholder alltid
underholdning, konkurranser, quiz og
mye moro.
Det som ble en overraskelse, i alle fall for
leder Kent Søndergaard, var at han fikk
en ærespris.

7-10 ÅRS GRUPPEN klar til første økt på ski lørdag formiddag
OPPMANN Merethe Therkelsen leker med
under “Capture The Flag” på

UT PÅ TUR. Fra venstre: Hedda Iversen, Hedda S Villadsen, Marie Kostveit, Julie H Steen
- alle 11 år og 6. klasse på Tanum Skole

– Det er for alt han og familien har gjort
for Jardar, sier Dag.
: Tekst Mette Bugge foto Kent Søndergaard

SAMLING av de yngste gruppene på Skistadion

KLAR FOR TRENING.

18
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▶

Prisdryss etter 32
etapper på sykkelsetet
Det er en stabil kjerne blant deltakerne,
men vi er glade for å ha sett 12 debu
tanter i 2018, fem damer og 7 karer, og
flere av dere er jo også debutanter her på
banketten.

Sykkelgruppen feiret
seg selv og hverandre i
klubbhuset. Og 42 deltagere
ville være med.

De aller ivrigste i år har vært: Dan-Evert
Brekke og Narve Holen. Begge med pene
21 etapper, men Dan tråkket 50 km
lengre enn Narve og var den eneste som
passerte 1000 TourTråkk km i år.

For da sykkelrytterne samlet seg til den
tradisjonelle banketten etter endt sesong
av TourTråkk, var det stor stemning,
mange priser, utsøkt mat og fabelaktig
atmosfære.
Banketten fant sted fredag 16. november,
og som vanlig holdt “general” Ola Nyhus
oppsummering av sesongen. Han kunne
fortelle følgende. Jardarposten sakser:
En halv runde rundt jorden
Vi har hatt 32 etapper i år fra Prologen
den 7. april til etappe 31 nå sist lørdag.
Det har vært 65 innom 1 eller opp til 21
ganger. Til sammen har gruppa syklet

STORHETER: Kjell Nervold (t.v.) ser
beskjedent ned. Ola Nyhus og Tron Nerbø
ble klubbmestere i terreng. Tron fikk i tillegg
utmerkelsen «årets mannlige debutant»

18 842 km gjennom sommeren. Og som
Kjetil har oppsummert på Facebook betyr
det at om vi hadde gjort det som stafett
hadde det blitt nesten 8,5 ganger fram og
tilbake mellom Lindesnes og Kirkenes.
Eller en knapp halv runde rundt ekvator.

Av jentene har Lise Bjørnstad vært den
mest aktive, tett fulgt av Siri Kongs
gaarden og Marianne Sanderud.
Vi har som vanlig syklet i alle himmelret
ninger, korte og lange turer, lette og tunge
turer, enkle og krevende turer på ”syk
kelbare” stier. Og at definisjonen av syk
kelbar sti er litt kilen, har vi jo hatt noen
disputter om. Etter så mange år skulle en
tro vi bare har syklet på kjente veier og

GOD STEMNING. Klubbhuset er også en arena for fest og møter, som når sykkelgruppa har bankett.

stier, men slik er det jo ikke. Også i år har
vi vært på mange ukjente stier og veier, og
en som fortjener honnør og jubel for sin
utrolige lokalkjennskap, oppfinnsomhet
og innebygde GPS, er stifinneren over alle
stifinnere, Knut Petter Guriby
Noen kom i kragebeinsklubben
Vi har heldigvis hatt få uhell på Tour
Tråkk i år, men likevel har kragebeins
klubben igjen fått noen nye medlemmer,
men det er altså takket være landeveis
sykling og manglende jumping skills hos

e nkelte klatremus. På den mer hyggelige
og sosiale siden kan nevnes at vi som van
lig har vært ivrige brukere av markastuene
og lokale kaféer og testet utallige kalori
bomber. Vi har vel ikke fått kåret noen
vinner av bakverk i år, men Brunkollen
holder fortsatt koken med høy standard.
Får et 70 siders kompendium
Ola Nyhus, som var viktig bidragsyter for
å få i gang den tradisjonelle Tour Tråkk
hver lørdag klokken 09.00 presis fra
klubbhuset, fortalte også at det var flere

som hadde debutert som skrivende i år.
Etter at hver eneste etappe er unnagjort,
kommer det nemlig en beskrivelse, et
referat, på sykkelgruppens facebookside.
– Det er flott, selv om det kanskje ikke
alltid har vært helt frivillig, sier Nyhus,
som berømmer deltager Knut Helgesen.
Han har laget et 70 siders kompendium
fra alle turene. Gøy å ha for etter
tiden. Dessuten tar han mange bilder,
noe Jardarpostens lesere kan se i denne
reportasjen.
: Tekst Mette Bugge og Ola Nyhus foto Knut Helgesen

TOPP DAMER. Kristina Vestveit Nervold (t.v.) og Lise Bjørnstad
ble klubbmestere i hver sin klasse i terrengritt

20
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PRISVINNERE. Ola Nyhus fikk «The Nine o´clock Sharp Tour
shield» og Knut Helgesen «Landeveisprisen»a

MESTER. Kjell Nervold (t.v.) kan gratulere Olav Tungesvik som
klubbmester i landevei.

VERDIG. Kristina Vestveit Nervold ble klubbmester i landevei.
Kjell Nervold delte ut premien.

FIKK ROS. Hamid Besharati stilte med nydelig mat fra Iran.
Bedre blir det ikke.

FØRSTEREIS. Anne-Sofie fikk prisen «årets kvinnelige debutant»
av Ola Nyhus

GOD HJELPER. Marianna Mørk fikk gave for sin uerstattelige
innsats som følgebilsjåfør i flere av årets lange ritt

Jardarposten nr 4 – 2018
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Friidretten fikk tak i
Norges beste sprinter

De to første som
ble historiske
Thea Eek-Floten (13) og

Ingen løper raskere på 100
meter i Norge enn Ezinne
Okparaebo. Nå har hun
vært i den ferske friidretts
gruppen til Jardar.
– Jeg har mine kontakter, sier Kristin
Gjertsen, en av pådriverne for å få med
friidrett i klubben vår.
Unge utøvere har trening i den flotte hal
len på Rud, Bærum idrettspark (BIP). Dit
kom den gode løperen, som har EM-gull
og flere medaljer som junior, vært med i
mange mesterskap og OL og satser mot
sommerlekene i Tokyo.

Hun bor på Grorud, men er medlem av
bergensklubben Norna-Salhus. De støtter
henne på alle måter.
– Det var spennende å få henne på besøk.
Hun hadde mye å lære bort, forteller
Gjertsen.
Alle kan delta
Treningsøkten var av stor verdi for unge
mennesker som ønsker å lære seg å løpe.
Både fotballspillere og langrennsløpere er
på trening, som foregår tirsdag, onsdag
og fredag. Som oftest er det ulike delta
gere i de forskjellige gruppene, men noe
for alle.

POPULÆR TRENER. Gøy å få Ezinne Okparaebo på besøk.

Okparaebo holder norgesrekordene både
på 100 meter og 200 meter.

Mirian Gjertsen Barkbu (12)

– Jeg tror at hun kanskje kan komme to
ganger i året, sier Kristin.

første som representerer

Okparaebo har elleve NM-gull og tre
kongepokaler, og trener mye i utlandet.
Men hun er en ambassadør for friidretten,
og i Groruddalen har hun vært en inspira
sjon for mange jenter som vil løpe.
– Vi gleder oss allerede til hun kommer
tilbake, sier Kristin, som passet på å ta
frem mobilen for å dokumentere begiven
heten.
: Tekst Mette Bugge foto Kristin Gjertsen

kan skryte av å være de to
Jardar i et friidrettstevne.
Og da mener vi etter at den idretten ble
tatt opp som egen gruppe i klubben dette
året.
De to jentene trener apparatturn mange
timer i uken i tillegg til friidrett. Det at de
ble med på et tradisjonelt friidrettsstevne
ble en liten historisk begivenhet.
Stevnet det gjaldt var Julestemne, som
BUL-Oslo arrangerer hvert år. Det samler
mange hundre deltagere fra hele Østlan
det, og det foregikk i Bærum Idrettsparks
friidrettshall.
De er allsidige
Begge jentene deltok i høyde i J13 og 60
meter i hver sin klasse, mens Mirian også
var med på lengde i J12 i tillegg.
De gjorde en kjempebra innsats og fikk
med seg gode perser som det kan være
inspirerende å prøve å slå neste gang.
Plasseringsmessig gikk det best i høyde
(5. og 6. plass) og lengde (5. plass).
Vi gratulerer med super innsats og gleder
oss til neste stevne!
Friidrett fortsetter med trening samme
dager og tider etter jul og påmelding

TO PÅ TOPP. Thea Eek-Floten og Mirian Gjertsen Barkbu har meldt seg inn i Jardar og
begynt med friidrett.

for neste halvår åpner snart. Man kan
være med en, to eller tre dager pr uke.
Håper mange vil være med oss fremover

også! Friidrett og særlig løping er en flott
aktivitet sammen med andre idretter.
Velkommen!
: Tekst og foto Kristin Gjertsen

Kundefordelsprogram for
Costa Saks har nå opprettet kundefordelsprogrammet: «acostaVIP».
Vi ønsker alle Jardars medlemmer velkommen til dette programmet.
Ved å takke ja til å bli medlem av acostaVIP vil man opparbeide seg
bonuspoeng på alle behandlinger og alle kjøp!

22
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Når man har fått nok bonuspoeng kan man bruke
disse til å skaffe seg et valgfritt gratis produkt.
Mer informasjon finner dere på fixit.no app og
www.acosta.no.
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Annonse

Årets morsomste bok?

FERSK OG FIN

Kjøp to – betal for begge

FJELLEDELGRAN & GRAN
KJØP ET

NYHUGGET

JULETRE

eller

FELL DITT

EGET

JULETRÆR AKING GLØGG
PØLSEGRILLING
KANEFART
KORTREIST JULEGAVEMARKED
FINN OSS PÅ
FACEBOOK
ELLER SE WWW.SKUI.NO

FOR INFO OG PROGRAM

VELKOMMEN!

Dette er boka du får ferdig signert og kjørt hjem til deg!
(Gjelder ved kjøp av minst to og adresse i Asker eller Bærum)
Boka består av flere hundre muntre historier fra presse- og idrettsmiljøet.
Pris for én: 200 kr. Pris for to eller flere: 150 kr per stk.
(Ved kjøp av restopplaget: spesialpris)
Prisgaranti: Hvis du synes boka til Are Kalvø er morsommere,
får du ikke pengene tilbake!
Ta kontakt med Arne Hole på tlf 908 92 217 eller på e-post: arne.hole@aftenposten.no

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

Har bedriften din de samme verdiene som Jardar?
IL Jardar ble stiftet i 1962 og er i dag et breddeidrettslag med
1400 medlemmer med gode verdier.
Vi er en klubb som er i en stadig utvikling, og er et resultat av
lokalsamfunnet rundt. For oss er det viktig å være en tydelig og
viktig samfunnsaktør.
Det gjør vi ved blant annet ved å ha et tett samarbeid med de
lokale grunnskolene, Tanum, Jong, Bjørnegård, og Emma Hjort.
Kunstgressbanen på Bjørnegård er et fast tilholdssted for
fotballagene, og her spilles det seriekamper for gutter og jenter
i alle alderstrinn hele sommerhalvåret, og det trenes året rundt,
selv på vinteren, siden vi har undervarme under kunstgresset.
Fotballgruppen i Jardar har nesten 500 spillere fordelt på ca. 45
lag. I Jardar vil bredden alltid være viktigst. IL Jardar er en klubb
hvor alle skal kunne være med, men også et sted hvor de største
talentene skal få nok utfordringer.
Fotballgruppen arrangerer mange spennende turneringer på
kunstgressbanen i løpet av året, blant annet «Jardar Mix League»
og «OBOS Miniligaen», og flere andre turneringer planlegges. I
sommerferiene arrangeres det årlige fotballskoler, og i skoletiden
arrangeres det FFO for skoleelevene fra de lokale grunnskolene.
Vi har også et samarbeid med Bjørnegård ungdomsskole, som har
trener- og dommerutdannelse som et valgfag for sine elever.

For bedriften du jobber i er det en veldig god mulighet for
å profilere seg overfor tusenvis av mennesker som besøker
anlegget hele året, det være seg spillere, foreldre, familie,
trenere, og hundrevis av besøkende fotballag.
Det de alle opplever når de besøker oss er kulturen og
atmosfæren som rår på kunstgressbanen:
Viser Respekt – i Jardar viser utøvere, trenere og foreldre god
oppførsel
Sprer Glede – i Jardar bryr vi oss om hverandre, sprer godt
humør og entusiasme
Fremmer Mestring – i Jardar er det rom for at alle skal få
konkurrere på sitt nivå
Kvalitetsbevisst – i Jardar gjør vi ting ordentlig
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GODE GRUNNER TIL
Å BESØKE BULL I SOMMER:
1. Du får rabatter som JARDAR medlem.
2. Klubben din får prosenter av alt du handler.
3. Vi har det du trenger av rulleski.
4. Du får klubbpris på utvalgte sykler.

Er du ikke sponsoransvarlig i bedriften du jobber i, men vil at vi
tar kontakt med den som er det? Send oss et tips om hvem det
er, så tar vi kontakt for å presentere oss.
Vi har rimelige sponsoralternativer:
Alt 1 – Avtale 3 år – Kr. 21.000,- (kr. 7.000,- per år)
Alt 2 – Avtale 5 år – Kr. 30.000,- (kr. 5.000,- per år)

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

26

EN SKIKKELIG
SPORTSBUTIKK!

Er du ansvarlig for sponsordelen i bedriften du jobber i?
Ta kontakt med oss for en meget god og synlig profilering av
selskapsnavnet på kunstgressbanen.

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

Industriveien 2, Sandvika • Tlf: 67 54 30 23 • online booking via Fixit.no
Facebook: Acosta saks • Hjemmeside: acosta.no • Instagram: acosta.no

Nettbutikk: www.bull-ski-kajakk.no
Bull Ski & Kajakk AS, Sandvika: 67 55 52 60
Bull Ski & Kajakk AS, Majorstua: 23 20 44 20

www.bull-ski-kajakk.no
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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:

Lindring 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

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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Sørensen & Hornmoen AS

Bestillingstelefoner:
67 56 12 46 – 67 87 67 09

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

Bestillingstelefoner:
67 56 12 46 – 67 87 67 09

Tømrermesterfirma

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
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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
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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

Å være trener gir mye glede:

– Jeg får gåsehud bare jeg
tenker på jentene mine
Anette Winge Kvam ble
raskt trukket inn som
trener for datterens lag av
2008-årgang i høst.
– Da var det litt skralt på trenersiden, sier
hun.
Datter Nora hadde spilt håndball i Jardar
i to år, og syntes det var stas å være med.
Men det å bli trener vare noe helt annet. Og
gledelig.
-Det å være trener er så gøy. Disse jentene
utgjør en fantastisk gjeng. De er lydhøre
og ivrige. Og de gir meg så mye glede, sier
Anette.
Hun har hatt 30 spillere på trening, og
er sjeleglad for at hun nå har fått inn to
17-åringer som er født og oppvokst i Jardar.
Sofie Hørgård og Kristin Braae er riktignok
aktive i Vestre Bærum akkurat nå, men sa ja
til å bli hovedtrenere midtveis i sesongen.
– Da kan jeg trekke meg litt tilbake som
supervisor, sier Anette.
Hun har selv spilt håndball i flere klubber i
Bærum, som Jar, Haslum. Bærums Verk og
Hosle, før hun kom til Jardars veteranlag.

HØR HER! Anette Winge Kvam ligger på knærne og viser på tavlen hva spillerne
skal gjøre.

– Vi bor jo i nærheten, i Juterudveien, sier
hun.
Det var naturlig å komme i Combihallen,
skjønt hun mener at hun ble lurt.
– Ja, det var Janicke som sa at jeg skulle ta
en tur i hallen, og plutselig hadde jeg tatt
på drakten og spilt treningskamp. Det var
du som lurte meg, ler Anette.

etter at hun hadde briljert på vingen. Nå
har Anette trent seg opp godt, og kommer
trolig tilbake på laget igjen. Med en
forsterket sene.
– Det er så fint å være rundt laget. Derfor
har jeg sittet i sekretariatet på seriekam
pene.
Anette og oppmann Mette Härdi er like
uvurderlige der.

Hun ble skadet like før jul i fjor, på den
siste treningen før jul. Da røyk achilles

: Tekst Mette Bugge Foto Jens O. Kvale

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

