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Alt har en slutt
Kanskje er dette min aller siste Leder, eller den nest
siste. Jeg har varslet at jeg går av på årsmøtet
28. mars.

Gikk skirenn i en
tigerpark i Kina

Så får jeg bare håpe at noen har lyst til å overta.
Det er en spennende jobb. Jeg har hatt den i syv
år, så jeg vet det godt. Den gir innsikt, opplevelser,
nye venner og gode kontakter.
Det er så fint å få oppleve at barn og unge, ja
voksne også, har nytte av at Jardar har så mange
tilbud. For det har vi.
De siste årene har vi utvidet med to nye idretter,
volleyball og friidrett, som engasjerer nye medlemmer. Ja, det blir et press på Combihallen der
håndballen holder til men samtidig må vi prøve å løse det og jobbe for at vi skal få mer
plass.
For nettopp hallkapasitet, og for fotballens del baner, er det som jeg og de andre i
styret ønsker oss aller mest.
Jeg har sagt at jeg kan hjelpe til i en overgangsperiode, når en ny leder overtar.
Det Jardar er så heldig å ha er en daglig leder som gjør mye av jobben. Det er ikke som
i “gamle dager” da leder og styre måtte gjøre alt. Vi er det politiske organet som tar
viktige avgjørelser, og Anja Kingdon følger opp.
Derfor er jeg på ingen måte utslitt etter disse årene, men heller glad for at jeg kunne
bidra. Samtidig ser jeg at når man har vært leder i mange år, trenger klubben en ny sjef
som kanskje har andre ideer og ønske om å utrette noe.
Uten alle frivillige så hadde vi ikke kunne drifte klubben. Vi har mange dedikerte
frivillige som legger ned utrolig mye tid på alle arenaer. Det er så mange jeg har lyst til
å takke. Anja er som sagt limet i klubben, og Klemet Elisenberg, som er ansatt i 30%
stilling på klubbkontoret, betyr også mye. Han er viktig for at Anja skal ha en kollega å
spille på lag med. Og det er nok av oppgaver for begge å ta tak i.
Jeg kommer til å følge med på hva som skjer i årene som kommer. Jardar vil alltid stå
mitt hjerte nær. Det var der jeg startet som ung håndballspiller i sin tid.
Takk for meg!
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Casper Neville med sitt store forbilde
Espen Lie-Hansen.

GODT FORNØYD. SindreTungesvik syntes skirenn i Kina ble en flott erfaring, og ikke minst opplevelse.
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Langrenn har fått en
boost i Kina. Denne
gangen fikk til og med
Jardarrepresentanter
merke det.

29. desember satte Thomas Foyn og jeg,
Sindre Tungesvik oss, sammen med en
stor europeisk delegasjon, på flyet til
Beijing for å være med på China Tour
de Ski. Tidligere år har dette vært en
tour på 5-6 renn, men på grunn av noen
administrative endringer i det kinesiske
skiforbundet ble det kun lagt opp til to

renn denne gangen, en skøytesprint i
Changbai og Vasaloppet China på 50 km
i Changchun, uten at det satte noen stopper for stemningen underveis på reisen.
Vi landet i Beijing i kl 10 på morgenen
30. desember for så å reise inn til Beijing
for å smake den lokale retten «dumplings»
og se Fugleredet, OL-arenaen fra 2008,
der de hadde laget en snøpark med sklier
og leker der kinesiske barn koste seg.
Morsomt å se at nordmenn ikke er de
eneste som bruker hodeløst mye penger
på å produsere snø.
Selfie på kinesisk
Dagen etter bar det til Changbai skiresort, kun 30 km fra grensen til Nord
Korea. Nyttårsaften ble gjennomført
med god underholdning og et hyggelig
kinesisk vertskap som var overivrige på
å ta selfie med sine vestlige venner. De
fleste klarte å unngå det mest spenstige
kinesiske maten, og kvelden ble avsluttet
tidlig med fyrverkeri 22:30 etterfulgt av
leggetid.

SKULPTUR. Få land i verden har folk som kan lage like flotte is-og snøskulpturer.

GOD GLID. Thomas Foyn (t.h.) avbildet under selve rennet.

Sindre hadde dessverre ikke fått ski
utstyret sitt til Beijing og ble dermed
nødt til å låne Thomas sitt andrepar på
sprinten dagen etter, selv om dette trolig
ikke gjorde noen voldsom forskjell på
resultatet. Sindre klokket inn på 22. plass
i prologen som ikke holdt, da det kun
var 16 som gikk videre. Thomas derimot
klinket til med en 8. plass i prologen og
deretter kom han seg videre fra kvart
finalen. I semifinalen endte han å gå i

PARADE. Alt er stort i Kina, også paradene på skirenn.

heat med vinneren og 2. plassen totalt,
noe som ble i tøffeste laget og han endte
på en 3 plass i semifinalen og endte opp
med en meget solid 6. plass totalt mot
OL- og verdenscupløperne!
Fikk merke det på kroppen
Dagen etter satte vi oss i bussen igjen,
men dessverre med en Thomas som knapt
var synlig i febertåken. Mye reising og
sprint er en tøff belastning på kroppen.
Dessverre var tiden litt for knapp til å bli
kvitt sykdommen for Thomas sin del og
under Vasaloppet China, 5 mil klassisk,
var det Sindre som skulle forsvare Jardar
sin ære. Vasaloppet China går i en tigerpark i byen Changchun, en «liten» by i
kinesiske øyne, med «bare» 8 millioner
innbyggere.
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Foruten kaldt vær og overdrevent militær
tilstedeværelse, disket Vasaloppet China
opp med de mest spektakulære snøskulpturene vi har sett samt kinesiske trommer og dans før start. Det var også mye
diskusjon og usikkerhet i forkant om det
var best å stake eller gå med feste. Etter å
ha hørt med folk som hadde gått tidligere
bestemte Sindre seg for at det er «all or
nothing» og leverte inn skia til prepp med
beskjed om at det ikke skulle legges feste
smørning. Starten gikk og Sindre hang
med tetgruppen i 6-7 km inn i første
skikkelige bakken. Etter diverse innhentninger og feltslipp røk tilslutt strikken
for godt etter 25 km. Dermed ble siste
halvdel sololøp, hardt for både kroppen
og psyken og det var en lettet Jardarløper
som kom i mål på 20. plass totalt.

Måtte bare synge ut
Deretter bar det av gårde til bankett og
karaoke for hele gjengen før vi reiste
tilbake til Beijing for sightseeing dagen
etter. Med kun en dag til sightseeing var
vi superturister og fikk sett både den
kinesiske mur, den forbudte by og silkemarkedet i tillegg til nok en bankett med
en super gjeng.
Dette var en utrolig kul opplevelse og vi
fikk både mange nye erfaringer og vennskap på turen. Vi anbefaler alle å ta denne
type muligheter når de byr seg, det er
bare å huske at NorgesCup og kretsrenn
kan man gå i mange år.
: Tekst og foto Sindre Tungesvik
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Hopp er blitt
litt pop igjen
Vellykket hopprenn med
45 deltakere fra fjern og
nær.
Tradisjonen tro ble Jardarrennet arrangert
i Jardarkollen siste lørdag i januar. I år
var det 45 barn med, mer enn dobbelt
så mange som i fjor. Jardarrennet er
et rekruttrenn og en god mulighet for
dagens yngste hoppere å få prøvd seg i
konkurransesammenheng.
Jardars hoppgrupe stilte så klart selv sterkt
med deltagere i alle bakker.
Hannah Brobeck (8) deltok i den mellomste bakken og hoppet hele 15 meter

i første hopp. Hun ble intervjuet at av
Budstikka, der hun sa:

– Jeg så hoppbakken og ville prøve, sier
Iver om hvorfor han begynte med hopp.

– Jeg har hoppet i to år, sier hun og
peker på Maren Lundby som et av sine
forbilder. Det er jenta som er regjerende
olympisk mester.

Hopp er topp
Vi ser også økt rekruttering i vår egen
gruppe, med stadig nye medlemmer som
prøver seg på trening. Gruppen har utstyr
til utlån til alle medlemmer og heis i bakken som gjør det enkelt å starte. Emily
Kenich (9) har først sesong i år:

Venninnen til Hannah, Maren Thorsen
Rønning (8) , ble med Hannah på en
hopptrening og da var det gjort:
– Også er det ekstra gøy siden jeg også
heter Maren, sa hun til Budstikkas fremmøtte journalist.
I den store bakken hopper både Iver B
 eyer
(11) og Andreas Gudbransen Sclichting
(9), som begge har hoppet i 5 år.

Ida i klassen hoppet så da fikk jeg lyst til å
prøve. Jeg synes det er morsomt å hoppe.
Gruppen trener hver torsdag i Jardar
kollen og alle er velkomne til å prøve seg
så lenge snøen ligger.
: Tekst Anne Kirstine Kenich
foto Karl Braanaas (Budstikka)

I SVEVET Noah Holtleite
IVRIGE. Andreas Schlichting og Iver Narum Beyer

SPENTE skihoppere før start
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BRA FART. Jonathan Markov
SPENTE FORELDRE. Odin Meisingset i farta.
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FIN STIL. Hannah Brobeck

EN SUPER TRIO. Maren Thorsen Rønning, Helene Evans (Fossum) og Hannah Brobeck
LUFTIG SVEV. Oscar Meisingset

KLAR FOR NEDSLAG. Daniel Hvalstad
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3000 starter,
5 renn og
Jardar var med
Tour de Bærum er så
desidert kommet for å bli.
Fem ulike skirenn, 3000
starter og de tre klubbene
Haslum, Jardar og Jutul
som alle bidro med løpere,
ledere og frivillige.
Mønstringen helgen i februar 2019
hadde alt. Jardars Dag Helland-Hansen
forteller at alt ble arrangert fra Skui. Han
var hovedleder, mens Marianne Løwe var
rennleder for Jardarsprinten
Først var det Haslumrennet med hodelykt
klassisk renn fredag kveld. Deretter fulgte
Jardarsprinten, med nyheten 100 meter,
som ble veldig vellykket.
– Barna elsket det, sier Dag.
Neste var Jutulcrossen, artig som alltid.
Et hopprenn med 400 startende var nytt
av året. Kombinasjonen hopprenn og 100
meter ble en egen øvelse.
På søndag var det Vestmarka Rett Ned.
– Dette er et slags mini Tour de ski, sier
Jakob Agner Matheson, som får oss til å
tenke på elitens tour i Mellom-Europa
rundt nyttårsskiftet.
Jakob er sportslig leder for de yngste i
Jardar. Han hadde stor sans for Vestmarka
Rett Ned, som inngikk i opplegget. Da

VESTMARKA RETT NED. Håvard Bjørnestad fra Jardar.

Linnea fikk oppmuntring
MOTIVERT: Linda Lannem i fullt driv i Vestmarka Rett Ned.

var det start fra Jordbru, Vestmarksetra og
Grønland, alt avhengig av aldersklassene.
Målgang var på Skui.
Deltakerne i denne touren i Bærum er fra
åtte til junioralder.
Alle foreldre i langrennsgruppa bidrar
med dugnad, som kan være kafeteria,
parkering, løypevakt. Matheson tror det
var 70-80 foreldre fra vår klubb.

Både Dag og Jakob sitter i styret. Dag er
sportslig ansvarlig for de eldste.
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Linnea Holst fra Jardar og syv andre
langrennsløpere deltok i Hovedlandsrennet (HL) på Gålå 1.-3.

– Det var ikke det beste været, men det
var et interessant vær, sier Jakob.

Der var det 5 km fristil, klassisk sprint,
langrennscross og stafett med eget
Jardarlag.

Han sikter til at det var noe regn.
Dag legger til: Deltakerne syntes det var
den beste TdB av de så langt fem arrangerte tourer. Det er vi fornøyd med.

– Det var ingen toppplasseringer av
Jardarløpere, men Linnea Holst på 27.
plass i J15 av 200 startende jenter er bra,
mener Dag Helland-Hansen.

: Tekst Mette Bugge foto Dag Helland-Hansen
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PÅ SPORET. Eilen Bjanes representerer vår klubb på en god måte.

Stafettlaget til Jardar ble nummer 40 av
de 90 startende kretslagene.
– Alle sammen fikk de sitt beste skirenn
under HL og det skal de være fornøyde
med.
Løperne trener i Team Vestmarksetra
sammen med BSK, Jutul og Holmen.
Fra treningsgruppa ble det 2 sølv, bronse
og 4. plass
FIN INNSATS: Linnea Holst leverte godt i
Hovedlandsrennet.
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Casper (9) fikk
møte helten sin
Dette er historien om
en ung gutt som skulle
bli oppslukt av en
landslagsspiller.
Espen Lie-Hansen er best!
Casper Neville er ikke i tvil. Han har aldri
vært det.
– Jeg bare liker ham. Har er kul, og har
en fin spillestil. Han er ikke redd for å
gjøre noe feil, og han er en de hyggeligste
på landslaget, sier ti-åringen.
Casper går i 5 A på Tanum skole. Han
har mange interesser, men håndball er
en av de store. Mamma Norin er trener

for laget hans, G 10, der Casper spiller i
midten og på venstre bakspillerplass.

ble oppslukt i spilleren som ble han store
helt.

– Jeg drømmer om å komme på lands
laget, sier tiåringen.
Han forteller at han har møtt håndballproffen flere ganger, sist da det var
landskamp i Nordstrand Arena før VM.
Da var jardarspillerer av årgang 2009 og
2010 maskoter. De fikk løpe inn med de
store gutta.

Casper var bare fire år gammel da han
maste om å få spille håndball. Hans lidenskapelige interesse for den idretten, skulle
bringe ham til hans store helt og idol:
Landslagets Espen Lie-Hansen.

– De andre på laget ropte Espen, men
han hørte ikke. Da jeg ropte, viste han
tommelen opp,
Så kamper igjen og igjen
Dette er historien om en ung gutt som

Casper Neville fra Slependen spiller i
dag på Jardars Gutter 10 lag i nettopp
håndball. Men da han var liten, hadde
ikke klubben noe tilbud til ham akkurat
på det området.
Mamma Norin minnes sønnen som satt
og så opptak av landskamper og spilte
klippene frem og tilbake for å se på finter

▶

IDOL. Det er lett å se hvem som er Caspers sitt idol.
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og bevegelser. Kamerater syntes det var
utrolig kjedelig. Foreldrene var litt overrasket over hans tidlige engasjement.

– De henger nå på rommet hans sammen
med en del Ronaldo plakater, opplyser
mamma Norin.

Han begynte med allidrett i lokalklubben
først, for så å starte på håndball da han
var seks år.

Jardar-spilleren var utrolig heldig og med
hjelp av Hein Barthold, leder av Norsk
Topphåndball og hans sønn Sebastian
Barthold, proff i Danmark, fikk han han
for to år siden en signert landslagsdrakt
med en hilsen fra Espen. Den er rammet
inn og henger nå på veggen.

Casper syntes at Espen Lie-Hansen var så
god. Det er den mangeårige landslagsspilleren og proffen som har vært hans store
forbilde fra han var fire.
I dag er det også stas med Sander Sagosen
og de andre på landslaget, men Lie-Hansen har en helt spesiell plass i tiåringens
hjerte.
Casper kan forøvrig navnet på alle
landslagsspillerne og vet deres spesialiteter. Men ingen er som Espen.
Var heldig og fikk drakt
Casper bor nærmest i sin landslagsdrakt

IVRIGE GUTTER klare for signering
på trøya.

med Espen Lie-Hansen på ryggen, og
følger veldig med. Han ønsket seg plakater av i fire år av stjernene sin, og endelig
fikk han det sist jul.

Espen tar seg god tid
I januar i år, før landslaget skulle dra til
VM i Danmark, der det ble sølv, fikk
unggutten møte sin store helt igjen. Det
skjedde i Nordstrand Arena, der Jardars
G 09 og G10 var maskoter. Det betyr at
de fikk løpe inn på banen sammen med
landslagsspillerne før landskampen. Det
var utrolig stort.
– Espen er fantastisk flott. Han tar seg
alltid tid ved signering og svarer med

MASKOTER. Jardarspillerer av årgang 2009 og 2010.
AUTOGRAF. Espen Lie-Hansen er et fint og sunt forbilde.

tommel opp når Casper roper navnet
hans fra tribunen. Det betyr så enormt
mye. Han er et fint og sunt forbilde. Jeg
vet det er både spillestil og personlighet
som gjør at Casper liker Espen så godt.
Han liker at han tør å prøve på ting,
trikse skudd, backhand pasning og har et
godt overblikk og hardt skudd.
– Han har speed og et trikseskudd, sier
Casper.
Da Casper la seg for å sove etter det store
møtet med bakspilleren som de siste årene
har vært i Frankrike, var han oppglødd.
Til mamma fortalte han at hvis han fortet
seg å komme på landslaget, så kunne de
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kanskje spille sammen og da skulle de
gjøre hverandre bedre, bli venner og spille
fortnight sammen.

Han elsker å trene både håndball, fotball
og rugby. Det siste mest sammen med
pappa, som er fra New Zealand.

Under VM så han alle Norges kamper,
og skulle ønske at Espen Lie-Hansen ble
brukt mer.

Dessuten liker han ikke for mye tull, men
vil trene for å bli bedre. Han gir alltid
100 prosent og vil aldri hjem fra trening.
Han elsker rett og slett disse idrettene og
kanskje aller best håndball.

– Jeg ble lei meg fordi han ikke fikk flere
sjanser.
Nå blir han å se i Drammen
Da nyheten kom om at Espen skal til
Drammen var det stor jubel og i følge
Casper skal han på ALLE kampene til
Drammen.

– Vi ønsker ikke at han nå skal tenke på
hva han liker best, men holde på så lenge
han synes det er gøy og det lar seg gjøre å
kombinere, sier foreldrene.
: Tekst Mette Bugge Foto: Privat
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Jardar i
Norgestoppen
– Dette har aldri skjedd før
Jardars gode 2005årgang på guttesiden
sikrer seg stadig nye
cuptriumfer.

Siste helgen i februar gikk lager helt til
topps i Petter Wessel cup i Larvik, som
regnes som uoffisielt NM for gutte- og
jentelag. I 13- årsklassen på guttesiden ble Kjelsås slått 11-10 i en svært
spennende finalekamp.

– Det er første gangen Jardar har et
vinnerlag i PW cup, så dette er vi veldig
stolte av, sier Jan Ove Hagen, som er
trener for laget sammen med kona Linda.
I denne turneringen møtes alle de beste
lagene fra hele landet, så nå går det an å si
at Jardar har de beste håndballspillerne i
hele Norge i denne årsklassen.
På veien mot finalen spilte vi mot sterke
lag som Elverum, Øyestad, Stavanger,
Urædd og Asker, mens Nannestad ble
slått både i puljespillet og semifinalen.
Tøft program ende godt
Finalekampen var den åttende på to
dager, så det var slitne gutter som løp inn
til den siste kampen i Boligmappa arena
i Larvik søndag kveld. Spillerpresentasjoner, nasjonalsang og overføring på
storskjerm og nett-tv med ekspertkommentator ga en helt spesiell ramme for
kampen.

VINNERLAGET I UNISPORT CUP. Bak fra venstre: Jan Ove Hagen, Carl William Bruun,
Abdulbosit Khayrullaev, Thomas Karlsen Aaserød, Christian Viken-Slåtten, Sander
Sandmæl, Eirik Djup, Gabriel Wiik Sørnmo og Linda Berg Hagen.
Foran fra venstre: David Walstad Haugstvedt, Odin Thrane Helgheim, Anders
Aarberg Gravdahl, Jakob Hagen, Tobias Bolstad og Viktor Holm Slettmyr. Philip
Axenlöv deltok også på Unisport cup. Foto: NHF Region Øst

Da Anders Gravdahl banket inn den
avgjørende scoringen for Jardar bare 10
sekunder før slutt, måtte Kjelsås innse
at de nok en gang måtte nøye seg med
sølv. David Haugstvedt, Jakob Hagen
og Odin Thrane Helgheim ble tatt ut til
turneringens All Star Team og hele laget
høstet mye skryt fra kommentatoren på
handball-tv.
– Det er ikke mange som får oppleve å
vinne PW cup, så dette kommer nok til

VINNERLAGET I PETTER WESSEL CUP. Bak fra venstre: Tobias Bolstad, Mats Fernholt, Phlip Axenlöv, David Walstad Haugstvedt, Anders
Gravdahl og Jakob Hagen. Foran fra venstre: Sander Sandmæl, Odin Thrane Helgheim, Sander Bjørnstad Talsnes, Magnus Kristiansen,
Viktor Holm Settmyr og Eirik Djup. Foto: Jan Ove Hagen

å bli et minne for livet for de talentfulle
guttene, sier Linda.
Har hentet mange triumfer
Laget er blitt en seiersmaskin. Like før jul
ble det tok laget enda en sterk cupseier,
da guttene vant Unisport cup, som ble
avholdt på Frogner og Jessheim. Denne
cupen er et tilbud kun for guttelag og
arrangeres av Håndballforbundets Region
Øst. Målet er å motivere gutter til å fortsette med håndball oppover i tenårene.
Jardargutta vant alle de syv kampene de
spilte og avsluttet med å vinne 23-17
over Langhus i finalen søndag kveld.
Selv om det var veldig morsomt å vinne

finalekampen mot Langhus, var det nok
semifinalen i Unisport cup mot ”erkefienden” Kjelsås som gjengen kommer til å
huske best.
Kampene mot Kjelsås blir alltid tøffe og
jevne. Jardar pleier å ligge litt under i første omgang, men kommer kraftig tilbake
etter pause.
– Denne gangen ble det ettmålsseier
16-15.
Jardar stilte med hele 14 spillere ved denne cupen og i alle kampene i puljespillet
ble det byttet hele laget halvveis i hver
omgang, forteller Linda.

Det ble litt hektisk når alle skulle av og
på banen samtidig, men vi valgte å gjøre
det sånn for at alle skulle få mye spilletid.
Det er ekstra morsomt å vinne når alle på
laget vet at de har bidratt mye på banen.
For en gjeng!
I løpet av det siste året har 2005-gutta
til Jardar både vunnet regionserien,
Fredrikstad cup og Storhamar cup, slått
alle de andre lagene i Region øst sin egen
gutteturnering og altså nå blitt uoffisiell norgesmester. De er helt i toppen
i regionserien også i år og er klare for
semifinale i regionscupen. Det ser ut som
at det meste er mulig for denne gjengen.
: Tekst Mette Bugge
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▶ Moro når foreldrene er med
Foreldrene til Jardar
Gutter 13 i håndball er en
ivrig gjeng. Men da de ble
utfordret til kamp, måtte
mammaer og pappaer gi tap.
Ved den siste treningen før jul spilte
guttene kamp mot foreldrene sine. Hele
14 foreldre stilte opp og ga gutta god
motstand, men måtte innse at 13-åringene var bedre både på teknikk og fart.
Før neste kamp mot gutta er det flere av
pappaene som har bedt om et par egne

foreldretreninger, slik at det er mulig å
øve inn noe angrepstrekk.
Jeg er usikker på om det vil hjelpe oss til
seier, sier Jan Ove. Om et halvt år er disse
gutta blitt enda bedre, mens vi voksne
nok må innse at løpet nok er kjørt for
håndballkarrieren. Men dette laget gir
oss veldig mange morsomme håndball
øyeblikk og vi gleder oss veldig til å følge
dem videre.
Sammen på hyttetur
Laget legger veldig vekt på det sosiale. Et
godt miljø er utrolig viktig for å lykkes på
banen.

– Derfor var nesten alle guttene med oss
til hytta til trenerne i Valdres i høst. Det
ble litt trangt om plassen på hemsen, men
siden alle er gode venner, så er ikke det
noen problem, sier Linda.

Unge trenere

Da laget skulle ha kakelotteri på Storsenteret, kjørte en av mammaene salgskurs
for gutta kvelden før. Det ga et verdifullt
bidrag til lagkassen for treningsleiren
gutta skal på i Kroatia til sommeren.
For Jardars dyktige spillere og trenere er
målet er å ha et eget Jardarlag i den nasjonale Bringserien når guttene blir 16 år.
: Tekst Mette Bugge foto Tone Fosser

FORELDREKAMPEN. Foreldre bak fra venstre: Ann Birgit Gravdahl, Brede Slåtten, Trine Lise Fernholt, Erik Bratterud, Tord Haugstvedt,
Espen Slettmyr, Toril Bjørnstad, Thor Olav Sørnmo, Greta Holm, Jan Erik Aaserød, Silje Sandmæl, Linda Berg Hagen, Johan Axenlöv,
Liselotte Karlsson, Terje Bolstad og Jan Ove Hagen
I midten fra venstre: Anders Aarberg Gravdahl, Carl William Bruun, Philip Axenlöv, Abdulbosit Khayrullaev, Sander Bjørnstad Talsnes,
David Walstad Haugstvedt, Odin Thrane Helgheim, Jakob Hagen og Greger Otterås.
Foran fra venstre: Viktor Holm Slettmyr, Eirik Djup, Christian Viken-Slaatten, Gabriel Wiik Sørnmo, Mats Fernholt, Sander Sandmæl og
Tobias Bolstad.

EN FIN GJENG. Bakerst fra venste: Signe Næss-Andresen, Irene Martinez-Jensen, Hedda Marie Skjevdal, Amalie Brennum, Malin Grimstad, Carine Storli, Marita Ingeborg Halvsrud. I midten fra venstre: Mari Aaserød, Evine Løwe Smith, Vida Kjelling, Julie Steiner-Hansen,
Helene Svanholm Mahle, Elise Eidal. Foran fra venstre: Kristin Braae og Sofie Hørgård.

Se på denne gjengen av
årgang av 2005. De trenes
av to flinke, unge trenere,
som har sin bakgrunn i
Jardar.
Riktignok spiller Kristin Braae og Sofie
Hørgård i Østre Bærum nå.
– Årsaken til det er at laget vårt gikk
i oppløsning da vi var 15 år, sier Sofie
som i dag 17. Hun går på Dønski, mens
Kristin går på Valler.

18
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Sofie forteller at hun har vært trener siden
hun var 14 år. Mamma Tone spiller på
veteranlaget og har gjrot det i mange år.
Det ble naturlig at datteren ble med i
Combihallen.
– Jeg har vært trener fra jeg var 14 år,
forteller Sofie.
De to har foruten dette laget også Jenter
08 og Gutter 08, som trener til ulike
tider.
– Vi har nok å gjøre, ler Sofie, som legger
til: – Det er morsomt å trene dem og se at
de utvikler seg. Fordi jeg går på idretts-

linjen på Dønski, får jeg dessuten nyttig
erfaring.
Kristin Braa synes også det er givende å
være trener:
– Jentene er veldig motiverte på trening.
Det er en ambisiøs gjeng, og det er
tydelig at jentene vil lære, og gjøre sitt
beste. Samtidig som de er ivrige, er det
alltid god stemning på trening, med mye
skravling og latter. De kommer til å gjøre
det godt hvis de fortsetter slik, sier hun.
: Tekst og foto Mette Bugge
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10-åringer viser
volleystyrke
I minivolleyball tones resultatene ned

Jardar i det gode
fotballselskap
Jardars representanter
smiler på tinget sammen
med fotballpresident Terje

Jardar har denne sesongen
et lag av tiåringer i
volleyball.
Det er volleyballgruppens yngste lag,
som viser at Jardar har klart å favne både
unge, ungdom og eldre, jenter og gutter,
kvinner og menn.
Akkurat de yngste “tjuvstartet” med litt
trening ute i sanden på forsommeren. Fra

høsten ble det mer organisert, innendørs
på Tanum skole.
Og det var nettopp unge fra en klasse
der som fattet interesse for volleyball. De
fleste driver med andre idretter i Jardar
også, men har nå fått prøve seg i denne
idretten.
Og det som er fint er et barn og unge kan
få en smak av hva de ulike idrettene går
ut på. De som ikke trives i én idrett, kan
prøve en annen.

FERSKINGENE. I gang med karrieren. Bakerst fra venstre Sivert Enoksen, Wilhelm von
Hedenberg, Emil G. Dahl. Foran fra venstre; Erik Sømming, Isak Skjevdal, Marius Huse.
I tillegg spilte også Lillian Grorud.

Fikk matboks i premie
Gjengen går i 5. klasse og da Jardarposten
gikk i trykken hadde de vært med på tre
turneringer.
– På de to første fikk de medaljer, på den
neste en matboks med Volleyballforbundets emblem, sier Joar Skjevdal.
De mest rutinerte spillerne i Jardar,
gjengen som var med i NM i Stavanger
den første helgen i mars, startet opp
da de gikk slutten av ungdomsskolen.
Disse guttene er mye tidligere ute.
– De er med på minivolleyball, der
det er to-tre spillere på hvert lag, på
en mindre bane. Det er ulike nivåer i
turneringene, slik at alle kan være med å
spille uansett om de er nybegynnere eller
mer erfarne.
Tapte ikke en kamp
Kirsten Hage og Marit Skjevdal er trenere
for gjengen årgang 2008.
I den siste turneringen spilte de 12
kamper, vant 9 og med tre uavgjort.
– Resultatene tones ned. Det er ingen
tabell. Det er først når de blir 15 år at de
kan være med i en serie.
I volleyballen har de forøvrig også noe som
heter Teamvolleyball. Det er fra 12 år og
oppover, og har heller ikke tabell. Mini
volleyball er fra 12 år og nedover i alder.

Svendsen.
– Det er viktig å vise at vi er interessert
og bruker stemmeretten vår, sier Geir
Haug.
Han, Christopher Hodkin og Bryn
Horpestad var alle tilstede på fotball
tinget på Ullevaal stadion helgen 9. og
10. mars.
I tillegg kom Jardars Klemet Elisenberg
innom, men da som representant for
Oslo Fotballkrets. Han jobber deltid i
klubben vår.
Jardar hadde kun én stemme formelt,
men som Geir sier: – Vi kan likevel få
innflytelse ved å være med.
Èn av postene på programmet var hvordan man skal få klubbene til å komme
på tinget. Det er 1740 klubber i hele
landet, men bare 70-80 som stilte på
tinget.
Mange forslag til debatt
Heftige diskusjoner ble det rundt
reduksjon av antall lag i Toppserien for
kvinner, der forslaget om å gå ned fra
12 til 10 gikk gjennom. Da den samme
diskusjonen kom på herrenes lavere divisjoner, stemte de imot som ble rammet.
Men forslaget gikk igjennom også der.
– Lovforslag må ha ⅔flertall for å kunne
bli endret, så det er en viss spenning
rundt slike debatter.

: Tekst og foto Mette Bugge

Jardar på sin side vil gjerne følge med
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KVARTETT: Jardars representanter har fått med selve fotballpresident Terje Svendsen
på bildet. F.v.: Christopher Hodkin, Bryn Horpestad, Svendsen og Geir Haug.

og vite hva som kommer. Geir opplyser
at det som er viktig nå er å jobbe for å
bli Kvalitetsklubb på nivå 2, som en av
de første i kretsen. Det betyr at mange
ting må innfris, ikke minst på kommunikasjonssiden. Det er uansett en rekke
kvaliteter som må være på plass.

Alle de tre som representerte Jardar sitter
i klubbens fotballstyre. Og det forbereder seg til sesongstart, der 55 lag skal i
aksjon til våren.
– De yngste lagene melder seg ikke på
lenger, så de kommer utenom, sier Geir.

Jardarposten nr 1 – 2019
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– Alle klubbene føler
på at de er små
Jardar, Nesøya og Vøyen
enga er blitt samarbeids
partnere på fotballcamp.
Det hele startet på Nesøya, som dro i
gang den første campen.
Helgen 9. og 10. mars var det imidlertid
Jardars tur til å arrangere, først for jenter
lørdag, så gutter søndag.
Men hvorfor går tre naboklubber sammen
på den måten?

Thomas Hübertz, som vanligvis er trener
for Jardar 2005-lag på guttesiden, sier
det slik:
– Jeg tror alle klubbene føler på at de er
små.
Klubbene trenger hverandre
Da Jardarposten var innom søndag, var
det vel 50 spillere fra årgangene 20052010, som brukte hele kunstgressbanen
på Bjørnegård, men på forskjellige
områder. Trenere veiledet i det fantastiske været.

For klubbene er det en måte og dra nytte
av hverandres ressurser på, og å hindre
frafall som ofte setter inn i ungdoms
alderen.
– Men på vårt lag er vi faktisk blitt flere,
sier trener Hübertz, som gleder seg til
sesongstart i april.
På campen ble hele dagen brukt, inkludert lunsj inne på klubbhuset. Det
sosiale miljøet betyr også mye under et
slikt arrangement.
: Tekst og foto Mette Bugge

JENTENES DAG. Lørdag var jentene samlet og dette var en flott gjeng fra tre klubber. FOTO: Gunnar Brennekåsa.

Trener har
vært i OL
Jardar friidrett har fått
inn en høydetrener med
en god CV.

TRE I ETT. Representanter for alle tre klubbene: Foran f.v.: Eilif Skaset, Nesøya, Filip Ulstein, Nesøya, Sindre Mathisen Håstein, Jardar,
Bak.f.v.: Thomas Hübertz, Jaffer Alsaady, Jardar, Mikkel Brandshaug Mills, Jardar, Bernhard Rynning, Jardar, Victor Hereid Steen, Jutul,
Ayham Nassar, Jutul.
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Terje Totland (62) har representert
Norge i OL. Han ble nummer ni i
sommer-OL i 1976, og har 14. plass fra

EM i friidrett. Den personlige rekorden
er 2,22 meter.
– Vi trengte mer kompetanse på høyde,
sier Kristin Gjertsen, en viktig brikke i
friidretten.
Hun forteller at Totland skal komme på
trening annenhver onsdag.

Friidretten har treninger både tirsdag,
onsdag og fredag, og mange satser på
løp. Etter hvert vil det bli mulighet til å
delta i stevner, for dem som vil det.
– Vi ønsker å tilrettelegge også for dem
som vil satse, sier Kristin. Men det er
ikke noe must. Mange har glede av å
lære seg bedre løpsteknikk.

Jardarposten nr 1 – 2019
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▶

Etter syv år
føler sjefen at
hun har gjort sitt

Årsmøte – tar pulsen
på Jardar 28. mars
Torsdag 28. mars kl.18.00
på klubbhuset, ønskes
alle medlemmer hjertelig
velkommen til årsmøte.

Kjersti Hellby går av på
årsmøtet 28. mars. Da har

Én gang i året, på vårparten, er det tid for
en oppsummering i tillegg til å snakke litt
om veien videre.

hun vært idrettslagets leder
i syv år

Hvor mange penger har vi og hvor mange
har vi “gitt bort”. Et regnskap hører med.
Budsjettet er viktig, også det som skal
fungere kommende år.

Hun holder en liten åpning for at hun
kan bidra i en overgangsperiode, dersom
valgkomiteen må jobbe mer med å finne
en som kan ta over.

Gruppene forteller om “stoa” hos dem,
en fin måte å høre om alt som skjer i
klubben på.

Men uansett mener Kjersti det er på tide
at hun overlater vervet til nestemann.

Årsrapporten er viktig der og da, men
også som et historisk dokument over hva
som skjedde i 2018. De fleste glemmer jo
veldig fort, og det kommer folk etter oss.

– Det går litt på motivasjon. Jeg er ikke så
motivert lenger. Da er det bedre for Jardar
at de finner noen andre, sier hun.
Roser medhjelperne
Mye har skjedd i de årene Kjersti har
ledet styret, da hun ble Jardars andre
kvinnelige leder etter Åse Bergene.
Kort etter at hun ble valgt, brant det
gamle klubbhuset ned.
– Vi hadde så mange gode medhjelpere,
så det har gått greit, sier hun om gjenoppbyggingen.
For det kom opp et nytt klubbhus i 2015,
nærmere fotballbanen. Det ble Jardars
stolthet, et moderne og viktig samlingspunkt.
I hennes periode har styret sagt ja til
to nye idretter, volleyball og friidrett.
Det mener hun har vært veldig riktige
avgjørelser.
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GÅR AV. Kjersti Hellby går av som daglig leder etter syv år.

– Det har ført til at medlemstallet er i
jevn vekst, sier hun.
Samtidig ser hun at det er kamp om plass
i Combihallen, og at fotballen gjerne
skulle hatt flere flater. Derfor håper hun
at asfaltbanen utenfor Combien kan
bli brukt til å lage en liten bane for de
minste.
– Har det vært mange vanskelige saker?
– Det har gått i vanlig klubbdrift for det
meste, ved siden av de nye idrettene og
åpningen av i Vestmarka ski-og skiskytterstadion. Dessuten har vi fått en vinsj
i Jardarkollen. Det er ikke det at jeg skal
ta noe av æren for det, skynder hun seg å
legge til.

Birger Nilsen er den andre i styret som
sier takk for seg. Han har vært økonomiansvarlig og gjort en solid jobb.
Hva skal du gjøre nå?
– Få litt mer egentid. Når man ikke har
barn som er avhengig av deg lenger, kan
man gjøre som jeg vil. Når det er sagt har
jeg aldri følt at lederjobben i Jardar har
tatt ekstremt mye tid. Vi har nemlig en
fantastisk daglig leder i Anja Kingdon,
som gjør at alt er lettere.
– Hvilke utfordringer står Jardar overfor i
fremtiden?
– Det går nok på anlegg og hallkapasitet.
Behovet er veldig stort.
: Tekst Mette Bugge Foto: Privat

I forkant av et årsmøte har daglig leder
Anja Kingdon samlet trådene. Hun sørger
for at det informeres ut, og det er visse
regler for hvor lang tid i forveien medlemmene skal ha info. Bare følg med på
Jardar.no – klubbens hjemmeside.
Det som er helt sikkert er at Kjersti
Hellby, mangeårig leder av styret, går av.
Det kommer inn en ny leder. Valgkomiteen har jobbet godt og har en kandidat.
Så ingen i forsamlingen bør være redd for
plutselig å stå der med dette styrevervet.
Styret i Jardar jobber med mange ting.
Noe som er i planen er å skaffe en liten
fotballbane langs langsiden på Combi
hallen, mot veien. Der kan det bli kunstgress, og i tillegg baner til sandvolleyball.
Det er én i dag.

DAGLIG LEDER. Anja Kingdon har den siste tiden jobbet mye med papirene til
årsmøtet.

– Skolen er også interessert i dette, og vi
jobber sammen med kommunen, forteller
Anja.

klubben godt forberedt og har en mann
som er anleggsansvarlig. Øyvind Teigen i
styret har tatt på seg den jobben.

Hun legger til at idrettslaget håper å
kunne få til en bane også ved siden av
kunstgressbanen, mot Emma Hjort.

Kaffe,kake og et effektivt årsmøte er det
Anja Kingdon og resten av styret garanterer. Så da er det ingen grunn til å bli
hjemme den kvelden.

I fremtiden kan byggingen av Ringeriksbanen bli en utfordring, men her er også

: Tekst og foto Mette Bugge
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Vil at alle skal være like
Til alle medlemmer av Jardar,
Jardar Fotball har i løpet av høsten 2018
kjørt en anbudsrunde med potensielle
leverandører av drakter og annet utstyr til
fotballgruppa. Vi har hatt 3 leverandører
inne til forhandlinger og har landet på
Globall Sport med merket Jako, altså de
samme som vi har hatt. De vant anbudsrunden på kriteriene: kvalitet, pris, og
engasjement.
Avtalen har i tillegg blitt signert med IL
Jardar, som innebærer leveranse av tekstiler og utstyr til både fotball, håndball og
volleyball de neste 5 årene.
Nytt er at det blir markedsstøtte på det
som blir kjøpt av medlemmer, logistikken
blir bedre med at alle varer blir levert

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

det skal være med bekledning fra Globall
Sport/Jako. Vi håper dog å få flere sponsorer med på samtlige lag og det er startet
en jobb med å lage en markedspakke der
vi håper å få inne flere sponsorer. Dette
vil bidra til mer aktivitet og også lavere
treningsavgifter om vi får til dette.
Jardar har en egen nettshop på Globall
Sport sine nettsider, link ligger også på
våre nettsider: https://www.globallsport.
no/butikk/klubbservice/jardar-il
Hold av tirsdag 9. april kl. 17:00 21:00 for årets første klubbkveld hvor
Globall Sport vil vise frem vår kolleksjon.
Her vil det også være mulig å foreta
bestillinger.

EN SKIKKELIG
SPORTSBUTIKK!

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
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Klubben ønsker at alle skal kle seg mest
mulig likt sånn at Jardarmedlemmer lett
gjenkjennes, både på trening, kamper og
cuper. Lagene kan ha egne sponsorer men

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
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klubbhuset hver fredag, og ikke minst
skal det avholdes klubbkvelder 2 ganger
i året. Her skal Globall Sport ha med seg
klær i alle størrelser så medlemmene kan
prøve dette. Klærne blir mer tilrettelagt
for de forskjellige idrettene, samt større
variasjon i modeller for jente/dame og
gutt/herre. I tillegg vil det promoteres
tekstiler og utstyr som medlemmene
uansett kjøper andre steder. Klubben
legger stor vekt på at det ikke skal oppstå
kjøpepress blant medlemmene, og dette
tar både Globall Sport og Jardar på stort
alvor!

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

Sykkelgruppens
største satsing
Gjengen på bildet spinner
i vei. Målet er TrondheimOslo 21. juni.
Da Kjell Nervold kom på ideen at han
skulle invitere til Den store styrkeprøven,
var det 16 som meldte seg på de tre første
dagene. Siden den gangen det blitt til
sammen 25 sykkelryttere fra Jardar som
skal trå de 54 milene fra trøndernes hovedstad til selve hovedstaden. Av dem er fem
kvinner.
– Det blir helt spesielt når alle skal ha på
seg likt sykkeltøy, helt nye sykkeldrakter,
sier Kjell Nervold.
Han er en lagspiller og vil at de aktive skal
gjøre noe sammen. Derfor er det lagt opp
et løp frem mot styrkeprøven, med jevnlige
spinningstimer i egen sal på Gneist, som
gjengen har leid til en billig penge.
Sykkelgruppen har mye på programmet
fremover for å skape et godt miljø og
lagfølelse.
Tradisjonelt starter prologen i TourTråkk
første lørdag etter påske. Alle Jardarmedlemmer er hjertelig velkommen fra klubbhuset klokken 09.00, for en hyggelig vårtur
til Bygdøy. Deretter blir det oppmøte hver
lørdag fremover, med varierte turer.

VI GJØR OSS KLAR. Fv.: Ola Nyhus, Dan-Evert Brekke, Jon Kåre Beisvåg, Elisabeth
Buer-Rødø, Hans Jacob Buer-Rødø og vi ser også litt av Hamid Besharati.

Grunnen til at dette med Trondheim-
Oslo kom opp, var at mange av klubbens
sykkelryttere har gjennomført distansen
fra Lillehammer.
– Nå var tiden moden for å prøve noe
mer.
I påsken drar en gjeng på treningsleir til
Mallorca, mens Kjell Nervold og fem andre har valgt å dra til et sted nær A
 licante.
Årsaken til det, som Kjell sier, er at han

og de andre har vært på Mallorca så
mange ganger.
– Vi ville prøve noe nytt.
For å være preppet til eksamen som er
Styrkeprøven, er tre turløp valgt ut:
Enebakk Rundt 1. mai, Nordmarka
Rundt 19. mai og Mjøsa Rundt 9. juni.
– Det bør alle de som skal begi seg på
sykkelen over Dovre være godt forberedt.
: Tekst Mette Bugge Foto: Lise Bjørnstad

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

