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Jardar for alle – det vil
medlemmene ha
I snart 58 år har Jardar vært det viktigste idrettstilbudet i området. Det skal vi fortsette med å være.

til å sitte i håndballstyret.

IL Jardar ble stiftet i februar 1962 og ved utgangen
av det året var det 200 medlemmer. I dag er vi en
av Bærums største fleridrettsklubber med ca. 1400
medlemmer og med åtte avdelinger på programmet:
fotball, friidrett, hopp, håndball, langrenn, sykling,
volleyball og idrettsskole. Jeg ble kjent med Jardar
for første gang i 1992 da vi flyttet til Slependen.

til å pusse opp gangen og

Deretter tok han initiativ
kioskområdet.

Jeg har opplevd Jardar som en klubb der det er rom
for at alle skal kunne trene og konkurrere på eget
nivå. Noen svært få blir veldig gode og når helt
opp til toppen slik som Jardar’s Kasper Moan Flatla
og brødrene Jens Christian og Einar Christian Oftebro har gjort i kombinert nå i høst.
Ja, faktisk har Jens Christian for første gang, og deretter for andre, kommet på pallen i
verdenscuoen. Det skjedde i finske Ruka, der han fikk to tredjeplasser samme helg.
Vi er heldige som har han som medlem, men håper også at alle, ansett nivå, skal opplever
idrettsglede i klubben vår. Vi kan oppleve bedre idrettslige prestasjoner, vi kan opplever
felleskap og vi kan oppleve vennskap som kan vare livet ut.
Jardar er du og jeg
Hva som er «IL Jardar», det er det alle vi som er med i klubben på en eller annen måte
som bestemmer. Det er vi som representerer klubben utad (som oftest på en idrettsarena), det er vi som bidrar til at det er et godt idrettslig og sosialt miljø i klubben og det
er vi som på ulike måter er med på å utvikle klubben framover.
Håkon D. Bentz har gjennomført en brukerundersøkelse. Over 9 av 10 som var med
svarte at de var «helt enig» eller «litt enig» i at Jardar har et bra aktivitetstilbud. Det må vi
være fornøyd med, men Jardar må utvikle seg videre for å kunne gi et like bra idrettstilbud i framtiden.
En lørdag i november brukte 20 engasjerte medlemmer, inklusive gruppestyrene og
hovedstyret, en hel dag på å jobbe med Jardars videreutvikling. Det var stort engasjementet og høy innsats. Det kom mange gode forslag vi skal jobbe med framover Arbeidet vil
også gi Hovedstyret god innsikt i hva medlemmene og gruppene er opptatt av.
Det er nok av oppgaver å ta fatt på i 2020, men først er det juleferie og nyttårsfri for de
fleste.
Uansett hva planene er, så får dere ha en god jul og godt nytt år.
: Sigve Nordrum

Trykk: Bryn Trykkservice AS
www.jardar.no

Først sa Craig Neville ja

Forsidebilde:

GLADE FJES. Juletre-Frida Røsholdt-Flovik og
nisse-Anna Lundberg poserer.
Foto forside: Jens O. Kvale

Han og medspillere gjorde en jobb mange
har fått glede av. Her er hans beretning.
Jeg har hatt gleden av å ta litt ansvar
for hallen etter at jeg kom inn i styret
som nestleder i år. Hallen er jo noen år
gammel nå og det har syntes litt for mye
enkelte steder! Men, det har vært relativt
enkelt å få ting gjort da det er mange personer som virkelig bryr seg om Combihallen og har hjulpet til.
J16-laget var med på dugnaden i høst der
vi pusset opp inngangspartiet, ledet av
oppmann Tore Hovda. Jentene fra J16
var med og gjorde en strålende jobb med
å male.
I tillegg fikk jeg hjelp av en kollega fra
Nordpeis, Mats Jacobsen, som er tidligere
tømrer for å fjerne vinduet i kioskluken,
som fungerte mer som en vegg enn vindu.
Det er nå mye hyggeligere både å servere
og handle.
I tillegg ble hyller satt opp, hull i vegger
reparert, deksler byttet, osv, osv. Takk til
de som ble med, det gikk raskt og var en
hyggelig kveld.
Ellers kom nye stoler på plass i fjor
(tusen takk Nordpeis) og nye informasjonsskilt er bestilt og kommer snart.
Gjestene lag har jo ikke vist hvor garderober er. I tillegg er premieskap på plass.
Dette skaper en stolthet i klubben, samt
skremmer motstandere. En sosial tavle
kommer snart, toaletter er blitt reparert,
toalettpapirholdere er installert, strømdeksler byttet, ny Bluetooth-kopling til
høyttallere er installert takket være Tore

FLITTIGE. Silje Hørgård (f.v.) Emma Hovda og Marie Krosby Kristoffersen tok i et
tak for klubben.

fra J16. Nye Jardar-skilt er bestilt til
inngangen.

INNSATS. Godt humør under dugnaden.

I tillegg har vi fått lov av kommunen å
male litt inne selve hallen så det blir en
dugnad til på nyåret.
Som vi vet, ligger det ikke planer for
en ny hall hos kommunen i overskuelig fremtid, så vi får gjør så godt vi kan
med vår kjære Combihall enn så lenge!
Kapasiteten er sprengt, dvs at den er full
av barn, ungdommer og ‘unge’ voksne
fra skoleslutt til sent på kvelden nærmest
hver dag og helg. Og de aller fleste av
disse har et veldig godt og kjært forhold
til hallen.
Det er alltid noe å gjøre i en hall fra
1971, men heldigvis er det mange som er
villig å hjelpe til.
: Tekst Mette Bugge foto Graig Neville
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Det blir ikke jul
uten nissehåndball
Så var den der igjen. Den
tradisjonelle nissehåndballen skaper en magisk
stemning i Combihallen.
Barna elsker dette tiltaket.
Siste fredag i desember, mørkt ute og
varmt inne. Ungene kom med nisseluer
og fregner i ansiktet, fletter og røde klær.
Julemusikk i hallen, voksne som ville
være med og se på, eller bidra. Fotograf
Jens O. Kvale på plass for å fange
denne mønstringen av ung glede.
Håndball ut på kvelden på vinterstid,
med julaften ikke så langt unna, er noe
barn og unge setter pris på.

– Nissehåndballen er for meg en pekepinn på hvor vi er. Spirer og gror det
nedenifra? Får vi med de yngste? Rekrutterer vi nok/riktig? Kommer det mange
pr lag - noe som forteller om samhold
i laget? Får vi med de eldre lagene som
lagledere og dommere? (j14-J15). De er
forbilder og er veldig viktige.
Inez fikk hyggelige svar.
– De stilte i år og gjorde en super jobb
med oppvarming og som lagledere, sier
hun først om de eldre lagene.
Hun antar at det kom 70-75 barn og
ganske mange foreldre.

– Han er så positiv og tar tak i alt som
skal fikses og ordnes i hallen.
– Jeg må også trekke frem Søfren
Poulsson, lagleder for G11. Han har også
tatt skikkelig tak og leder laget og foreldrene på en fortreffelig måte.
Det var nemlig årgangene J11 og G11
som sto ansvarlig denne gangen. Foreldregruppen på begge lag bidro.
Inez er også svært takknemlig for den
jobben Jannike Holm Haaverstad gjør
som rekrutteringsansvarlig. Hun spiller
selv på veteranlaget (J 33),og har barn i
håndballen. Der er hun også trener.

Sportslig leder Inez Nærup var også
spent på oppslutningen, om det år etter
år er mulig å samle nye årsklasser til dette
arrangementet. Det var det.

Det er så mange som bidrar for å få
nissehåndballen i land, men Inez ønsker
å dra frem ekteparet Norin og Craig
Neville. Hun er trener og primus motor
for G11 (Jardar/Nesøya) og han nytt
medlem i styret. Som nestleder gjør han
en virkelig en stor jobb.

REKORD. Leah Vingås Lerpold hadde
kveldens lengste nisseluedusk.

STAS. Ingrid Emilie Skøien-Kvale ( tt.v.) og Nora Winge Kvam
storkoste seg med oppladningen før kampene.

SPENNING. Loddtrekning er bestandig stas. Vinner jeg denne gangen? Alle smånissene følger med.
URNISSE. Tord Walstad Haugstvedt tok på seg nisseutstyret
og ble en herlig nisse.

Uten rekruttering, ville det heller ikke
blitt nissehåndball.
: Tekst Mette Bugge Foto Jens O. Kvale

ANSVARLIG. Craig Neville prøver seg på en skuddfinte.
Han var den ansvarlige under selve nissefesten.
DUELL. Casper Neville i duell med Sander Haslestad.
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Åpen Combihall
er et godt tilbud
Alle kan komme. På fredager
er Combihallen åpen.
Det gir sosial glede.
Åpen Combihall er et fredag tilbud for
barn og ungdom i nærmiljøet som har
lyst til å møtes i hallen for å ha det moro
sammen.
Det er stor stemning, med musikk, fri lek
og håndball med lag sammensatt av jenter
og gutter i forskjellig alder, nivå og fra
fem forskjellige skoler i området.

KLAR til å ta imot ballen.

Ansvarlig for Åpen kveld denne fredagen
var Norin Neville, som er trener for G11.
Hun serverte også vafler, saft og popcorn
til alle som kom.
– Oppmøte varierer fra gang til gang.
Denne fredagen i oktober var det ca 30
barn/unge.
På vårparten kom det en fredag 88 ivrige
barn og unge, forteller hun.

man er medlem av Jardar. Det er viktig at
klubbene har slike tilbud som ikke koster
noe.
– Barna kan drive den sporten de ønsker
i hallen og det er ikke organisert trening.
Denne gangen var det mange håndball
glade barn og de dro derfor selv i gang
håndball-«kamp» deler av tiden. Men det
er fritt til å foreslå den aktiviteten som er
ønsket.

Åpen Combihall er for alle uavhengig om
man man driver idrett eller ikke eller om

: Tekst Mette Bugge

I SKUDDET. Phillip Teien-Leite sikter på mål.
GLAD GJENG. På fredagskveldene stilte blant andre disse: Foran (f.v.) Phillip Teien-Leite, Max Aafos Dahlén, Mikkel Helgesen, Sindre
Seim-Monsen, Casper Neville, Aylin Demirel Ås, Eline Grimstad-Nielsen. Fra venstre bak: Stian Seim Sundberg (trener G11), Sander H
Tofthagen, Oline Haaverstad, Ella Rymill Kaba, Josefine Langfeldt, Luna Ostling Bjørnådal, Nora Winge Kvam, Frida Røsholdt-Flovik,
Engla Skalleberg Kvåle. Alle på bildene er født 2008 (11 år) bortsett fra Oline Haaverstad som er 13.

I KØ. Gjengen venter på tur til straffekonkurranse.
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Nytt lag. Jardar /
Lommedalen / Vestre Bærum

Alt startet med
500 meter med snø
Langrennssesongen er i full
gang. Våre løpere var tidlig
ute, så fort det ble snø i
Vestmarka.
Av våre rundt 1400 medlemmer, er det
seks lag og ca 130 ungdommer i alderen
seks til sytten år som utgjør langrennsdelen.
Vi tok oss en tur opp til Vestmarka en
mørk og våt kveld i slutten av november
for å se gruppe 13/14 år under en av de
første treningene på snø, og fikk se at det
gikk unna i en 500 meter lang løype.

NYTT LAG: Nederst fra venstre: Hamna, Amanda, Sara, Alketa, Helene, Maria, Helene, Elise, Pernille. Midten fra venstre: Ingar, Britt
Torunn, Oda, Malene, Sanna, Sara, Terese, Silje, Christin, Einar Bergsland. Øverst fra høyre: Astri, Vilde, Arina, Natalie, Stina, Nadja,
Pernille, Linea, Malena, Ingeborg

Klubben har på de yngste
lagene, frem til J14, i fem/
seks år hatt et godt og nært
samarbeide med Nesøya.
Sportslig leder Inez Nærup forteller at
det er sammensatte lag i mange aldre.
Årsaken er at det da blir større grupper og
et større team rundt laget og spillerne får
tilgang på én hall til som igjen til mulighet for en til to ekstra treninger i uka
Men nå er enda mer på gang.
– Vi har i år inngått et spennende samarbeide på J04 (og J03). 04 årgangen.
Lommedalen (LIL) og Vestre Bærum
(VBK) har slått seg sammen og blitt én
klubb. Jardar er blitt med i et samarbeide.
– Nå har VBK-LIL/Jardar inngått ett
trening /klubb- samarbeide med Jardar,

8
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og det går så det suser, sier Inez og viser
til det proffe lagbilde som er tatt og vises
her. Hun synes at det forteller noe om
opplegget rundt laget.
– Det er hentet topp trenere, der én er
fra Fjellhamar. Den andre hovedtreneren
er Jardars Einar Bergsland som har trent
Jardar jentene fra dag èn. Han er en stor
og viktig ressurs for laget.
-Rundt trenerteamet står så mye bra folk
at det er bare nydelig, fortsetter Inez.
I en litt større sammenheng er det mange
som tenker at klubber må samarbeide for
å få til noe. Stabæk og Haslum har fridd
til lokale klubber.
I alt fem nye klubber har sagt ja til å
tenke større. Vestre Bærum/Lommedalen,
Jar, Snarøya, Jardar og Øvrevoll Hosle
ermed på satsing med mål om å få et
elitelag på kvinnesiden i Bærum.

Til Budstikka sa sportslig leder Lars
Finnland tidligere i år:
– Samtlige syv klubber er klare, og vårt
utkast til hvordan dette kan se ut skal presenteres på et møte mellom alle klubbene
før jul. Dette er en plan alle klubbene skal
være med å utforme, sier Finnland.
De syv klubbene skal etter planen eksistere som normalt gjennom yngre lag, mens
det etableres en egen elitesatsing som
en helt ny klubb. Hvilket navn den nye
klubben skal ha, samt draktfarger og logo,
skal avgjøres på et senere tidspunkt.

Det blir mange spennende skirenn i
løpet av sesongen, men høydepunktet for
mange er nok Tour de Bærum den andre
helgen i februar.
Det er en ”tour” for barn og ungdom
som blir arrangert i Skui og Vestmarka,
og som er et samarbeid mellom klubbene
Haslum, Jutul og Jardar.

GLAD SEKSTETT. Denne gjengen er godt i gang her på Vestmarka. Fremst fra venstre
Vegard Bjørnestad, Marius Juell Larsen og Andreas Dyrdal. Bak fra venstre Åsne Nærs
Jensen, Kaja Lier-Nilsen og Karl Rådahl.

Alle kan prøve seg
Tilbud om renn til store og små, både
lokalt og i litt større sammenheng, er
viktig. De som vil konkurrere, har da flere

muligheter. Andre vil kanskje bare lære å
gå på ski, få inn ordentlig teknikk. Muligens kan det bli start i renn litt senere?

Uansett er det stor aktivitet og mye som
skjer i langrenn. Nye løpere fikk tilbud
om å komme på langrennstrening etter
høstferien. Klubben er avhengig av å fylle
på bakfra. Rekruttering er viktig. Og vi
er heldige som har marka så nær, med
muligheter for å trene både i lysløype og
andre løyper.
: Tekst og foto Jens O. Kvale

I intervjuet i Budstikka heter det videre:
– Etter planen skal den nye klubben
starte opp allerede neste sesong.
– Der skal alle de syv klubbene være
likeverdige, med 1-2 representanter hver
i et eget utvalg. Alle skal ha like mye å si
om hvordan dette samarbeidet skal se ut,
presiserer Finnland.

MÅ HA VEILEDNING.
Hovedtrener Jakub Opočenský
instruerer Åsne Nærs Jensen ( t.v.) og
Karl Rein Rådahl.
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Jardarsamling ble
topp på nytt sted
Langrennsgruppa holder
på tradisjonene. Men nå
var noe nytt.
I slutten av november skjedde det igjen.
Langrennsgruppa dro til fjells med
utstyret, godt humør og høye forventninger. Denne gangen var samlingspunktet
Gomobu fjellstue, Vaset i Valdres.
Tidligere har Liatoppen fjellstue i Ål,
med få unntak, vært samlingspunkt for
Jardar-familier som har dratt samlet på
tur i regi av skigruppa. Det har vært populært, og som regel har det vært snø der.
Noen ganger har imidlertid skiløperne
måttet forflytte seg til treninger på snø litt

lenger unna, selv om gjengen har bodd på
Liatoppen.
Nå var det imidlertid en viktig grunn til
flytting. Jakob Agnar Matheson, en av de
to sportslige lederne, forteller at Liatoppen skulle selges. Dermed var stedet
følgelig stengt.
Da gikk turen til Oppland, og Gomobu
fjellstue innfridde.
130 små og store ble med på denne
weekenden, der alle fikk prøve seg på snø.
I alle fall de som ville.
Noe for alle
Helgen ble lagt opp med et variert innhold:

– Vi hadde fritt oppmøtetidspunkt
fredag, folk kom utover kvelden og fikk
middag etter hvert som de kom. Lørdag
hadde vi første trening etter frokost,
deretter lunsj og så en ny treningsøkt,
før dagen ble rundet av med middag og
underholdning fra trenerne. Søndag var
det langtur på ski etter frokost, deretter
lunsj, og så bar det hjemover til regnvære,
sier han.
For skigruppa betyr en slik helg veldig
mye. Det er viktig å samle troppene, skape et godt miljø og bli enda bedre kjent
med hverandre. Mange fedre og mødre vil
senere møte andre foreldre på trening og
renn, hvis ungene er med på det. Nå ble i
alle fall de første metrene på snø notert.
Og neste år det på igjen.
: Tekst Mette Bugge foto: Agnar Matheson

FOR ET SKUE! Blir det flottere? Familiesamling som er et høydepunkt ved inngangen til ny vintersesong.

Styret i langrennsgruppa
Formann
Sportslig ledere
Kasserer
Oppmann
Oppmann
Oppmann
Oppmann
Oppmann
Oppmann
Oppmann
Oppmann

senior
junior
15+
15-16
13-14
11-12
9-10
7-8

Nicolai Dirdal
Dag Helland-Hansen
Jacob Agner Matheson
Annicken Kildahl
Geir Holm
Henrik Lystad
Anders Storhaug Heen
Jacob Agner Matheson
Merethe Therkelsen
Lena Prokosch

FULL FART. Tobias Therkelsen, Marius Lund, Casper Mayer og Ingrid Kildahl
GLADE JENTER. Kira Lannem og Tiril Jacobsen Myklatun
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Satser på super
stemning på
nye tribuner
Jardars kunstgressbane
har fått nye tribuner. Nå
kan minst 120 mennesker
få sitte hvis de vil det.

– Det betyr mye for stemningen.
Spillerne merker det veldig godt, sier
Christopher Hodkin som er nestleder i
fotballstyret.
Den gamle tribunen måtte erstattes. Den
var nesten litt farlig.
– Vi skal ha innvielse til våre, og slå på
stortromma da, men vi prøvde tribunen første gang 17. november, opplyser
Hodkin.

12
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Da spilte Jardars Jenter 06 mot ØHIL i
vinterligaen, og Jardars Gutter 06 mot
Stabæk. Begge hjemmelag vant henholdsvis 7-0 og 8-0.
– Stemningen blant publikum blir intim
og kompakt, sier Hodkin, som forteller at
arenaen skal utvikles videre. Det kommer
en informasjonstavle, bedre baneinndeling og møtepunkt for hjemme- og
bortepublikukum. Nå kan gjester og
hjemmelagets foreldre få hver sin tribune
på hver si side av midtstreken.
– Ja, kanskje vi skal kalle dem for hjemme- og bortetribune for å bygge opp til
euforisk stemning rundt og på banen?
Mesterverket er reist av selskapet Tømrermester Cato Sørensen AS. Et profesjonelt

selskap, som eies og ledes av en lokal
Jardarmann, nemlig Cato Sørensen.
– Takk for solid leveranse og gode forslag
til utforming av tribunene underveis. Det
gjorde jobben for oss i Jardar lettere. Vi
har forstått at dere er opptatt av materiale
av beste kvalitet og derfor velger å handle
hos Montér Stabekk. Det er betryggende for Jardar Fotball, sier Hodkin, som
legger inn litt reklame.
PS. For øvrig er tribunene ypperlig for
profilering av bedrifter. Er det interesse
for dette - ønsker du/dere firmalogoen deres på tribunen? Ikke nøl med å
kontakte oss: post@jardar.no /
tlf: 67 48 65 00.

TRIBUNEFEBER?: Ja, det kan det fort bli på banen på Bjørnegård, som har fått et fint sted for å se fotballkamper.

: Tekst Mette Bugge foto: Christopher Hodkin
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Tidligere elitespiller har fått frem et jentelag der:

Resultater og
samhold går
hånd i hånd
Jardars fotballjenter født
2006 hadde en fantastisk
sesong i 2019 med både
seriemesterskap og 2 x
cupgull. For å forstå litt av
dette, starter vi med en
presentasjon av treneren og
hans bakgrunn.
Thomas Finstad her en tidligere elitespiller som har erfaring fra flere toppklubber
som Strømsgodset, Stabæk og Bærum.
Skuiguten startet i moderklubben Jutul
IL, før han debuterte på bærums A-lag
i 1. divisjon i 1994. Deretter spilte han
i Stabæk fra 1998 til 2005, og scoret 41
mål, før han ble solgt til Strømsgodset,
hvor han spilte i to sesonger.
Den 191 centimeter høye angriperens
hittil største øyeblikk karrieremessig
er hans 2-1 scoring mot Rosenborg i
ekstraomgangene i cupfinalen 1998, men
det han kanskje huskes best for er hans
magiske øyeblikk da han senket Deportivo La Coruña på hjemmebane i UEFA-cupen i 1999, og fikk kallenavnene
Nordens Maradona og Diego Armando
Finstad i spanske aviser. Finstads fysikk
og hurtighet, gjorde at han i norske medier gikk under tilnavnet ”Godstoget”.
I noen sesonger nå har han imidlertid
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vært trener i Jardar, og det er det vi skal
skrive om nå. Christopher Hodkin i
fotballstyret har intervjuet ham.
Thomas, laget du trener sammen med
Nina og Eirik er kjent for å ha et godt
samhold og samtidig holde et bra nivå i sin
årgang. Hva mener du er nøkkelen for å få
til dette?
– Samhold og prestasjoner henger
naturligvis tett sammen. Fotball er et
lagspill hvor alle på laget er viktige, og
vi både vinner og taper som et lag. Ved å
ha et godt miljø på laget evner jentene å
glede seg på vegne av andre samtidig som
vi støtter og løfter de som kanskje var
uheldige i en gitt situasjon, sier Thomas,
og fortsetter:
– I treningshverdagen har vi stort fokus
på å ha varierte og morsomme øvelser
som er linket opp mot måten vi ønsker
å spille på. Dette gjør at det er gøy å
komme på trening som igjen gir bedre
resultater i kamp. Alt henger sammen.
Thomas forteller om retningslinjene som
gjelder for alle. Det går på forberedelser
til trening/kamp, oppmøte til riktig tid,
hvordan de prater til hverandre og respekt for trenere, medspillere, motspillere
og dommere for å nevne noe.
– Her er jentene stort sett veldig flinke
noe som bidrar til at det alltid er god
stemning i og rundt laget.

SERIEMESTRE 2019. Bak fra venstre: Anna, Tomine, Linn. Midtrekke fra venstre: Johanne, Jenny, Martine, Benedicte, Pia.
Foran fra venstre: Linn, Frida, Celina, Kaja, Sofia Isabel.

– Ja, i oktober var vi en helg på Vestlia
Resort på Geilo med hele laget samt en del
foreldre. Overnattingsturer er alltid populært, og jentene blir enda bedre kjent.

TRENERE: Fra venstre: Nina Winge,
Thomas Finstad, Eirik Lome.

Han legger til at bak laget står det i tillegg
en engasjert foreldregruppe som støtter
opp under spillergruppa & trenerne, og
bidrar til at dugnader, aktiviteter og lignende blir gjennomført på en god måte.
Kan du nevne andre eksempler på tiltak/
aktiviteter dere gjennomfører for å bygge
samhold og miljø?

På Geilo spilte vi bowling, hadde quiz,
var i svømmehallen, spilte kamp og
trente. Vi spilte vår første 11er kamp
mot Geilo IL og møtte mange hyggelige
spillere, trenere og foreldre som gjerne vil
besøke oss til våren. Det gleder vi oss til.
Det ble også tid til teori under oppholdet
hvor vi trenerne hadde forberedt innlegg
om temaene; kosthold & restitusjon for
unge idrettsutøvere (Nina), lagånd (Eirik)
og spillestil/formasjon (Thomas). Jentene
syntes dette var veldig interessant og
lærerikt, og det ble en fin dialog mellom
oss trenere og spillere som vi vil bygge
videre på.

Dere jobber også mye med mental
trening, kan du si noe om dette?
– Vi er så heldige at Nina er utdannet
helsesøster og hun jobber mye med
psykisk helse hos ungdom.
Nina har hatt foredrag for jentene tidligere og er flink til å snakke med jentene
en-til-en under sesongen. I tillegg har hun
samtaler og møter med hver enkelt spiller
hvor de sammen fyller ut et skjema som
blant annet går på dette med selvbilde og
mentale ferdigheter.
I en hverdag hvor jentene opplever
mye stress, press og krav fra flere hold
har vi stor tro på at samtalene med
Nina vil hjelpe dem til å tenke mest
mulig positivt. Tilbakemeldingene fra
jentene er veldig bra, og vi er glade

for å ha en ressurs som Nina tilknyttet
laget.
Planer for 2020 sesongen?
Trenerteamet er opptatt av å planlegge i
god tid da vi mener dette er vesentlig for
å få til et godt opplegg som igjen bidrar
til at jentene ønsker å fortsette med
fotball.
Vi hadde et foreldremøte i november
hvor vi la frem våre tanker og planer om
neste år hvor sesongens høydepunkt blir
en ny tur til Costa Daurada Cup i Salou i
månedsskiftet juni/juli.
Jentene gleder seg stort, og dugnader er
satt i gang allerede.
: Tekst Christopher Hodkin
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For en gjeng
– for en tur
til Barcelona
Fotballjenter på tur blir
aldri feil. Tur betyr ofte
noe å se frem mot, men
like viktig – det bidrar til
at mange fortsetter.
Denne gjengen av spillere født i 2005 og
2004 fikk i sommer oppleve Barcelona
Girls Cup. I vinter har de blitt inspirert til
å trene videre mot en ny sesong. For det

var mye de kunne ta med seg fra cupen i
Spania. Det å møte lag fra andre land gir
aha-opplevelser.
Anja Kingdon, til daglig å finne i Jardars
klubbhus, var en av trenerne som var
med, sammen med hovedtrener Filippa
Kingdon og Halvard Brennum. Hilde
Matheson var lagleder.
Anja har levert Jardarposten noen punkter
der hun oppsummerer litt av innholdet
før og underveis:

FORSVARSMUREN VÅR I FORNØYD DRIV: Amalie Brennum og Jenny Vogt-Bunes.

• Mange dugnader for å nå målet
• En sosial og sportslig tur
• Sponset av Santander og Lidmi
• Møtte mange gode sør-europeiske lag
som spilte riktig god fotball
• Kom i 2 straffekonkurranser.

SPORTY JENTER: J15 født 2005 og 2004.

Vi møtte følgende lag: cd fontsanta fatjo
(spania), tölö if (sverige), pays aix fc
(frankrike), oulunsalon pallo (finland)

Det var morsomt å oppleve jenter på så
høyt nivå, og lag som er så gode.

Jentene måtte ha noe fri fra skolen for å få
til dette i pinsehelgen, men det gikk.

Uansett ble det altså mye å ta med hjem,
og i serien stilte gjengen både med et

Anja visste at to lag fra Jardar hadde vært
der før dem, og derfor hadde gjengen noe
informasjon på forhånd.

syverlag i 1. divisjon og et elleverlag i 2.
divisjon. Begge lag kom på 6. plass.
Mens det var 22 spillere som var med til
Barcelona, er det i vinter 20 som trener.
Alle fortsetter nok mot en ny sesong.

TRENER FILIPPA passer gledelig på jentenes sekker.

Vi har flere jenter som er gode i alpint,
håndball og langrenn også. Da blir det
noen kollisjoner, men det viktigste er jo at
ungdom er i aktivitet.
: Tekst Mette Bugge Foto Anja Kingdon

I FINT DRIV. Pia Kirkegaard lar ikke motstanderen komme forbi.

– Cupen var veldig tilrettelagt og godt
organisert. I tillegg til det sportslige fikk
vi til sightseeing og vi bodde på fint hotell
på stranden. Det at vi vant åpningskampen mot det svenske laget som vant hele
cupen, er noe vi virkelig tar med oss. To
uavgjorte kamper i sluttspilet var jo også
noe, men utfordringen ble en straffekonkurranse. Det hadde vi aldri vært med
på tidligere, og dermed var skuldrene litt
for høye. De som var mest treffsikre til
vanlig, satte ballen høyt over mål, forteller
Anja.
– Vi lærte at sydeuropeiske lag er gode
med ball, veldig tekniske og sterke. De
spilte dessuten bra sammen som et lag.

16
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Friidretten:
Kan feire allerede
Første adventshelgen var
det BULs tradisjonelle
Julestemne i Bærum
Idrettspark. Det markerte
ettårsdagen for Jardar
Friidretts stevnedebut.
Vi deltok med dobbelt så mange utøvere
som i fjor: June Marie Rønning, Thea
Eek-Floten, Mathilde Fagervoll Olden og
Mirian Gjertsen Barkbu, og alle gjorde en
strålende innsats.
Mathilde, som er 11 år, deltok i lengde og
600 m og syns det var litt skummelt men
veldig gøy å delta på sitt første friidrettsstevne. «Det var også ganske motiverende
til å fortsette med friidrett» sier hun.

Mirian, i 13-årsklassen, har vært med
på flere stevner allerede. Hun syns det
er morsomt å konkurrere, og at det er
hyggelig å være på konkurranser og møte
andre utøver som man har blitt kjent
med. Både hun og Thea var på kretslaget
i årets Lerøy-leker som ble arrangert på
Hamar i høst.
Thea, 14 år, var med på Julestemne
også i fjor. «Jeg er mest fornøyd med
600 meteren min denne gangen. Tiden
kan alltids forbedres, men jeg deltok på
mellomdistanse for første gang og klarte
å disponere løpet mitt bra synes jeg. Etter
mange mellomdistansetreninger på fredagene synes jeg kondisen har forbedret
seg kraftig» oppsummerte Thea etter å ha
avsluttet med en forrykende sisterunde.
Før på dagen hadde hun i tillegg hoppet
jevnt og godt i lengde.

OPP. June klinker til i stav og her setter hun ny pers med 2.20 m,

TOPPTRIO. Det kaller vi “våre” jenter i friidretten. June (f.v.), Thea og Mathilde.

«Det jeg liker aller best på treningene
er nok lengde, løping og styrke», sier
Mathilde, «dessuten at man får personlig
tilbakemeldinger og at det ikke er så stor
gruppe». I tillegg til en friidrettstrening
i uken, trener Mathilde langrenn og går
på teater.
I FARTA. Mirian liker godt å løpe.

June deltok i stavhopp og debuterte på
200m med bravur i samme årsklasse som
Thea. Etter at hun hadde trent apparatturn i mange år, tok hun steget fra turn
til friidrett i høst. Nå trener hun friidrett
med klubben to ganger i uken, stav og
hekk med kretsen og dessuten egentrening. Hun ble fristet til å begynne med
friidrett fordi hun ville prøve noe som var
annerledes fra det hun var vant til. «I tillegg har jeg alltid likt å løpe og prøve meg
på nye ting. Jeg syns det er gøy å trene
mye nytt med gode venner», sier June.

Thea begynte med friidrett i fjor og trener
nesten hver dag; Tre ganger med klubben
og hekk med kretsen i tillegg til egentrening. Hun har lengde og hekk som sine
PREMIE. Det fikk Mirian (243).

favorittøvelser. «Jeg synes det er gøy å
kunne utvikle meg innenfor idretten og
føler det stadig skjer på hekk og lengde.
Bare å jobbe og trene mye!»
Trener Kristin Gjertsen er strålende fornøyd med den flotte gjengen, både med
innsatsen og motet til å prøve seg på nye
og ulike øvelser. Allsidighet er veldig bra,
både for å utvikle seg fysisk og mentalt,
og for å ha det gøy på lang sikt, mener
hun, og legger til at det både er gutter og

jenter på treningene og sikkert også på
konkurransene som kommer over nyttår.
«På treningene er vi flere. Noen vil trene
mye og får hjelp med ukentlige treningsprogrammer med egentrening ved siden
av fellestreningene, andre syns det holder
å delta på fellestreninger en eller flere
ganger i uken. Noen liker å konkurrere,
andre ikke. Alle er selvsagt like velkomne
med i gjengen», presiserer hun.
: Tekst Mette Bugge Foto Kristin Gjertsen

LANGT. Lengdesprang for Mathilde.

Roser miljøet
Mirian har vært med fra starten og syns
også det er blitt et veldig bra miljø. Hun
trener mest turn og spiller dessuten fiolin
ved siden av friidretten. I Julestemne
hoppet hun høyde og løp 60m «men jeg
liker aller best å løpe hekk på treningene»
sier hun.

18

Jardarposten nr 4 – 2019

Jardarposten nr 4 – 2019

19

Tar ikke honorar som trener:

– Jardar
er familie
Eirik Holand ble valgt
til Årets trener i Jardar.
Beundringen for ham er
stor.

24-åringen er både spiller og trener. Han
ble trener fordi han alltid har likt å lære
ting bort til andre.
– Jeg lærer også selv på den måten. Dessuten gir det meg en boost i hverdagen når
jeg ser at jeg kanskje har hjulpet andre
med å forstå en teknikk eller hvordan ting
fungerer i volleyball.

Joar Skjevdal i volleyballgruppa sier at
det alle er imponert over er at han jobber
gratis utelukkende ut fra interesse og
engasjement. Og han bruker mye tid på
dem han har ansvaret for.
– Ja det stemmer at jeg ikke tar betalt for
å være trener i Jardar volleyball. Det er
fordi dette er min lidenskap. Du tar ikke
betalt fra familie. I en familie så gjør man
ting for hverandre fordi man er glad i
hverandre. Det er sånn jeg tenker det når
det gjelder Jardar volleyball.
Har funnet seg godt til rette
Holand er Asker-gutt, og det var der har
begynte med denne idretten. Fra 20082018 spilte han i naboklubben. Deretter
kom han til Jardar.
– Jeg hadde nettopp tatt et års pause
fra volleyballen. Da jeg kom tilbake til
Asker så spilte Joar Skjevdal med sin sønn
Aksel for Asker i 4. divisjon. Vi ble fort
kjent og jeg ble invitert til volleyballcamp
i Combihallen. Det var veldig mange
juniorspillere som deltok her og Joar var
alene som trener, så jeg tilbød meg og
hjelpe ti. Sånn startet det.
ELEVENE: Jardars herrelag i 4. divisjon,
som Eirik Holand trener, men der han
ble avbildet med krykke på grun av et
overtråkk. Bak f.v.: Aksel Skjevdal, Joar
Skjevdal, Lars Oftedal, Eldar Alvik og Eirik
Holand. Foran fra v: Arne Torsæter, Martin
Østensen, Shiva Zeiner-Henriksen og
Gustav Skrefsrud.
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FLINK GUTT. Eirik Holand gjør en strålende innsats for Jardar. Og ble belønnet.

Eiriks erfaring så langt er at Jardar volleyball ikke er ikke som andre plasser å
spille for.
– Samholdet i klubben er unikt. Eksempel på dette er fredagstreningen våre. Da
har samtlige lag i klubben trening. De
yngste på 10 år og de eldste nærmer seg
60. Å være en del av Jardar volleyball er å
være en del av en stor familie.
Eirik holder på med trener 2 -utdanning. Han har ikke noe mer planer enn
å fortsette å være så god trener han kan i
klubben.
: Tekst Mette Bugge Foto Joar Skjevdal

Begrunnelsen for tildelingen Årets trener
Eirik er ung trener som tar et stort ansvar, og som tar sin treneroppgave med stort
alvor. Som trener er han god og tydelig leder for de unge, men også for de godt voksne
som er betraktelig eldre enn han selv, og der noen i tillegg har mer volleyballerfaring.
Eirik har en tydelig idé omkring spill og spillutvkling, samtidig som han ydmyk og
åpen for tilbakemeldinger.
Han har under sesongen 2018-2019 ledet juniorlaget for gutter G19 til NM og en
flott plassering i serien. Samtidig har han trent juniorlaget for jenter og vært spillende
trener for herrelaget i 4. divisjon.
I denne sesongen har han ansvar for herrelagene i 4. og 5. divisjon samt at han er rådgiver og leder for våre nye ungdomstrenere. Han er i gang med sin trener 2 utdanning.
Det som topper vår beundring for Eirik som trener, er at han gjennomfører denne
omfattende og engasjerte trenerinnsatsen utelukkende ut fra dugnadsånd. Han har
aldri bedt om en krone i honorar for alle timene han legger ned av arbeid for volleyballen i Jardar.
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Først var hun
OL-deltaker, så kom
Kristina til Jardar
Veldig få medlemmer av
Jardar har deltatt i OL.
Lederen av sykkelgruppa
var med i OL i Beijing i
2008. Da som rifleskytter.
I dag er Kristina Vestveit Nervold et svært
aktivt medlem av sykkelgruppa. Hun trener selv, men er også spinninginstruktør
og får med de mange ivrige mosjonistene
i trim.
Ikke alle vet at hun har vært en av landets
aller beste skyttere. Så sent som i 2013,
etter et comeback, tok hun sin første
kongepokal.

Jardarposten hariutfordret Kristina til å
fortelle om seg og karrieren:
Jeg er leder av sykkelstyret og engasjert
i sykling på lik linje som jeg har vært
engasjert i rifle skyting tidligere.
Jeg startet med rifleskyting som 10 åring
og jobbet målrettet allerede fra 12 årsalderen. Da jeg var 15 år, i 2003, flyttet jeg
til Lillehammer og gikk tre år på Norsk
Toppidrettsgymnas (NTG).
Allerede i 1.klasse der var jeg veldig tydelig på at jeg skulle bli en av verdens beste
kvinnelige skyttere og at OL i Beijing var
det store målet. De tre årene på NTG var
ekstremt viktige for den sportslige utviklingen min. Samtidig som jeg gikk der ble

SAMHOLD. Kristina Vestveit er leder for sykkelgruppa. Her står hun til venstre for
Kjell Nervold midt i bildet. Dette er et klassisk klassisk bilde som viser fellesskap og
samhold, mener hun. Foto: Knut Helgesen.

jeg HV-ungdom og på den måten fikk jeg
plass på militær landslaget også kalt for
Forsvarets skyteutvalg (FSU).
Som forsvars skytter fikk jeg muligheten
til å konkurrere på seniornivå, selv om
jeg var juniorskytter. Dette forsterket den
store drømmen om å konkurrere i OL
2008.
Da jeg sluttet på NTG i 2005 endret
livssituasjonen seg dramatisk. Jeg fikk
meg kjæreste, flyttet til Asker og startet
på lærerhøgskolen i Drammen. Jeg følte
på mange måter at jeg var overlatt mye
til meg selv, ettersom at treningsmiljøet
i Asker var labert i forhold til treningsmiljøet på NTG. Drømmen om OL
virket fjernere, men landslangssamlinger
og samlingene med militærlandslaget var
de sosiale arenaene som virkelig holdt
drivkraften i gang.
Fra 2005 til og med 2008 svingte resultatene fra dårlig til bra om hverandre. Etter
siste kvalifisering til OL i 2008 var jeg
sikker på at OL drømmen røk. Etter innstillingen av norske utøvere til OL, i mai
2008, skjøt jeg mitt beste internasjonale
resultat på seniornivå noen gang. Dette
førte til at Olympiatoppen overstyrte
uttaket til Norges skytterforbund slik at
jeg allikevel fikk plass til OL. Dette hadde
bare skjedd én gang tidligere, og var således overraskende og gledelig for egen del,
samtidig som at det også var tøft. Tøft på
den måten at jeg tok OL-plassen fra min
gode venninne Ingrid Stubsjøen. Ingrid
fikk ikke være med, selv etter mange gode
resultater tidligere i sesongen. Det skapte
dårlig stemning i et relativt lite landslag
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UT PÅ TUR. Kristina og eldste datteren Martine.

og miljø. Men vi fikk pratet om det, gråt
sammen, ledd sammen og konkludert
med at gjort er gjort og idretten er hard
og til tider nådeløs.
OL endte med en god konkurranse hvor
jeg ble rangert rett utenfor finalen for de
8 beste, og en halvgod konkurranse hvor
jeg endte midt lista. Som ung senior ut
øver var jeg ganske fornøyd med dette.
Noe av drivkraften forsvant
Etter OL forsvant drivkraften min. I
2009 giftet jeg meg og i 2010 fikk vi
vårt første barn. Samtidig flyttet vi til
Slependen. Behovet for å fortsette med
noe målrettet kom umiddelbart etter at
jeg hadde lagt skytingen og satsingen på
skytterlandslaget på hylla. Samtidig var
det viktig for meg at det var målrettet
på mine premisser, uten ytre krav og for
mange forventninger.

Å bruke sykkelen som treningsredskap
hadde jeg gjort i mange år før jeg flyttet
til Slependen, så det var naturlig for meg
å sykle da jeg flyttet hit. Grunnen til at
jeg havnet i Jardar skyldtes nok flere ting,
men den første tilknytningen kom via
svigerfar Steinar Nervold og hans bror og
vår nabo Kjell Nervold.
I starten hang jeg ikke med på hverken
tempoet eller ferdighetene til gutta i
sykkelgruppa, men i løpet av mange års
aktivitet har jeg utviklet meg til å henge
med. Jardar har et svært godt sosialt samhold, trygge og kunnskapsrike syklister,
morsomme syklister, behjelpelige syklister,
lokale og godt tilrettelagte aktiviteter, reiser
og treningstilbud. Dette har truffet meg og
mitt behov. Dermed er jeg blitt en del av
Jardar, som jeg virkelig føler stolthet av når
jeg sykler i blått på trening, ritt, til og fra
jobb og i alle andre anledninger.

Jeg føler også på mange måter at jeg får
tilfredsstilt min indre drivkraft mot noe
målrettet, men som nå peker i en litt
annen retning enn hva den gjorde før OL
i 2008. Og med to barn, mann, kontaktlærerjobb for 27 elever på Løkeberg skole,
styreverv og deltidsjobber som skytetrener, er det godt å ha et sted hvor jeg kan
glemme tid, sted og forpliktelser, uten
ytre og indre forventningspress.
Forventningspresset kommer så raskt jeg
viser meg på en skytebane med rifle og
mål om å konkurrere. I sykkelløypa vil jeg
aldri oppleve det samme presset. Sykkel
handler derfor om glede og mestring. I
tillegg holder jeg meg i form og får være
en del av et fellesskap. Jardar er unike i
mine øyne.
Tekst Mette Bugge Foto Knut Helgesen
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Bankett med
sykkelspråk
Sykkelrytterne trådde
til på den årlige sykkelbanketten i klubbhuset.
Denne gangen skjedde det fredag 15.
november, og gjengen giret seg opp til det
festlige treffet. Ingen satte bremsene på.

Prisen «The nine o’clock sharp Tour» ble
delt ut av fjorårets vinner Ola Nyhus. Prisen gikk i år til Knut Petter Guriby blant
annet for sin imponerende oversikt over
veier og stier i vårt område. Dessuten ble
han premiert for å ha vist vei på utallige
morsomme, mer eller mindre krevende
turer gjennom flere år. Knut Petter var
dessverre ikke til stede på banketten, men
sendte en hilsen fra Tenerife, hvor han
sammen kona Jorunn Guriby var i ferd
med å bestige Teide.
I feltet som ventet på hvilke andre som
skulle få hedesord, ble Helle Tungesvik
og Rune Jubskås plukket ut. De var Årets
debutanter. Marianne Solstad Brekke
var heller ikke glemt. Hun fikk landeveisprisen.
Bankettdeltagerne hadde mat- og drikkestasjon ved bordene. Da kveldens løp
var over, var alle enige om at det hadde
vært et herlig løp, uten motbakker denne
gangen.
: Tekst Mette Bugge

24

Jardarposten nr 4 – 2019

FJELLEDELGRAN & GRAN
KJØP ET

NYHUGGET

Hjulene gikk rundt hele tiden, men alle
hadde styringen. Det ble ikke meldt om
punkteringer.
Underveis ble det holdt god fart. Det
skjedde da noen av sykkelgruppas klubbmestere skulle kåres.En kvartett gikk i
brudd, forbi konkurrentene som håpet på
pris. Ola Nyhus (f.v.), Kristina Vestveit
Nervold, Kjetil Ulvestrand og Øivind
Nullmeyer kom først til dette målet.

FERSK OG FIN

JULETRE

THE NINE ÓCLOCK SHARP TOUR: Ola Nyhus delte ut prisen “The nine óclock sharp Tour” til
Knut Petter Guriby, som ikke var der. Han og kona Jorunn var på ferietur på Tenerife.

LANDEVEISPRISEN. Den gikk til
Marianne Solstad Brekke

ÅRETS DEBUTANT(ER): Helle Tungesvik
og Rune Jubskås.

FIRERBANDEN: Moro å bli klubbmestre synes (f.v.) Ola Nyhus, Kristina Vestveit Nervold,
Kjetil Ulvestrand og Øivind Nullmeier.

eller

FELL DITT

EGET

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

FOR INFO OG PROGRAM

VELKOMMEN!
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Husk årsmøte
torsdag 26. mars!
Alle foreninger og organisasjoner har årsmøte. Da kommer en statusrapport over
det som har skjedd det siste året, men
også muligheter for å påvirke avgjørelser.
Medlemmer i Jardar inviteres til årsmøte
26. mars klokken 18.00 i klubbhuset.
De siste årene har ordstyrer vært usedvanlig flink til å holde et tidsskjema, da alle
vet at de fleste hos oss har hektiske dager.

Samtidig er det fint å komme sammen og
høre på tingenes tilstand, så vi håper at
du setter av denne kvelden. Vi trenger to
nye inn i styret så om du vil engasjere deg
eller er nysgjerrig på hva du kan bidra
med i klubben kan du ta kontakt med
daglig leder Anja på telefon eller e-post
eller leder av valgkomiteen Kjersti I.
Hellby på e-post kjersti2209@gmail.com
Allerede når papirene sendes ut en uke

før årsmøtet, skal kandidatene som er
foreslått stå der. Du finner dokumentene
på Jardars nettside www.jardar.no en uke
før årsmøtet.
Vil du komme med forslag som skal behandles på årsmøtet må dette være sendt
til styret senest to uker før årsmøtet på
e-post: post@jardar.no

Skikurs for barn født 2012-2015
GRATIS grunnkurs for foresatte
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

I januar og februar avholder langrennsgruppa skikurs for barn født 2012 - 2015.
Nå også med GRATIS grunnkurs for foresatte. Les mer på www.jardar.no

Husk klubbrabatten hos Bull!
Ferdig rabatterte klubbpriser ser du på: www.bull-ski-kajakk.no/jardar
Slip er viktigere enn all verdens glider, og det gjelder også
mor og far, racingski, felleski og alt du har i skiboden.
Gamle ski blir som nye! PS! Egne priser for juniorski.

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.

Vi er stolte av BSK-slipen vår!
Og ikke minst er vi stolte av Terje som
er landslagssliper, og Jon som har
meget lang erfaring som sliper.

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)

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

IL Jardar håper du ønsker å investere i klubben vår, og ser frem mot et godt samarbeid
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Sandvika: 67 55 52 60
Rådmann Halmrastv.9

Oslo: 23 20 44 20
Sørkedalsveien 7

Nettbutikk:
www.bull‐ski‐kajakk.no

Man ‐ fre: 10‐18
Tor: 10‐19
Lørdag: 10‐16

Man‐Fre: 10‐18
Tor: 10‐19
Lør: 10‐16

Døgnåpen:‐)

‐Kurs, treninger og
events

‐Spesialforretning
og skiskoler
Holmenkollen

www.bullaktiv.no
info@bullaktiv.no

www.superski.no
info@superski.no

Jardarposten nr 4 – 2019

27

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 4 – 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!
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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

Jardarposten nr 4 – 2019
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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!

34

Jardarposten nr 4 – 2019

Jardarposten nr 4 – 2019

35

Returadresse:
IL Jardar,
postboks 15, 1312 Slependen

Dommere må til.
Marit og Jennifer
tok utfordringen
Jardar er i ferd med å få opp
dommere i volleyball, og to
av dem som er i aksjon er
Marit Kragh Kjos og Jennifer
Menia Dahlberg.
De er to av Jardars åtte autoriserte dommere i denne idretten. I 2019 har volleyball
nemlig tatt et nytt steg i arbeidet med
å bygge en bærekraftig idrettsavdeling,
dommere må til for å tilfredsstille kravene
fra forbundet.
Seks nye dommere ble ferdig utdannet og
autorisert i løpet av året. To av dem var
Marit og Jennifer.
Marit er 19 år og kommer fra Haslum.
– Jeg kjente noen som hadde begynt å
spille volleyball og hadde også lyst til å
prøve noe nytt, sier ungjenta, som kom til
klubben som spiller.
Joar Skjevdal, primus motor, forteller at
både hun og Jennifer er spillere på damelaget som rykket opp fra 5. divisjon i år,
og som denne sesongen har ambisjon om
opprykk til 3. divisjon.
Marit er en av «gründerne» på vårt jente-/
juniorlag, milleniumsgjengen som la
grunnlaget for jentevolleyball i Jardar.

KAN DØMME. Marit Krogh Kjos (t.v.) og Jennifer Menia Dahlberg har bidratt til at
volleyballen har fått på plass flere dommere.

Ville lære mer
Marit forteller at hun ble dommer fordi
det var et kurs flere skulle gå på.
– Da tenkte jeg – hvorfor ikke prøve det?
Jeg hadde dømt endel på turneringer og
syntes det var gøy. Da jeg gikk på Dommer 1-kurset, fikk jeg enda mer innsikt.

svaret i starten av januar. Skjevdal er glad
for at Jennifer fortsetter.
– Hun er en av våre mest mest energiske
og humørfylte spillere og nekter heldigvis
å ta pause fra volleyballen, selv om hun
ble mamma for andre gang i år. Hun er
en veldig god spiller og dommer.

Marit var russ siste året, og skal i sjøfor-

: Tekst Mette Bugge Foto Joar Skjevdal

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

