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Flere må oppleve
gleden

Jardartrollet
på vei

Jeg takker for tilliten. Det er spesielt å overta styrevervet i IL Jardar etter Kjersti, som sto på i mange
år. Nå er det min tur, og jeg gleder meg.

Jardartrollet lever i beste

For glede er viktig, og er det noe jeg er opptatt av
er det at flere av oss voksne, foreldre til barna, får
den samme gleden som jeg og mange andre har
hatt gjennom alle år ved å engasjere oss. Det å være
aktiv i et idrettslag i nærmiljøet betyr så mye. Det
er her vi bor, det er her vi håper at det skal være et
bra miljø, og at ungene våre har det trygt. Da må
vi alle være på banen for å få til det.

det ny deltakerrekord med

velgående. Allerede på
sesongens første løp var
god margin. 142 deltakere
kom til start, og mange løp
flere distanser. I alt var det
238 fullføringer.

Selv om våre fire unger ikke er med i Jardar lenger, så fikk de mange gode opplevelser
og venner i de årene de var aktive. Jeg måtte også trå til som trener, men det var bare
moro. Det er gøy å være aktiv og engasjere seg i idretten sin, i gruppene.
Jeg håper at enda flere vil finne ut at det er moro å bidra. I håndball, fotball, ski, hopp,
volleyball og sykling er det behov for støttespillere. Mange tror at det er mye jobb,
og ikke minst mye dugnad, men slik jeg opplever det, gir det mye mer tilbake. Både
nettverket i området fungerer bedre, du kan følge barna dine tett og får være med på
å utvikle deg selv. Både familieliv, arbeidsliv og naboliv betyr mye, men deltagelse i
frivillig aktivitet som idretten er et stort pluss.

Øyvind Teigen er primus motor denne sesongen. Han er flink til å få løpene ut på
Face så fot de er ferdige. Følg Jardartrollet
der hvis du lurer på hva dette er for noe.
For de som ikke allerede har prøvd seg –
det er en fin aktivitet for hele familien.
De foreløpige rekordene fra starten sto
Mats Grevstad av på 2,7 km. Han løp

på 10,16. På jentesiden klarte Helene
Ekrheim Haugen 11, 29 på samme distanse. Styrk Kamsvåg leverte tiden 19 ,02
på 5,7 km, Julie Meinicke 23, 21.
Men – dette er på ingen måte et løp bare
for de beste. Det er flere distanser uten
tidtaking. Og de aller minste kan også
være med i løpet som starter ved Tanum
skole. Startnummeret brukes gjennom
hele sesongen.
Blir tre løp til høsten
På vårparten var det fire løp. Da Ø
 yvind
skulle oppsummere det som hadde
skjedd, kunne han fortelle at på det siste
løpet 22. mai var det 106 deltakere og
161 fullføringer. Det betyr at noen løper
flere distanser.
Styrks sterke tid fra det første løpet har

ingen klart å slå. Julien har løpt fortere
utover i sesongen. Hennes bestetid er nå
19,02.
De to kortedistansene har fått nye, raske
løpere. Håkon Ihle-Hansen står bokført
med 9,28, mens Lotte Storaker har 11,05
Det artige når man ser på deltakerlisten
på Face, er de yngste er nede i to år. De
løper med mammaer og pappaer de 200
metrene. Og så løper foreldrene selv en av
de lengre distansene etterpå.
Folk både i 30-40-50 og 60-årsalder er
med, kvinner og menn. Så det er bare
å kaste seg med til høsten. Løpene går
på onsdager. Følg med på Facebook –
Jardartrollet.
: Tekst Mette Bugge foto Øyvind Teigen

FULL FART. Ivrige deltakere ut fra start. Jardartrollet er gøy.

I Jardar er vi så heldige at vi har mange støttespillere. Det skjer mye i Jardar på anleggssiden og rundt oss. Vi har en dyktig anleggsgruppe,med bra innspill fra idrettsgruppene og gode medhjelpere i form av Liv (Stensaker) og Anja (Kingdon). Det er solide
folk. Det jeg dessuten registrerer er at Jardar på fotballsiden får mye skryt for å være en
kvalitetsklubb. Det ligger stor anerkjennelse i at gruppen har fått til det.
Både vi i styret og alle i gruppene må jobbe for at vi skal ha høy kvalitet. Da vil de
unge være hos oss, og kanskje selv en dag bidra som trenere, dommere og ledere. Det
er også et mål.
God sommer, og så sees vi etter ferien. Da går det jo fort mot Jardardagen.
: Sigve Nordrum

Økonomiansvarlig
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FIRE SOM DIGGER SYKLING. F.v.: Marianne Solstad
Brekke, Kristina Vestrveit, Sigrunn Kosi Nervold og
Lise Bjørnstad. Foto: Knut Helgesen
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Disse jentene
lover godt for
fremtiden
Jentene på dette bildet
trente håndball sammen
en gang i måneden for å bli
vant til hverandre. Det ble
suksess

For de kommer opprinnelig fra to klubber, Jardar og Nesøya, som riktignok ikke
er så langt fra hverandre. Men da de ble
slått sammen foran denne sesongen, var
det et lurt trekk.
Med “råderett” over 31 spillere kunne
treneren få et veldig godt utgangspunkt.

Spillerne av årgang 2006, dro med 23
jenter til Messecup i Tønsberg helgen
24. - 26. mai .
Mange av jentene har spilt håndball
sammen siden laget ble startet for 5
år siden, og nye spillere er kommet til
underveis.

OPPVARMING. Greit å ta noen øvelser liggende.
STOR GJENG. Jentene på lagbildet er bak fra venstre: Tone Mjøs, Martine Håland, Mari Hagberg, Oline Haaverstad, Henriette Poetsch,
Selma Hovda, Hermine Berge, Vilde Risberg Haugland, Anna Nyland, Maria Dybvik. I midten fra venstre: Sewar Barakat, Lisa Wiig, Oda
Gulsvik, Ida Bjørkavåg, Camilla Løseth, Pauline Raade, Hedda Fosen, Sara Brandshaug Hoem. Liggende foran f.v. Babette Tveiten, Maria
Løseth, Live Radøy, Benedicte Bjørseth-Andersen. Cornelia Gravdal og Julie Hotvedt hadde reist hjem da bildet ble tatt.

Messecup var første gangen de var på
tur sammen, og det var to solide lag som
stilte til kamper. Ett av lagene gikk helt til
B-sluttspillfinalen, så denne sammenslåingen lover godt for kommende sesong.

Mjøs som hovedtrener, og har fått mye
ny inspirasjon på den korte tiden de har
kjent hverandre. Motivasjonen for å spille
håndball er på topp, og den ble ikke mindre etter denne helgen sammen.

Mjøs steppet inn!
Jentene er også så heldige å ha fått Tone

Henriette Hotvedt, Bente Fosen og Hans
Florival takker for seg som hovedtrenere

for Nesøya, og det samme gjør Jannike
Haaverstad, Kjersti Risberg Haugland
og Marthe Hagberg for Jardar. Men de
vil fortsatt være en del av teamet rundt
jentene, og gleder seg til å følge utviklingen av dette nye laget fremover. Det er
moro å kunne være i nærheten av en så
flott gjeng.
: Tekst og foto Marthe Hagberg
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Her er gjengen
som ønsker
flere spillere
Jardar G10 er i støtet. De
har det så gøy sammen at
de unner flere å få være
med på laget.

Håndball for gutter er i ferd med å ta seg
opp i Norge. Det skyldes herrelandslaget,
som har suksess med mange fine spillere,
Sander Sagosen som er en profil i internasjonal håndball, og mange klubber som er
flinke til å komme med tilbud.
Breddeklubben Jardar, som har mange
idretter på programmet, er en slik klubb
som ønsker å tilby denne idretten både
for unge og gamle, gutter, jenter, kvinner
og menn.

G10 er et lag som gjerne vil ha med flere
spillere. Det er aldri for sent å starte med
håndball. Det viktigste er at man da får
mestring, fellesskap og tilhørighet. Det
at det sosiale fungerer har alt å si for at
ungene skal synes håndball er gøy, men
selvsagt må det være moro på trening
også.

utøvere, holder på med flere idretter i
yngre år.Selv med kort fartstid, var han
dem som sikret Jardar seier over Vollen i
sesongen.

– Vi er seks veldig ivrige spillere og et fantastisk team. Vi var åtte, men én sluttet
og en har flyttet. Derfor står vi med åpne
armer hvis noen vil prøve seg, sier Norin.

Og bare for å vise at alt er mulig:
– Til pause lå Jardar under 6-13, men
startet innhentingen i andre omgang.
I sluttsekundene hev Max seg inn fra
vingen og skjøt med venstre hånd for å få
bedre vinkel og ble kampens matchvinner! Da var det stor stemning i Combihallen. Jardar vant dermed med ett mål i
sesongens nest siste kamp. Jardar hadde
to kamper samme dag i Combihallen og
vant begge, sier treneren.

Max Aafos Dahlén er en av de nye. Han
kom rundt nyttår, og spiller også fotball
i klubben. Max gjør som mange andre

Hun sier at dette var en lagseier og alle
koste seg både blant de på banen og foreldrene på tribunen. Idrettsgleden var stor.

Denne gjengen har Norin Neville som
ivrig trener.

TØFFE TYPER: Jardar G 10 siste sesong med et lag som fungerer. F.v. Sivert Flåhagen Enoksen, Julian Filip Hvesser Berg, Adrian
Mjelde, Bak f.v.: Max Aafos Dahlén, Sander Haslestad Tofthagen, Casper Neville, Sindre Seim-Monsen.

: Tekst Mette Bugge Foto: Jens O. Kvale

EN FULLTREFFER. Max Aafos Dahlén har vært en viktig tilvekst til håndballaget. Her i skuddposisjon.

Idrettskolen er gratis
Jardar vil igjen tilby idrettskole i SFO-
tiden på Jong og Tanum skole. Alt er ikke
klarlagt ennå, men vi satser på oppstart
i uke 36 og avsluttes i uke 14. Det er et
gratistilbud hvor Jardar kommer med
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ungdomstrenere til skolen og har en
aktivitetsøkt innen de ulike idrettene
Jardar tilbyr på en fire ukers periode.
Deretter byttes aktivitet.

Vi vil også ha idrettskole for 4- og
5-åringene på ettermiddagen i gymsalen i
Combihallen.
Tone Skori ansvarlig fra hovedstyret og
sportslig utvalg.
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– Idretten gir
overskudd og
glede
Sigrunn Kosi Nervold
hadde aldri trodd at
hun skulle bli så ivrig på
sykkelsetet som hun er
blitt.
I mai var hun med gjengen på det store
bildet i det åtte mil lange Enebakk rundt,
senere Mjøsa Rundt. Hun var påmeldt til

Trondheim Oslo med start om kvelden 21.
juni, men da Jardarposten intervjuet henne
i starten på denne måneden, var hun usikker på om hun skulle våge seg på de drøye
50 milene. Enten skulle hun sykle hjem fra
Trondheim, eller så ble det følgebil.
Sigrunn er blant de 55 medlemmene av
sykkelgruppa, av dem omtrent ti kvinner,
som deltar jevnlig på trening. Og hvorfor
gjør hun det?

– Syklingen gir meg mye, Den gir meg
overskudd og glede, og så er det en
inngangsport til sosialt nettverk. I tillegg
– og ikke minst – er det motivasjon til
trening,
Telemarkingen begynte å sykle i Jardar i
midten av 2000-tallet. Hun og ektemann
Kjell Nervold, som i alle år har vært en
bidragsyter i klubben, ble med da sykkelgruppen dro på tur til Provence i 2008.

KVARTETT. Dresset opp for sykkelritt. Marianne Solstad Brekke, Sigrunn Kosi Nervold, Kristina Vestveit Nervold og
Lise Bjørnstad.
EN GLAD GJENG. Bak: Arild Hamre, Jon Kåre Beisvåg, Kjetil Ulvestrand, Øivind Nullmeyer, Narve Holen. Midt: Ola Nyhus,
Hans-Jacob Rødø, Kristina Vestveit Nervold, Kjell Nervold, Marianne Solstad Brekke, Tron Nerbø, Lise Bjørnstad, Øyvind Foyn,
Dan-Evert Brekke, Arne Grøndal. Foran: Knut Helgesen, Sigrunn Kosi Nervold, Finn Nybakke

Måtte ha landeveissykkel
Siden den gangen har hun utviklet og
utfordret seg selv.
– I starten syklet jeg på off road med joggesko, men så endte det med at jeg kjøpte
landeveissykkel og klikksko. Jeg leide en
sykkel på Mallorca i 2014, og ble frelst.
Etter det ble det landeveissykkel. Jeg følte
at jeg behersket det.

61-åringen er fast med på trening. Hver
lørdag er det avreise fra klubbhuset
klokken 09.00. Gjengen er flink til å dele
seg opp i grupper, fordi utgangspunktet
er forskjellig. Da Sigrunn begynte å delta
i ritt, måtte hun trene mer, også onsdag
og søndag.
De fire kvinnene som var med på
Enebakk rundt var foruten henne, Lise

Bjørnstad, Marianne Solstad Brekke og
Kristina Vestveit Nervold.
I sin tid ble hun dratt med på sykling av
ektemannen.
– Sykling tar mye tid, så jeg er glad for
at vi har denne aktiviteten felles. Det er
veldig hyggelig.
: Tekst Mette Bugge
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Sykling på
Mallorca
Jardars sykkelgruppe
er blitt et reisende folk.
Mange synes det er topp
å trene på Mallorca,
ikke minst for å få gode
forhold mens forholdene
hjemme ikke innbyr til
det helst store.

Gjengen må imidlertid ikke reise bort, for
det har vært nok av spennende oppgaver
på hjemmebane de siste månedene som l
Enebakk Rundt og vårens andre sykkelritt
så som Askerrunden, Nordmarka Rundt,
Mjøsa Rundt og sist men ikke minst
Trondheim-Oslo.
Men flere Jardar-syklister valgte likevel
å dra til den spanske øya på treningsleir i
Uke 17.

– De gærneste måtte selvfølgelig prøve seg
på klassikeren «Sa Calobra» ned og opp.
Øivind Nullmeyer hadde målsetting om
å klare det før han ble 70 år, og det klarte
han i fin stil med en måneds margin, sier
Knut Helgesen.
Han er også en av dem som synes det er
stas å få prøve hjulene i varmere strøk. En
slik trening gir mange mil på sykkelen,
men også mye sosialt. Og det at sykkel-

OPPOVER. De “gærneste “ måtte selvfølgelig prøve seg på klassikeren «Sa Calobra» ned og opp.

TRENINGSLEIR. Mallorca egner seg ypperlig til trening. Her er Jardarrytterne Narve Holen, Knut Helgesen, Jon Kåre Beisvåg,
Øivind Nullmeyer og Ola Nyhus ved toppunktet «Coll dels Reis» (682 moh.)

rytterne kom seg til toppen “Colla dels
Reis», som er 682 meter over havet, ble
sett på som rene styrkeprøven.
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Noen i Jardar var riktignok litt lei av
Mallorca, som har vært samlingspunktet
i mange år. Derfor delte gruppen seg litt.

Mer om det.
: Tekst Mette Bugge
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Nysgjerrige
sykkelryttere
testet ut nytt sted
Her er “den andre
gruppen” fra Jardar, som
droppet Mallorca og dro
til fastlandet i Spania.

– Mange fra sykkelgruppen har i flere
år vært på Mallorca og fått en fin start
på sykkelsesongen med en ukes tid på
landeveissykling. 6 av oss var imidlertid
nysgjerrige på å få prøvd ut en ny desti-

KARTET. Slik syklet seksteten.

nasjon for start på årets sykkelsesong, og
valgte derfor å legge turen til fastlandet i
Spania. Vi leide oss et hus i Benissa, nær
Calpe, sier Lise Bjørnstad.

Det var også kortere distanser mellom
landsbyene her og dermed hadde vi alltid
mange fine muligheter til å velge oss
stoppested for en kaffe eller kanskje en is.

Hun er leder av Jardars sykkelgruppe,
men også svært aktiv på sykkelsetet.
Lise forteller at syklene ble leide og at
gjengen utforsket nye sykkelsteder.

Mer opp og ned
– Syklingen var mer kupert, og dermed
hardere enn det vi kan velge oss på
Mallorca. Vi samlet ikke så mange mil
her som vi gjør på en uke på Mallorca,
men det var veldig fint å bli kjent med
nye steder. Vi vi var alle sammen godt
fornøyd med denne sykkeluka.

– Vi opplevde ikke så mange syklister på
veiene her, og ofte vi var de eneste syklistene på lunsjstedene vi fant oss underveis.

GJENGEN. Moro på tur, synes f.v.: Lise Bjørnstad, Sigrunn Kosi Nervold, Elisabeth Buer Rødø, Hans Jacob Rødø, Erik Aas Andersen og
Kjell Nervold.

HVOR? Det gjelder å finne riktig rute. Elisabeth,
Hans Jacob og Kjell studerer kartet.

Så da spørs det – hva som blir valget neste
år. For det som er sikkert er at Jardarfolk
på vårparten trenger å forberede seg til
ritt som mange synes det er gøy å være
med på.
Frem mot sommerferien hadde gjengen
en treningstur Tyrifjorden rundt på
omtrent 15 mil. Deretter ble det Mjøsa
Rundt på 23 mil og så til slutt Den store
styrkeprøven fra Trondheim til Oslo 21.
juni. Der stilte mer enn 20 håpefulle fra
sykkelgruppa.
: Tekst Mette Bugge

VED SJØEN. Nydelig å få slike forhold.
Lise og Kjell ewr fornøyd.
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Cup uten
kaos!
Jardar er godkjent som
kvalitetsklubb. Da følger
også visse muligheter
med.
For andre år på rad var Jardar tidlig ute
og tok ansvaret for å sette i gang årets
sesong av OBOS Miniligaen 2019, som

er seriespillet for 6 og 7 åringene i NFF
Oslo-kretsen. Dette er en serie som spilles
i helger, og hver serierunde består av
flere kamper pr lag. Her forteller speaker,
cupgeneral og styremedlem Christopher
Hodkin hvordan dagen forløp.
Kampene spilles på 3er baner m/vant,
og ballen er konstant i spill med mange
ballberøringer og mye aktivitet. Kjempe

SMIL OG GLEDE. Fra venstre: Jacob Woksholt, Eirik Aandstad, Henrik Seehuus,
Ingrid Seehuus og Vilma Aandstad.

Fikk utbytte
Turneringen i mai ble arrangert med stor dugnadsinnsats fra
foreldrene til spillerne av årgang 2012. Som lønn for innsatsen fikk
de 30 prosent av overskuddet av kiosksalget
I kiosken ble det omsatt for 30.000 kroner, fortjenesten var på 22.000,Via påmeldingsgebyr ble det 22.000,- kroner også der..Det er gode
penger i kassen. 2012-lagene får 30 prosent av 22.000,-.

moro! Ca. 70 lag var påmeldt denne
gangen. Det betyr at vi fikk besøk av nærmere 300 spillere, med deres lagledere, og
flere hundre foresatte, søsken, slektninger
og andre tilskuere som kom for å se på.
Til tross for at omtrent 1000 mennesker
var innom denne dagen, så unngikk vi
kaos, spesielt med hensyn til parkering.
God organisering av Jardars parkeringsvakter med andre ord.
Spill på ti baner
Hele Bjørnegård kunstgress ble tatt i
bruk, med opp til 10 baner i bruk samtidig hele lørdagen. Det praktiske og flotte
klubbhuset vårt ble benyttet til en utvidet
kiosk med en mildt sagt formidabel omsetning av hjemmelagde kaker og vafler.
I tillegg ble den vanlige kiosken vår tatt i
bruk som ren iskremkiosk. Den fantastiske innsatsen til de foresatte av Jardars
2012-kull (7-åringene) og arkitekten
bak kiosken, styremedlem John Håvar
Ruud, gjorde denne jobben til en lek.
Sekretariatet med sitt musikkanlegg fikk
også tilhold under taket ved klubbhuset,
ettersom Yr hadde meldt kraftig nedbør
den dagen. Men, værgudene var med oss
og vi var derfor veldig heldige med været.
Opphold med tidvis sol var akkurat de
beste forholdene vi kunne ønske oss.
Alle sto på
Dette er det største arrangementet Jardar
Fotball tar ansvar for, og at det gjennomføres så bra er takket være dugnadsånden
og en fantastisk stå-på-vilje av foresatte og
fotballstyret. Det er en jobb å planlegge

PEPTALK. Richard Wikstøl som prepper alle dommerne før start

alt dette, og ikke minst rigge opp og rigge
ned alle banene. Tilbakemeldingene fra
gjestene har så langt har vært utelukkende
positive. Laglederne var engasjerte, de
foresatte var entusiastiske, spillerne «ga
alt», mens dommerne hadde full kontroll
på dem. Dugnadsgjengen som var med på

å dette følte de fikk mye moro og glede
tilbake for innsatsen de la ned.
Jeg vil på vegne av Jardar Fotball si tusen
takk til alle spillerne som deltok, og det
samme til de som var med å arrangere
turneringen.

Vi håper og tror at alt gikk fint for seg, og
at de viktigste personene i sentrum her,
nemlig spillerne, hadde en fin opplevelse
og har mange gode minner fra denne
dagen.
: Tekst Christopher Hodkin Foto Bryn Horpestad

▶
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Når de voksne barna

vokser seg ut
av idrettslaget
Dette er den “grusomme”
historien om idrettsledere
som “mister” utøvere
de er så glade i. Fortalt
av volleyballtrener Joar
Skjevdal.

Nesten tredve spillere fra Jardarvolleyballen, halvparten av dem selve volleyballgründerne fra 2016, var russ i år og skal
videre i livet.
Og for de aller fleste betyr det ut av bygda
vår – og farvel til Jardar, farvel til volleyballen. Og til det er det i dag bare en ting
å si: Snufs.
Ja, du er advart, for dette er historien om
et tap. Selvsagt kunne vi vinklet disse
ordene mot den gleden det er å se dem gå
ut i verden med en god dose Jardar-ballast
i bunn, for den gleden er absolutt også
tilstede, men denne gangen skal vi altså
fokusere på tapet.
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Tungt å skilles
Alle idrettsledere som har vært med en
stund, opplever denne atskillelsen. Å ta
farvel med idrettsbarna du har fulgt noen
år, som plutselig ikke er barn lenger, men
unge myndige voksne som kjører til trening og kamp selv. Atskillelsen oppleves
nok ulikt. Heldigvis. Ungdommene som
reiser ut, om det er inn i militæret, til
et studiested eller på jorden-rundt tur,
de reiser til noe. Noe som for de fleste
ungdommene oppleves spennende og
forlokkende, om enn iblandet en dæsj
skrekk. De reiser ut med en sunn skrekkblandet fryd. Vi som blir igjen i volleyballen derimot, ja, vi mister dem rett og
slett. Ikke èn, ikke to, men en hel flokk
idrettsungdom forlater hverdagslivet vårt i
Jardar. Og det er trist.
Se på bildet til høyre. Fra en serieturnering denne sesongen. 17 av ansiktene
på bildet er russ av året. Og vi har flere
russ i volleyballgruppa som ikke er med
på dette bildet. De er Milleniumskullet
født i 2000. De fleste pakker og reiser
ut av bygda vår i august/september i år.
Fire-fem av dem blir til nyttår. Fra da av
er de alle «der ute».

Er blitt så glad i dem
Om det er trist? Det er grusomt. For vi
blir jo så glade i disse fantastiske menneskene. Fryktelig glade. Fra de største
surrehuene til de mest overansvarlige; de
består alle som èn av denne uimotståelige
miksen av fortreffelighet og menneskelig svakhet. Denne miksen som det er
umulig å beskytte seg mot når du får
anledning til å bli kjent med den. Hele
hurven tar permanent bolig i hjertet på
oss voksne idrettsledere og -trenere. Og
vipps, ja, så slutter de altså å dukke opp
på trening flere ganger i uken. De dukker
rett og slett ikke opp! Før til jul kanskje?
Eller til en helgetrening? Bra det. Men…
Vi idrettsledere må tillate oss å sørge
over dette hverdagstapet. Vi må gråte
en skvett, mimre litt og snakke med en
trenerkollega om det såre ved at dere er
«borte». Så skal vi smile resten av livet
over den gaven det var å få følge dere så
tett fra dere var seksten til nitten år. Og
vi kommer til å følge dere fra sidelinjen
resten av livet vårt. Og når vi treffes, ja, så
er alt forandret og alt som før, på samme
tid.

MILLENIUMSGENERASJONEN UT I VERDEN. med Jardar som ballast. Bak fra venstre: Gustav Skrefsrud (2000), Eldar Alvik (2002), Tobias
Schwabe Jortveit (2000), Tobias Nygård (2000), Aksel Skjevdal (2000), Hedvig Kalland (2000), Marit Kragh Kjos (2000) og Maria Holand
(1999). I midten fra venstre: Olivie Rouppe (2000), Hanna Svelander (2000), Marthe Prestbakmo (2000), Maria Aspenes (2000), Karoline
Kaas (2000), Martin Østensen (2000), Sondre Vetti (2000) og Linn Høyland (2000). Foran fra venstre: Noah Borgejordet (2001), Shiva
Zeiner Henriksen (2000), Christina Blekeli (2000), Karine Nørsterud (2001) og Linnea Gram (2000).

Vi skal kalle noen av dere hjem til cup og
serieturnering, hvis og når det kniper, og
noen av dere kommer tilbake til bygda
både som spillere, foreldre og idrettsledere, men hverdagen for oss som blir igjen i
morgen, blir ikke som i går.

gruppa har vært for dårlig, så nå får vi et
lite vakuum en tid. Vi har et drøyt snes
utøvere i 2002-kullet vi skal bygge på, og
vi har en spennende gruppe født i 2008.
Det finnes også en kime til noe spennende i 2005-generasjonen.

For som så mange andre idrettsledere
som får opp en sterk ungdomsgenerasjon:
Arbeidet med etterveksten i volleyball-

Kontinuiteten i Jardarvolleyballen vil
nok komme til å bestå av våre seniorlag
– av damer og herrer som har slått seg

sånn noenlunde til ro i området vårt. Et
herrelag i 3. divisjon og kanskje ett i 5.
divisjon, og et damelag i 4. divisjon. Der
blir det sakte utskifting over år, ikke tyve
spillere av samme årgang som forsvinner
ut samtidig.
: Tekst Joar Skjevdal
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Har taket
på hekk
Konkurransesesongen er
i gang og det er mange
muligheter for å prøve seg
gjennom sommeren, enten
man vil løpe kort, langt, med
eller uten hekker, hoppe
høyt eller langt – eller kaste.
Jardars friidrettsgruppe liker utfordringer.
Èn ting er å løpe rett rem, noe annet er
et å skulle hoppe over hondere underveis.
Med god veiledning og trenoing fikset
utøverne våre det.

Både Mirian Gjertsen Barkbu og Thea
Eek Flaten deltok på Romerikslekene i
øvelsene 200 m, 60 m hekk og høyde.
Ved å delta på flere øvelser er sjansen for å
få i hvert fall et resultat man er skikkelig fornøyd med mye større, noe begge
jentene erfarte!
Det var årets første konkurranse for oss
og aller første gang de konkurrerte i 60 m
hekk for begge to. Det er en utfordrende
øvelse der man i begge årsklasser har 7,5
m mellom hekkene. Mellom hver hekk
tar de tre steg og deretter et steg over en
hekk, dvs nesten m pr steg. Mister man
fart eller bommer på et steg blir det fort

LANGER UT. Thea Eek Floten er ikke redd for å forsøke noe nytt.

bråstopp. Begge klarte seg imidlertid
veldig bra. Mange av konkurrentene har
drevet med dette i mange år og likevel
var ikke avstanden frem til de aller beste
så stor.
Gratulerer: Med fortsatt god trening
kommer dette til å gå styggfort ganske
snart!
Vi håper forøvrig at det er flere Jardar-utøvere som vil være med på konkurranser
etter hvert. Det er muligheter allerede før
sommeren og nye muligheter etter det
også.
: Tekst Kristin Gjertsen Foto Christian Eek

UNNA HER. Løping er gøy synes 14-åringen Thea.

STILIG. Mirian Gjertsen Barkbu mestrer hekkene veldig bra.
I KONKURRANSE. Nummer 166 fra Jardar er Mirian.

20
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▶

Her er Jardars
nye sjef
Sigve Nordrum (53) er
mannen som skal lede
idrettslaget sammen med
sitt hovedstyre de neste to
årene.
Han ble valgt på årsmøtet i april, og
overtok for Kjersti Hellby, som har vært
frontfigur i veldig mange år.
Da Jardarposten møter Nordrum på
klubbhuset en junikveld, kommer han
gående fra Åssletta. Det er bare noen få

NY. Marianne Brænden (t.h.) hilses inn som
ny i styret av daglig leder Anja Kingdon.

kast med håndball, eller spark på fotballen om man vil. I alle fall ikke langt unna.
Derfor var det naturlig at de fire barna
begynte i det nærmeste idrettslager da
familien flyttet til Slependen i 1992.
Nordrum, som er ekte bæring, og hans
familie ble værende.
– Alle ungene spilte fotball og håndball,
men nå er de store og har sluttet, sier Sigve.
Som pappa engasjerte han seg som
håndballtrener. Han hadde erfaring som
håndballspiller i Haslum opp til juniornivå. Egenaktivitet ble old boys-fotball i

noen år, men der er han ikke med lenger.
Med voksne barn, betydde det at han
hadde tid til å kunne gå inn som styreleder, men han innrømmer at han ble
overrasket da forespørselen kom.
Da hadde han sittet i fire år i styret, men
vært ute i ett.
– Måtte du overtales?
– Nei, men jeg måtte tenke på om det var
riktig for Jardar og for meg.
HELT SJEF. Sigve Nordrum er mannen som har overtatt som leder av IL Jardar.

Jardar er en klubb som gir mye tilbake
til lokalmiljøet, som er viktig for oss som
bor her.

ÅRSMØTE. En engere forsamling hadde møtt opp da Sigve Nordrum ble valgt til sjef.

Det virker som om det er veldig mange
fornøyde barn og unge som driver med
idrett. Antall grupper og i bredden er imponerende. Jeg likervat vi har tilbud til så
mange, enten de bare vil trene og ha det
gøy sammen eller er landslagsutøvere.
Sigve titter bort på klubbhuset, der bilder
på veggen forteller hvor mange ulike
idretter som finnes.
– Jardar er i veldig god stand med bra
økonomi, stor medlemsmasse, mye positivt. Det har skjedd mye de siste årene, fra
det gamle klubbhuset brant ned. Jardar er
en fin klubb, og jeg gleder meg til å ta fatt
sammen med de andre som ble valgt inn.
Sigve ser og hører fotballspillere i bakgrunnen, han låner en ball og trikser
litt. Han er glad for at anlegget brukes.
Og han har vært på kunstgresset mange
ganger, både som aktiv i fotballen og som
pappa.

Hovedstyret
Leder:
Sigve Nordrum
Nestleder:
Tone Skori
Styremedlem:
Øyvind Teigen
Styremedlem:
Tone Bjørseth-Andersen
Styremedlem:
Marianne Brænden
Styremedlem:
Monica May Walter
Varamedlem:
Tone Mjøs
BLOMSTERHILSEN: Anja Kingdon ønsker
ny leder velkommen med blomster.

: Tekst Mette Bugge foto Mette Bugge,
Klemet Elisenberg og Anja Kingdon
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Jardar-brødre på
elitelandslaget
Einar Lurås Oftebro (19)
og broren Jens (18 i juni)
sprenger stadig nye grenser.
Den siste er at de offisielt
er tatt med på landslaget i
kombinert.
I flere år nå har de markert seg i junior-
VM, og fått oppgaver i verdenscupen.
Foreløpig er det ikke blitt noen VM-start
som seniorer, men det kan komme. For
bare det å bli tatt ut på landslaget er en
stor fjær i hatten. Det betyr at brødrene
blir satset på.

Magnus Moan og Jan Schmid, to veteraner i dette gamet, er blant dem som har
sagt takk for seg. Skjønt Moan hadde ikke
plass på elitelaget den siste sesongen. Han
sto utenfor.
Men Schmid var i Seefeld, og han ble
verdensmester.
Kanskje kan det bli navnet Lurås Oftebro
som står øverst på resultatlistene i så store
renn i fremtiden? Det vil tiden vise. For
det skal mye trening til for å komme helt
i verdenstoppen.

Klubben vil ha
“like” medlemmer

og ambisiøse. De jobber bra i lag, hjelper
hverandre og har stor nytte av hverandre, sier sportssjef Ivar Stuan i Norges
Skiforbund.

Jardar-medlemmer i blått og

Han legger til at begge har stor fremgang og potensial til å komme seg opp i
verdenstoppen.

Globall Sport er klubbens draktleverandør for de neste årene. Jardar Fotball
kjørte 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. Det er de
samme som vi har hatt. De vant anbudsrunden på kriteriene: kvalitet, pris, og
engasjement.

–Samtidig har de flinke foreldre som hele
veien er til stede for dem og hjelper dem
til å holde beina på bakken.
: Tekst Mette Bugge Foto: Norges Skiforbund

Får skryt
– Begge de to guttene er veldig talentfulle

KOMBINERTLANDSLAGET. Einar Lurås Oftebro, Espen Andersen, Jørgen Graabak, Jarl Magnus Riiber, Jens Lurås Oftebro, Magnus Krog
og Espen Bjørnstad,

hvitt. Det er målet.

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
klubbhuset hver fredag, og ikke minst
skal det avholdes klubbkvelder 2 ganger
i året. Allerede i april var det første mulighet til å se produktene, og ikke minst
prøve dem, i klubbhuset.
Globall Sport skal på de neste klubbkveldene 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.

NYE DRAKTER. Globall sport vil komme til Jardar med sin kolleksjon fremover, slik de
var i april.

Må ikke være kjøpepress
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
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 inn 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
: Tekst og foto Christopher Hodkin
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Jardardagen blir
lørdag 21. september
Tradisjonen tro arrangeres Jardardagen
på Bjørnegård til høsten. Her vil alle
idrettsgrenene våre være representert. I
fjor hadde vi 6-kamp – i år ryktes det
om hinderløype.
Det blir uansett en stor dag for nærområdet vårt, alle er hjertelig velkommen
medlem eller ei. Det blir masse aktiviteter, kiosken er åpen og halvveis vil vi
også dele ut priser til de i klubben som

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

Invitasjon kommer. "Det vil bli servert
mat, mens drikke til maten ber vi alle selv
ta med. Bindende påmelding gjøres ved å
betale kr. 300,- per person til konto
1627 14 07479 Påmelding og betaling
kan også Vipses til #10470 men da blir
beløpet kr 310 per person pga gebyr.
Husk å merke betalingen med ”Jardarfest
og deltakers navn» innen 13. september.”

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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Fest hører med
Fest på kvelden på klubbhuset for de over
18 år, et konsept vi nå har annenhvert år.

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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fortjener en ekstra oppmerksomhet for
sin frivillige innsats. Tone Mjøs har vært
ansvarlig her siden vi startet opp igjen i
2015, nå leter vi etter ny leder – inntil
videre blir det vårt sportslige utvalg ved
Tone Skori og Tone Bjørseth-Andersen
som er ansvarlig

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

Jadar får med
8 utøvere
Team Vestmarka er blitt et
populært tilbud til langrenns
løpere fra flere klubber i vårt
område.
Kommende sesong skal Jardar ha med 8
utøvere. Den første samlingen foregikk på
Sognefjellet 21-26 juni. I tillegg har vi hatt
to nærsamlinger i mai og juni.
I Sognefjellet ble det fokus å gjennomføre
første gode økter på ski og andre økter på
beina i Skjolden Brygge.
Siste sesongen var veldig bra for hele laget
og vi håper at dette skal fortsette. Derfor
vil vi jobbe enda tettere med utøvere. De
som skal gå norge cup skal ha personlig oppfølging. Det gjelder å bidra til å
skape riktig retning og tillpasse trening til
utøveres egenskaper. Det handle om felles
planlegging diskusjon og evaluering.
Disse utøvere har også ekstra tilbud om å
lære teknikk som er organisert ca. 1 gang i
måneden i en gruppe, og igjen med ekstra
oppfølging av trener. Men vi vil fortsatt beholde også de som like å trene for å kunne
være i miljøet, uten å måtte satse fullt ut.
Bredden er også viktig.
For utviklingen til Team Vestmarka betyr

JARDARTRIO. Disse tre er noen av Jardars deltagere på Team Vestmarka. F.v.:
Kasper Engeset,Jachym Cenek og Trym Holm. Cenek er på utveksling fra Tsjekkia.

også samarbeidet med Dønski videre
gående veldig mye. Mange av utøverne går
der, blant annet Kasper Engeset fra Jardar
og tidligere også Oda Hatlestad Hovland.

blir det forflytningssamling, høsteferiesamling i Hafjell, nærsamling i oktober
og første snøsamling i Hafjell igjen. Vi
skal legge vekt på mye moro og masse
skiglede.

Resten av program følger den vellykket
opplegget fra i fjor. Etter sommerferien

: Tekst Mette Bugge Foto: Rune Verpe Engeset

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

