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Klubben for liten
og stor
Jardardagen viste fram idrettene til Jardar på en
flott måte. Takk til alle dere som jobbet for å få
dette til. Mange fikk prøve seg på nye idretter og
forhåpentligvis økte interessen for å drive med flere
enn en idrett. Jeg mener det er viktig å trene allsidig.

Nå er det 4. divisjon som gjelder
Jardar har fått opp en gjeng
seniorkvinner i volleyballen,
og de er glupske.

Dette gjelder for alle som trener, enten det er for å
bli skikkelig gode innenfor en idrett eller det er for å
oss andre som er fornøyd med bare å oppleve gleden
av å trene sammen med andre. Vi gleder oss spesielt
til å se dere som kanskje fikk deres første møte med
Jardar på Jardardagen i aktivitet i klubben framover.

For allerede i den første sesongen i fjor
ble det opprykk fra 5. til 4. divisjon, og
appetitten er ikke blitt noe mindre denne
sesongen.

Det å være på Jardardagen var fantastisk bra og perfekt for uteaktivitet. Klima i Norge
er likevel sånn at mange idretter er avhengig av å drive innendørs store deler av året.
Combihallen er vår hjemmebane og veldig viktig for klubben. Mange lag opplever at
det er vanskelig å få den treningstiden de ønsker. Det er fordi det er alt for lite plass,
ikke bare i Combihallen, men i alle hallene i Bærum. Ledere i Håndball, Volleyball og
andre idretter står på og bruker masse tid for å skaffe dere treningstid nær der dere bor
– når det passer best. Likevel opplever mange å måtte reise ut av området i tillegg til at
de ofte må trene sent på kvelden. Takk til alle foreldre og aktive som får kabalen til å gå
opp. Det er også mange som samarbeider om kjøring til og fra trening, slik at tiden i
bilen blir mindre for de voksne, barna blir bedre kjent og det er færre biler på veien.
Mange bidrar masse av sin egen tid for at aktivitetene i klubben skal kunne gjennomføres. Noen i korte perioder og noen hele livet. Alle fortjener en klapp på skulderen
og takk. Georg Kórody gjorde en livslang innsats for hoppgruppa og Jardar. Georg
ble av Merkekomiteen tildelt Æresmedlemskap i Jardar i juni. Det var veldig fortjent.
Dessverre døde Georg rett etterpå.
Georg viktige plass i Jardar vil for alltid prege hoppgruppa, som denne sesongen igjen
skal gå i gang med å få med barn og unge til å prøve denne spennende idretten. Det
er ingen lett jobb, fordi gruppa også er avhengig av snø. Dersom den uteblir, vil de
flotte bakkene i nærmiljøet stå ubrukt. Derfor må vi bare satse på at alle som er glade i
vinteraktivitet, som langrenn, hopp og kombinert, får det underlaget som de håper på,
slik at aktiviteten kan blomstre.
Og alle vi andre kan nyte løypene i Vestmarka, som ligger så nær der vi holder til.
Ha en fin høst og vinter.
: Sigve Nordrum

Trykk: Bryn Trykkservice AS
www.jardar.no

Rykket opp i
første forsøk

Forsidebilde:

Nesten 70 unge var med på sommercamp i Jardar.
Kira Lannem fra Jardar (t.h), sammen med deltager fra
en annen klubb. FOTO: Jacob Agner Matheson

Laget ble etablert høsten 2018 og spilte
forrige vinter fire rankingturneringer og
seks seriekamper. Alle seriekampene og de
to siste rankingturneringene endte med
seier. Til sammen 18 kvinner /jenter fra
J19 og seniorgruppen har spilt på laget
gjennom den første sesongen, og samtlige
kan altså for resten av livet si at «jeg har
vært seriemester i volleyball».
Bildet viser da ardar fikk gullmedalje og
fin pokal etter den avsluttende Askimturneringen i april.
Denne sesongen har laget ambisjoner
om å bite godt fra seg i 4. divisjon, og
det skinner gjennom at kvinnene godt
kan tenke seg ytterligere en divisjon opp.
Klarer Jardar for eksempel å holde stortalentet Christina Blekeli skadefri, har
laget et angrepsvåpen ingen av motstanderlagene kan skilte med. En viss tilvekst
av erfarne spillere kompenserer godt for
at mange av spillerne fra den store millenniumsgenerasjonen ble borte fra klubben
pga studier, militærtjeneste og annet.
Har høye ambisjoner
Også på herresiden er ambisjonene høye.
Herrelaget i 4. divisjon spilte seg bedre og
bedre gjennom siste sesong. Halvparten
av laget besto gjennom av spillere fra
NM-laget i G19 og halvparten av erfarne
voksne karer.

I siste rankingturnering spilte volleyballherrene vår seg helt til finale. På veien dit
slo de lag som denne sesongen spiller i 3.
divisjon. Så ambisjonen om 3. divisjon
for Jardar er tilstede. Hyggelige overganger av herrespillere fra Valler og Asker vil
forsterke Jardars herrelag vesentlig.
Flere gode nyheter
G19-gutta våre tok sølv i juniorserien i
Region Øst i år, etter at de vant finalen i
den siste gallaturneringen for sesongen.
På sluttabellen kom Jardar rett bak gullvinner og erkerival gjennom tre sesonger,
Sarpsborg. I NM i Stavanger i mars
spilte våre 19-gutter opp mot sitt beste i
innledende puljespill, der de kom foran
Førde, slo bronsefinalisten Austrått 2-1
og tapte knepent 1-2 i en knallmatch mot
laget som senere skulle bli norgesmestere,
Kristiansand. I åttendedelsfinalen ble
det dessverre tap, så Jardarlaget endte til
slutt på en 12. plass i sitt andre NM, men

foran de andre Region Øst lagene Asker
og Oslo Volley.
J19-laget vårt (jentene) sikret seg en sterk
5. plass av 13 lag i serien for eldste juniorklasse i Region Øst, i sin andre sesong
med seriespill. De kom for eksempel
foran våre nabolag Asker og Lier. Sterkt
av jentene.
Jardars ferskeste volleyballag i seriespill,
guttene i 17-årsklassen, debuterte rett
før jul i fjor og klinket like godt til med
overraskende seire mot for eksempel
Asker. Litt ustabile resultater gjennom
resten av sesongen for det uerfarne laget,
men imponerende innsats av guttene –
som også med suksess har hatt med to
jenter på laget.
Vårt minivolleyballag bestående av
10-åringer, fortsetter å spre liv og idrettsglede under turneringene de deltar på!
: Tekst og foto Joar Skjevdal
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Foreldre kan
brukes til så
mangt
Foreldrene er viktige i
idretten. De er støtte
spillere, lagledere, trenere,
publikum, billettselgere,
dugandshjelpere, og mye
mer. Og noen må kunne
spille fotball også.

Skjønt, spill og spill. Det viktigste er å
delta, og det gjorde mange foreldre da
den årlige elske-hat-kampen mellom
guttelaget 2010 og et forelderlag, forsterket med to håndballjenter, gikk av
stabelen som sesongavslutning rett før
sommerferien.
Ikke uventet vant guttene den fartsfylte
og målrike kampen, som for sikkerhet
skyld ble avgjort med to utvidede straffesparkkonkurranser. Kanskje ikke så rart at
guttene vant, for noen av foreldrene had-

de knapt sett en ”ordentlig” kamp eller
spilt fotball før sønnene begynte i Jardar,
mens andre har nøyd seg med å spille i
lavere divisjoner , oldboys , løkkefotball,
friidrett, vinteridrett eller andre idretter.
Uansett er dette et viktig, sosialt element
i fotballen, og håndballag har gjort det
samme. Det gjelder å få med mor og far
på litt uhøytidelig moro. Og da gjelder
det å stille opp, som disse foreldrene
gjorde.

OPPVARMING. Foreldrene varmer opp med trener Thomas Kingdon og noen av guttene.
Thomas Stenklev, pappaen til Sebastian, i duell med Martin Kostveit.

GIR ALT. Fredrik Dahl-Jørgensen i duell med Lukas Vingås Lerpold.

: Tekst og foto: Jens O. Kvale

I DUELL. Pappaen til Sivert Johan, Arve Johan Kalleklev, i duell med (fra venstre) Jostein Vogt-Bunæs, Lukas Vingås Lerpold,
Tobias Dahl-Jørgensen og Eirik Røvik Elsfjordstrand.

I KAMP. Fredrik Dahl-Jørgensen i kamp med Leander Kjellsen Farnes (til
venstre). Liggende Arve Johan Kalleklev. Bak Ola Kvam.
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Fikk
heltidsstilling
i fotballen
Bjørn Christian Lundsvoll (36) er Jardars nye mann i en 100 %-stilling i
fotballen. Han er den første som har fått en slik heltidsjobb.

NY JOBB. Bjørn Christian Lundsvoll har fått nok å gjøre som trener- og spillerutvikler i Jardar-fotballen.

Opprinnelig fra Skedsmokorset, men de
syv-åtte siste årene har 36-åringen vært
medlem og trener i Jardar. Han engasjerte
seg da stesønnenes lag, årgang 2006, ikke
hadde noen trener. Nå er han “sugd inn i
systemet” og som Lundsvoll selv sier:
– Det passer bra. Fotballen har fulgt meg
hele livet.
Den tidligere spissen og vingspilleren har
vært innom klubber som Skedsmokorset,
Kongsvinger, Galterud og Verdal før han
landet i Bærum.
Raskt engasjerte han seg rundt flere lag.
Og den dagen Jardarposten ringer, i 8.
september, er han høyt oppe. Laget 2006
har vunnet en turnering på Hamar.

Flere om beinet
– Det var ti søkere til jobben, sier
sportslig leder Geir Haug, som er glad
for at Jardar fikk en person som kjenner
klubben godt.

utvikle trenere og spillere. Og oppgavene
står i kø, for fotballskolen, Early Bear
(samarbeidet med Bjørnegård ungdomsskole), spillerutviklingsuke, er bare noe av
det som hører med?

Han legger til at dette bidrar til å avlaste
styret, som har nok av oppgaver likevel.
Lundsvoll startet opp 1. august, og skal
være et bindeledd mellom den sportslige
lederen og trenere/spillere.

– I denne jobben er det trolig lett å “bli
spist”?
– Den kan fort bli altoppslukende. Det
er viktig å balansere det slik at man noen
dager så blir det jobb morgen og kveld.
Andre dager kan jeg helt eller delvis ta
meg fri.

Han har ansvaret for junioravdelingen, er
trener for Gutter 6 år, årgang 2013, har
tidligere hatt ansvaret for årgang 2003 og
hjulet årgang 2004 sporadisk.
Han kom fra bil- og lastebilbransjen,
og synes det er fint å kunne være med å

Lundsvoll bor med familien på Reverudåsen, og har dermed kort vei til jobben.
Han kommer til å bli et kjent fjes for
mange i årene som kommer.
: Tekst Mette Bugge Foto Jens O. Kvale
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I kø for å
komme med
Jardars fotballskole i
uke 26 og 32, og spiller
utvikling i uke 33 – hadde
rekorddeltakelse.
Til sammen var 240
spillere i aksjon.

I år måtte vi stoppe påmeldingene både
i uke 26 og 33, det var enda flere som
ønsket å være med.
Spesielt vellykket var det å flytte SPU fra
uke 27 til 33 som gjorde at denne ble
fullbooket i år. En hyggelig gjeng med
ivrige fotballspillere.
Det er en ganske stor logistikk med så
mange som skal ha mat og fruktpauser.

Også i år hadde vi varmmat 3 ganger i
uken.
Våre trenere er en erfaren gjeng og leder
for fotballskolen, Sebastian Haug, har
vært med i mange år.

HEIA. Her er gjengen som gikk på fotballskole en av de to ukene.

Fotballskolen er for alle som er født i
2008 – 2012, mens SPU er for 2004 til
2008
: Tekst Geir Haug Foto Sebastian Haug

TRENERNE. Bak fra venstre: Sindre Nordby, Thomas Skori-Holm, Sebastian Baastad Berg, Ulrik Wasmuth, Jonatan Farnes, Åmund
Himle, Emma Moe, Pernille Skullerud, Tobias Sæle, Hedda Hestvik, Ragna Fauchald. Foran fra venstre: Emma Kingdon, Thomas
Kommandantvold, Sondre Horpestad, Amalie Brennum, Nora Haugland

TRE PÅ RAD STAFETT, de to i fokus: Theodor Nikolai Bruun og Max Aafos Dahlén
De to ved ballen: Bo Brennskag og
Andreas Teigen

JENTEGRUPPEN.

Jente gruppen.
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JARDARDAGEN

Dagen da barna
fikk boltre seg
Jardardagen er en årlig
tradisjon som samlet
120 barn og 100 voksne.
Denne gangen foregikk
arrangementet lørdag
21. september.
POSERINGSPAUSE. Martin Aas Kostveit
(fra venstre), Leander Kjellsen Farnes,
Henrik Alexander Skøien-Kvale og Deon
Hoxha tar seg en liten poseringspause.

Fotograf Jens O. Kvale hadde tatt på seg
oppdraget å fotografere det som skjedde.
Og det var nok av aktivitet og prisut
delinger å ta av.
For å oppsummere:
Det var veldig fint vær, godt oppmøte og
et vellykket opplegg med 6-kamp. Barna
ble delt inn i grupper, som gikk sammen
fra aktivitet til aktivitet. Fotball, håndball og friidrett hadde sine aktiviteter på
kunstgress.
På fotballdelen kunne man velge mellom
en lett og vanskelig hinderløype, skyte
for å treffe «blinker» i mål og 3’er- banen
med vant var satt opp som barna stor
koste seg med.
I håndball gjaldt det å blant annet skyte
ned kjegler fra en benk. I friidrett var det
satt opp en hekk med Karsten Warholms
høyde på 91,3 cm. Jardars egen friidretts
trener Kristin Gjertsen med noen flere,
kom over. De fleste prøvde. Det var også
mulig å prøve startblokker.

Langrenn bød på rulleskiløype på asfalten
på kortsiden av klubbhuset, mens sykkel
hadde sykkelløype på basketbanen. I volleyball var det aktivitet i sandvolleyballgropa
og der fikk deltakerne prøve på hvordan
man blant annet server og smasher.
Mange bidro til en vellykket Jardardag.
Leder var Tone Skori fra hovedstyret, speaker
Thomas Stenklev som har aktive barn i fotball og håndball. Styreleder Sigve Nordrum,
styremedlem Marianne Brænden og daglig
leder Anja Kingdon hjalp til der det trengtes.
Gruppestyrene hadde også flere på plass
som bidro på sine aktiviteter og med sine
arbeidsoppgaver.

VOLLEYBALL. Christopher Omollo prøver seg på volleyball.

GØY MED SYKKEL. Melina Hoxha på sykkel.

GOD MED BALL. Audun Sæbø trikser med fotballen.

HEKKELØP. Pappa Syver Normann hjelper sønnen Jesper over en hekk.

I år var det håndballen som var ansvarlig for
grillingen, fotballen for kiosken og ellers stilte
det opp mange ungdommer og foreldre for
gjennomføringen av aktivitetene.
Vår samarbeidspartner Klinikk Pluss var
på plass og informerte om sine tilbud
innen kiropraktikk, fysioterapi, akupunktur
og massasje.
: Tekst Anja Kingdon Foto Jens O. Kvale

BRØDRENE (sett fra venstre) Fredrik, Andreas og Halvor Teigen.
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Prisene
Årets priser ble utdelt av styreleder Sigve Nordrum:
Årets trener:
Eirik Holand - volleyball
Årets utøver:
Jens Lurås Oftebro – hopp
Årets leder:
Jacob Agner Matheson – langrenn
Årets foreldre:
Sigrid Muller og Synnøve Kallmyr - fotball
Årets dommer:
Jenny Antonsen – fotball
Årets ildsjel:
Thomas Finstad, Nina Winge og Eirik Isaksen Lome – fotball
Oppmuntringsprisen:
Kent Søndergaard – langrenn
Merkekomiteen v/Petter Berntsen delte ut:
Merke med krans til:
Bjørn Moen, Inge Oftebro og Svein Otto Solberg – hopp
Hedersbevisning i gull:
Kjell Reidar Nervold – sykkel
Petter nevnte også tildelingen av æresmedlemskapet til Georg

ÅRETS TRENER. En av elevene fikk prisen på vegne av treneren.

ÅRETS LEDER. Jacob Agner Matheson.

GOD PÅ HEKKELØP. Nils Brænden Sand går over en hekk.
OPPLÆRING. Ludvik Skare-Eriksen (til høyre) og Vilde Salvesen Maurtveten lærer å spille volleyball.

HEDERSPRISEN I GULL. Kjell Nervold.
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INNBITT: Kjell Nervold er fokusert
når han sykler.

Kjell Nervold:

–Dette var
overraskende!
Kjell Nervold var over
veldet da han fikk gull
merket på Jardardagen,
men det var så fortjent.

– Dette betydde mye for meg, sier Kjell
Nervold, som kunne motta den gjeve
utmerkelsen. Han har brukt adskillige
timer på idrettslaget, til glede for seg selv
og veldig mange andre.
Derfor var det selvsagt at han skulle få sin
pris under klubbens årlige samlingspunkt,
der alle gruppene bidrar.

spillere. A-laget kom blant annet til
kvartfinalen i NM.

sykling. Jeg mente at de som ville satse
hardt, skulle gå til BOC.

– Vi holdt på å rykke opp med herrene
også. Vi spilte i det som ville tilsvart
tredjedivisjon i dag, minnes han.

Hadde ideen om å få med mange
Jardar skulle komme til å få en aktiv
mosjonistgruppe, der Kjell er en av
veteranene.

Senere ble det deltagelse i langrenns
gruppen, blant annet som rennleder i
flere år for Jardarrennet, og som trener.
Han arrangerte Jardar Open i tennis, og
var ivrig da syklingen kom i gang i Jardar
på 90-tallet, lenge før det ble en offisiell
sykkelgruppe. Det var langrennsgruppa
som bidro til sykling hver lørdag. I 2005
fikk Kjell merke med krans.

Men hvordan har Kjell gjort seg fortjente til
å få Jardars nest høyeste utmerkelse?
Han kom med i idrettslag allerede som
ung gutt i stiftelsesåret i 1962, da som
fotballspiller, men ble raskt headhuntet
til Bærum. Som 27-åring var han tilbake
i klubben igjen, og ble raskt spillende
trener for herrelaget og samtidig trener
for damelaget i flere år.

Ble pådriver på langt løp
Det er bidraget i sykling, som medlem
av styret i mange år, og ikke minst en
initiativtager for å få 23 sykkelryttere
til å stille opp i Trondheim-Oslo i juni,
at Merkekomiteen mener han fortjener
en ny utmerkelse. Kjell Nervold er en
pådriver og lagbygger, som alltid stiller
opp og nesten bokstavelig talt legger et
fornuftig løp.

Det var på damelagets storhetstid på
80-tallet, da Jardar hadde flere landslags-

– Men jeg innrømmer at jeg ikke var så
begeistret i starten for at vi skulle ha aktiv

Så da tanken dukket opp om en satsing
mot Trondheim-Oslo, var han med fra
start.
– Jeg hadde syklet Lillehammer-Trondheim så mange ganger og mente at vi
måtte prøve oss på den lengste distansen.
I løpet av tre dager hadde vi 15 påmeldte.
Det ble 23 til start, og bortsett fra én som
startet med en skade og måtte bryte, kom
22 til mål.
– Det bøttet ned fra start og vi frøs så
fælt, men underveis var det et lagarbeide
til tusen. Jeg er så imponert over at alle
kom til mål uten dyttehjelp. De som
er kjempegode i sykling, som kunne ha
kjørt på 14 timer, bidro for de svakeste,
som da kunne sitte på hjul. Vi kjørte i to
rekker fra Trondheim til Oslo. Det var en
lagseier for Jardar.
: Tekst Mette Bugge Foto Jens O. Kvale
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Van(n)vittig oppmøte
i øspøsende regnvær
Årets utgave av Jardars
interne fotballturnering,
Jardar Mix League, ble
igjen gjennomført til store
glede for store og små
spillere.
Til tross for at regnet høljet ned denne
dagen, så var det 80 spillere som deltok
med stor iver og kampvilje.
Målet med dette arrangementet er at de
store får muligheten til å lære bort og
skape fotballglede for yngre spillere. De
minste vil få muligheten til å utvikle seg

ved å se hva de eldre spillerne kan og får
til på banen. Med andre ord, lærerikt og
moro for både store og små. Lagene i år
besto av i rene jente- og guttelag, med
spillere i forskjellige aldre fra IL Jardars
fotballgruppe som mikses sammen – derav navnet på turneringen.
Det var tilsammen ni lag som spilte mot
hverandre to ganger med omganger á 25
minutters varighet. Deretter ble samtlige
spillere hyllet inne på Jardarhuset med
medaljeutdeling til samtlige og fotoshoot
for stolte foresatte og andre familiemedlemmer.
Selve dagen og turneringen ble en stor
fest, godt hjulpet av blant annet klub-

IVRIGE GUTTER. Mats Lundsvoll (til
venstre), for anledningen iført en
noe stor grønn overtrekksvest, med
lagkamerat Max Aatos Dahlen og
motstander-keeper Lukas Søndergaard
(til høyre) under Jardar Mix League.

bens speakeranlegg og med ”musikk som
ungdommen liker”. Selve arrangementet
er i regi av fotballstyret i Jardar, men
utførelsen gjøres av foreldrene til kullet
14/15-åringer som sørget for å rigge
banene for anledningen, men som også
sørger for rikelig med godsaker i kiosken.
Daglig leder, Anja Kingdon, stilte som
vanlig opp, sammen med mannen hennes, Thomas Kingdon, som sørget for salg
og informasjon om sportsklær fra Jardars
egen kleskolleksjon.
Til å lede lagene og dømme kampene var
det klubbens egne ambassadører som tok
ansvaret for, det vil si Jardars 14 åringer
og eldre som har gjennomført NFFs
formelle trener- og dommerkurs.

VÆR-RIKTIG. Victor Gerdin iført
vær-riktig regnjakke i duell med
Eirik Eidsfjordstrand (til venstre)
under Jardar Mix League.

VÅTT ARRANGEMENT. Jardar Mixed League ble et vått arrangement lørdagen før skolen begynte igjen etter sommerferien, og
premieutdelingen måtte derfor foretas inne i Jardarhuset (Foto: Jens O. Kvale)

Det er ingen tvil om spillerne synes denne
turneringen er viktig for dem, så den vil
naturligvis bli arrangert igjen neste år. I
den forbindelse vil vi minne om at det
er en gylden mulighet for å være sponsor
av denne turneringen. Det har vært gjort
tidligere med stor suksess. Turneringen
kan da hete f.eks. ”Firma X mix league”.
Ta kontakt på post@jardar.no for mer
informasjon.
: Tekst Christopher Hodkin Foto Jens O. Kvale
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Jardars veteraner
gir aldri opp NM
Jardar drar med to lag
til NM for veteraner i
Trondheim siste helg i
oktober.
Klubben vår og håndballgruppa spesielt
– har stilt lag i dette mesterskapet siden
tidenes morgen. NM for spillere som er
mer enn 33 år, ingen aldersgrense oppad,
er populært over hele landet. Det er mellom 1500 og 2000 spillere som deltar her,
og selv om tallet har gått litt ned de siste
årene, er det fortsatt et arrangement som
mange lag er med på.
Jardar har en stolt tradisjon i denne
sammenheng, ikke minst NM-gull i
Bergen for noen år siden, men også sølv
og bronse flere år før det.
Denne gangen stiller Jardar i klasse 33
og 45 år. Etter mange år i 50-årsklassen,
mangler gjengen nok spillere av denne
årgangen, men allerede neste år kan det
bli 50-klasse igjen.

NYE KOSTER. Trener Tore Gudbjørgsrud overtok veteranene midtveis i sesongen i fjor.
Nå er han fast innslag i Combihallen.

Trondheim, Bergen og Stavanger alternerer mellom å være vertskap. Oslo og
Kristiansand var med de første årene,
men det endte med de tre byene.
Jardar har klart å holde oppe en god
stamme av spillere i 30-40-50- og
60-årene.Representanter for disse årgangene skal være med til NM.
Hver eneste høst, og underveis, dukker
det opp spillere på trening som har hørt
om Jardars “old girls” gruppe, som enten
er foreldre eller har flyttet til nærområdet.

Blid trio. Helene De Lange Claussen, Tone
Stilén og Marit Johansen Søderstrøm er
klar for NM. FOTO: METTE BUGGE
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FRA EN VANLIG TRENINGSKVELD. I denne gjengen er 30-,40-, 50 og 60-åringer representert. Foran fra venstre: Marianne Lian,
Liv Sinding-Larsen, Ingjerd Angermo. Midtrekka: Eva Sharp, Mette Bugge. Stående bakerst og på siden. F.v.: Anette Winge Kvam,
Elin Almåsbakk Viig, Kjersti Risberg Haugland, Elisabeth Hodkin Aaberg, Henriette Kristiansen, Anne Marte Skalleberg, Tone Mjøs.

De blir tatt godt imot. Jardar er kjent
for å ha et godt miljø.
Trener denne sesongen er Tore
Gudbjørgsrud og har bidratt til
fornyelse på treningene.
– Flere av de som skal være med til NM, er
kommet tilbake etter noe fravær.

Marit Johansen Søderstrøm spilte for
damelaget og oldgirls i en rekke år før
hun fikk en skade, og har vært borte i fire
år. Nå har hun meldt seg – er tilbake i
trening – og fått med Helene De Lange
Claussen. Hun har vært fast på vingen
siden fra noen kan huske, men har
egentlig lagt opp.

I tillegg er Tone Stilén, også hun med
solid bakgrunn fra Jardar, med fra
venninnegjengen. Hun bor i Oslo og
spiller normalt for en annen klubb, men
i NM er det lov til å hente inn “gjestespillere”.
: Tekst Mette Bugge Foto Tore Gudbjørgsrud
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Styremøter
i Jardar
Jardarposten har utfordret
fotballstyret. Hva skjer
egentlig på styremøter
i gruppene. Christopher
Hodkin, som er nestleder i
fotball, tok utfordringen:
Hvordan er klubben organsiert? Kort
fortalt er klubben et fleridrettslag med
et hovedstyre og et styre for hver av
idrettsgruppene. Alle idrettsgruppene er
igjen representert i hovedstyret. Alt dette
i henhold Norges Idrettsforbunds lover
og regler.

Jardarposten nr 3 – 2019

Vi motiveres av at vi blir utfordret
og vi lærer masse om hvordan en klubb
kan og bør driftes

“

Fotballstyret består i dag av: Gunnar
Brennekaasa (leder), Christopher Hodkin
(nestleder), Bryn Horpestad, Geir Haug,
Kjersti Engeseth og John Håvar Ruud.
Alle med tett tilknytning til klubben
og er bosatt i nabolaget til Jardar. Disse
folkene møtes en gang i måneden året
rundt for å avholde styremøter, I tillegg
til at det kommuniseres mellom møtene
naturligvis.
Bildene i artikkelen er tatt fra et fotballstyremøte i september. Bildene viser blant
annet John Håvar som demonstrerer en
ny mulig webløsning for klubben, for
håndtering av klubbens dugnader. Do
ruller har alltid vært en klassisk salgsvare,

men løsningen som nå diskuteres kan
inneholde enda flere og mere attraktive
produkter. Dermed blir det lettere og
mer motiverende for spillere og foreldre
i klubben å selge produkter, som igjen
innbringer inntekter til klubben. Web
systemet kan også bidra med en bra logi
stikkløsning for klubben. Ingen varelager
og mindre administrasjon betyr ganske
enkelt lavere kostnader for klubben.
Må være godt forberedt
Det ble diskutert og fattet vedtak om en
del saker i dette møtet. Som alltid er det
viktig at styremedlemmene har forberedt
seg til møtene og legger frem ”sine” saker
så godt som mulig, slik at styret kan fatte
vedtak på et best mulig grunnlag. Det
ble foretatt en gjennomgang av økonomien for fotballen, om den sportslige
situasjonen i klubben, om kommende
dugnad, om nåværende sponsorhåndtering, om hva som skal kommuniseres ut
til medlemmene inneværende måned,
treningsforholdene kommende vinter,
bygging av ny fotballtribune, behandling
av innkommende saker, arrangement av
Jardardagen, nominering av medlemmer
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“

til hederspriser samme måned, planlegging av møter med NFF i september og
til slutt forberedelser til neste styremøte.
Det hviler et stort ansvar på styremedlemmene i klubben, men som de selv
sier: ”Vi motiveres av vi blir utfordret og
vi lærer masse om hvordan en klubb kan
og bør driftes. Kompetanseheving får vi
blant annet av hverandre fra styremøtene,

men vi deltar også på kurser som avholdes
av Norges Fotballforbund. Fotballederkurs er et offisielt program og kurs på
flere nivåer utarbeidet av NFF, hvor man
deltar på samlinger og sparrer med andre
klubber i NFF Oslo (kretsen som Jardar
Fotball tilhører). Videre motiveres vi at alt
vi gjør, gjør vi for klubbens medlemmer
og spillere, som ikke overraskende er våre
egne barn. I tillegg må det legges til at

det er mye moro og latter i møtene våre,
og i løpet av året samles vi også til sosiale
happenings. Vi oppfordrer alle som har
lyst til å være med og bidra i fotballstyret
om å si ifra. Det er valg av nye styremedlemmer mars/april hvert år I forbindelse
med Årlig møte. Velkommen skal du
være!
: Tekst og foto Christopher Hodkin
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Georg Kórody
til minne

Sommercamplekene

Jardars æresmedlem

Unger og ungdom som boltrer seg i gjørma.
På campen til langrennsgruppa kan alt skje.

Georg Kórody døde
26. juni 2019.
Han var en bauta i IL Jardar og for hoppgruppa. Han sto på for den lille, men
viktige gruppen i en årrekke, men bidro
også til krets og forbund.

For i uke 33 var det stas å være blant de 68 deltagerne som kom fra årskullene 2006-2010.
Det var barn fra mange forskjellige
idrettsklubber og skoler, men felles var at
de hadde det gøy.

Georg ble bare 60 år gammel. Flere som
kjente ham, visste at han var syk. I sommer ble det foreslått å gi ham æresmedlemskap. Georg, som selv satt i Merkekomiteen i en årrekke, ble tilldelt Jardars
høyeste utmerkelse rett før han døde. Det
var Petter Berntsen i Merkekomiteen og
daglig leder Anja Kingdon som besøkte
ham på Stabekk Hospice.
Georg fortjente all honnør han kunne få,
noe også leder Sigve Norum la vekt på i
omtalen som kom på trykk i Budstikka
og Aftenposten.
Mange var da også fra Jardar, Kollenhopp
(dit hopperne fortsetter når de er 12 år),
og venner fra krets, forbund og hopp
miljøet til stede under bisettelsen på
Haslum.
Det var på så mange områder at Georg
bidro. Både i bakken, med dugnader,
planer, ombygging, snølegging og alt
som hørte til. Men også som leder i
Hoppgruppa, som innbefattet å være
med i Hovedstyret, og senere nestleder i
hoppgruppa. Han var en god representant
for klubben vår, og ble lagt merke til. Det
var Georg som holdt orden på papirene
i Merkekomiteen også, fordi han hadde
oversikten.
Hans engasjement for Jardar, Jardarkollen, Jardarrennet og Jardarspretten
var enestående. Georg sørget for gode

– Vi hadde opplegg hver dag fra kl.09-15,
med utgangspunkt Jardarhuset, Vestmarksetra og Bærum idrettspark, forteller
Jacob Agner Matheson. Campen ble
koordinert av ham, men det var de unge
fra klubben som gjorde grovjobben.

I AKSJON. Georg Kórody fra Jardar hadde en nøkkelrolle i mange sammenhenger, også
koordinator i world cup. Her fra Holmenkollen.

tradisjoner og liv i hoppgruppa både i
oppgangs- og nedgangstider. Han var,
slik vi kjente ham, en mild mann, som
fant løsninger og ikke konflikter. Han
bidro heller ikke bare i hoppgruppa, men
bidro med kunnskap og engasjement
til utvikling av hele Jardar. Det stoppet
heller ikke der– han engasjerte seg også
nasjonalt og internasjonalt ved å ha verv i
Holmenkollen blant annet som rennleder
i World Cup i kombinert hopp. Dessuten
var han rennkoordinator under NM. Selv
om Georgs barn sluttet som hoppere,
fortsatte pappa Georg.
Han hadde aldri vært aktiv selv. Han kom
med i klubben vår i 1999, da sønnen
Christian (født i 1993), begynte å hoppe.
Snart etter var Henrik (født i 1996) også

aktiv, men han ga seg først, Henrik holdt
på lengst, og var også med i senior-NM.
Da Jardarposten intervjuet ham i juni
2017, var Georg litt usikker på når han
ble leder første gang, men han trodde tror
det var i 2004. Da var han leder i fem år,
hadde et lite opphold, og kom tilbake i
2013.
De gangene som Jardars utøvere gjorde
det bra i NM og senere i enda større sammenheng, bidro han med stoff til Jardarposten. Han var stolt over at IL Jardar, og
hoppgruppa spesielt, hadde klart å sende
talenter videre i systemet, som ble foredlet
i Kollenhopp. Men de visste alle hvor
de kom fra, og Georg hadde alltid god
kontakt med dem.
: Tekst og foto Mette Bugge
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▶

Hovedtrenere var Kristin og Anniken
Helland-Hansen, og med seg hadde de
hjelpetrenere Morten Bakketun, Tobias
Hellum Moe, Solveig Kildahl, Helen
Skarphol Villadsen og Pia Lystad.
– Av aktiviteter som ble gjennomført kan
nevnes løpeturer, rulleski, volleyball, tur
til Kolsåstoppen, «Sommercamp-lekene»
med øvelser i alt fra vannbøttebæring
til menneskepyramide, myrfotball og
myrbading, orientering, sykkeltur i
Vestmarka, og triatlon siste dag før lunsj,
fortsetter Jacob.
Han er glad for at alt gikk så fint, og for
at denne campen har fått et fotfeste.

MYRBADING. Herlig å se disse flotte ungdommene som boltrer seg i Vestmarka.
SANDVOLLEYBALL på Bærum Idrettspark.

RULLESKI-BASKETBALL på Bærum Idrettspark.

Fredagen ble avsluttet vi med grilling på
Nedre Gupu, hvor det ble fortært 260
grillpølser ved siden av fire langpanne
kaker. De unge hadde stor appetitt.
– Det var en super uke med veldig fornøyde barn og foreldre, og vi gleder oss
allerede til neste års camp.
: Tekst Mette Bugge Foto Jacob Agner Matheson
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▶

GLAD GJENG. Fellesbilde foran klubbhuset. Rødt er fargen i år.

Sommercamp-lekene
24
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Jentene gikk helt til
topps
Jardar/Nesøya J13 vant
Haslum Cup. Det var et
resultat av hard jobbing.
Laget består av 22 engasjerte jenter fra tre
forskjellige skoler. De har spilt sammen
i noen år, og er veldig lærevillige. Kristin
Braae og jeg tok over som trenere for
jentene tidligere i sommer. Allerede i
august nådde vi et foreløpig høydepunkt i
håndballkarrieren da vi vant Haslum cup.

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

Forrige sesong hadde det gått litt trådt,
så det var en fantastisk opptur med seier i
denne turneringen. Det ble flere spennende kamper, spesielt semifinalen mot
Haslum som endte med både ekstraomganger og hele to straffekonkurranser for

VINNERE. Bak fra venstre: Marte Thomassen Mosebø, Ida Flannum, Tina Wulff,
Leah Vingås Lerpold, Johanna Walstad Grimstad, Hedda Haug, Milli Spørck-Sem.
Foran fra venstre: Ida Hareide, Celine Urnes, Luna Wichstrøm Sæterdal, Mie Nissen-Lie,
Selma Schøning Wisløff, Sofie Hørgård (trener)

å kåre et vinnerlag. Jentene kjempet til
siste sekund og beviste for alle at stayerevne, vennskap og lagånd gir resultater. I
finalen vant vi 9-7 mot Ullern.
Det er godt oppmøte på treningene

og jentene er ivrige og har hele tiden
et ønske om å forbedre seg som håndballspillere. Dette har også gitt gode
resultater i årets serie, da de fortsetter å
spille godt og vinne kamper. Vi gleder oss
til fortsettelsen.
: Tekst Soﬁe Hørgård

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.

GODE GRUNNER TIL
Å BESØKE BULL I SOMMER:

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.

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.

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)

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

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

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
26
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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

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.naprapat-slependen.no

www.abtann.no

DEN ENESTE ”KONTAKTEN” DU TRENGER

Vi holder til i Billingstad hud- og
helseklinikk. Gratis parkering!

Jardarposten nr 3 – 2019

Tannklinikk

Tel: 67 54 46 66
post@abtann.no

Vi kan behandle:
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Asker & Bærum

VI UTFØRER ALT INNEN
STERK OG SVAKSTRØM

Billingstadsletta 22, 1396 Billingstad
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!

30

Jardarposten nr 3 – 2019

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

Jardarposten nr 3 – 2019

33

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

Viktig å få faglig påfyll
Geir Jordet, som har tatt
doktorgrad og forsket på
blant annet idrettspsykologi
og prestasjon under press,
kom til klubbhuset for å
inspirere trenere, ledere og
medlemmer.
Det skjedde 15. august, og de som møtte
opp fikk ny innsikt på flere områder.
– Trenere som har en god relasjon til sine
spillere, der de har omsorg for dem, er tillitsfulle og gjør det enkelt å ta opp ting med,
vil også ha spillere med høyere selvbestemt
motivasjon, sier Jardars Geir Haug.
Han hadde hørt Jordet holde foredrag før,
tok kontakt, og fikk ham til klubben vår.
Det temaet han snakket endel om var autonomistøttende treneratferd versus kontrollerende treneratferd.

LYTTET: Tilhørerne fikk høre hva Geir Jordet hadde å fortelle om temaer som er viktig
også i Jardar.

Foredraget var for hele idrettslaget, arrangert av Hovedlaget sportslig utvalg.
– Det ble et morsomt og lærerikt kurs fra
en utrolig dyktig og kompetanserik foredragsholder, der temaene var: Hvordan
motivere og kommunisere med barn, hva
gjør og kjennetegner de beste utøverne og
hvordan kan vi bruke dette i vår hverdag?
– Det var et foredrag som gjerne kunne
vart noen timer til, eller etterfulgt av et
gruppearbeid, mener Haug. For det er
nyttig å diskutere hvordan man motiverer barn og ungdom, hvordan man
skal gi ros og få til selvutvikling hos
barn. M
 otivasjon, kommunikasjon, og

hensiktsmessig treningsledelse, med
utgangspunkt i idrettspsykologi, er noe
Jordet kan mye om.
I sin forskning har Jordet vært mest opptatt av psykologiske mekanismer knyttet
til det å prestere under ekstremt høyt
press, kjennetegn ved effektiv læring for
unge talentfulle utøvere, samt persepsjon
(oppfatningsevne) og beslutningstaking
undervegs i konkurranse. I tillegg har
han vært hovedtrener i Toppserien for
kvinner, har jobbet som idrettspsykologisk rådgiver for en rekke idrettsutøvere
i ulike idrettsgrener, og han engasjeres
jevnlig av den amerikanske Olympia
toppen” (USOC).
: Tekst Mette Bugge

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

