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Vi har mye å by på!
Jeg tenkte jeg ikke skal skrive en leder som handler om
covid-19. Alle foreldre, medlemmer av gruppestyrene,
ansatte, dommere, tilhengere, styremedlemmer og
utøvere opplever nok av dette ellers i hverdagen.
Derfor vil jeg fokusere på at Jardar er en breddeklubb
og vi har stor tro på at allsidighet er viktig. Bredde b etyr
at vi skal ha tilbud til utøvere i de aller fleste aldre. Vi
har også medlemmer som konkurrerer på elitenivå og vi
har medlemmer, slike som meg, som av og til sykler til
jobben i Jardardrakt. De fleste medlemmene er ett eller
annet sted imellom.

Hans Christian Tungesvik er skikkelig god til å løpe, svømme og sykle. Han er så god at
han løper maraton mye raskere enn alle andre jeg kjenner, og da har han til og med svømt
4 km og syklet 180 km på forhånd. Han har blitt så god at han vinner de største internasjo
nale konkurransene som Norseman Xtreme Triathlon og ikke nok med det så satte han ny
Norgesrekord på 200 kilometer tempo på sykkel i høst. Samtidig kan han bruke masse tid
på det han syntes er morsomst – å drive idrett.
Han er Jardarmedlem som har drevet det langt, i likhet med brødrene Einar og Jens Lurås
Oftebro og Kasper Moen Flatla som er skikkelig gode til å hoppe på ski og til å gå fort på
langrennsski. De er så gode at de deltar i World Cup i kombinert og kommer helt fremst på
resultatlistene.
Alle disse fire er eksempler på allsidige Jardar idrettsutøvere som må trene veldig variert for
å holde seg i toppen. De har stor glede av å drive idrett enten det er på trening eller konkurranse. Men det har også mange barn og unge som trener kanskje bare 1 eller 2 to ganger i
uken. De fleste blir ikke “proffer”, men det spiller ingen rolle.
Så vi gleder oss til å følge alle barna som har begynt på ulike tilbud det siste året og som
kommer til å få en allsidig idrettsutvikling uansett hvilket nivå de vil være på.
Sportslig utvalg i Jardar jobber for at treningstidene er så samkjørt som mulig. Svært ofte
finner de gode løsninger. Noen ganger er det ikke mulig å få tilpasset alle treningstidene.
Jeg oppfordrer lagene og utøverne der det er kollisjoner til å finne gode løsninger, eventuelt
individuelle, så flest mulig kan trene og konkurrere allsidig i Jardar.

Trykk: Bryn Trykkservice AS
www.jardar.no

Aldri har vi hatt så mange medlemmer

For oss i Jardar betyr bredde også at vi har mange
idretter – mange ulike tilbud og vi har stor tro på allsidig trening. Vi vil gjerne at medlemmene driver med
flere idretter. Kanskje er det sånn at du kan bli en veldig
god skiløper eller fotballspiller dersom du også prioriterer å trene aktivt i andre idretter
som ungdom. Vi ser også at noen blir skikkelig gode i mange idretter og at de kan gjøre en
strålende idrettskarriere. Noen er gode i flere grener på en gang.

Ha en god idrettsvinter!

Forsidebilde:

DAGLIG LEDER I JARDAR. Anja Kingdon.
Foto forside: Mette Bugge

Velkommen

: Sigve Nordrum

Hei. Jeg heter Anja Kingdon
og er daglig leder i Jardar.
Denne utgaven av Jardarposten sender vi ikke bare
ut til medlemmene, men
også til husstander i
nærområdet. Vi ønsker
at dere skal bli kjent med
klubben vår og de tilbudene
vi har.
Jardar er et fleridrettslag. Det betyr at vi
har syv idretter på programmet: Fotball,
håndball, sykling, volleyball, friidrett,
langrenn og skihopping. I tillegg kommer
idrettsskole for fire- og femåringer. Vi
stiller dessuten med trenere som kommer
til SFO på skolene Jong og Tanum. Elever
på 2. trinn får dette tilbudet.

gidrettene er det dame- og herrelag og lag
i veteranklassene. I volleyballen har det
vært en sterk økning i voksne mennesker
som er kommet til Jardar for å ta opp
idretten de spilte en gang.
Volleyballgruppa har 13 lag, fire av
dem for seniorer. Der er flere opp mot
60-årene, og de yngste av seniorene på
slutten av tenårene.
I håndballen har vi et old girls-lag som
har holdt på i veldig mange år, som trener
én gang i uken i Combihallen og som
ønsker tidligere håndballspillere hjertelig
velkommen. Aldersspennet der er fra 33
til 69 år.

LEDER I JARDAR. Anja Kingdon.

▶

HÅNDBALL – BLIDE FJES. Elisabeth Hodkin
(t.v.) og Ingjerd Angermo er ferdig med
kveldens trening i håndball. Veteranlaget.

VOLLEYBALL. Fra venstre: Heidi Victoria
Wanvik, Elina A. Sofienlund og Natasha
Furuheim Ødegård.

Jeg må selvsagt også nevne gruppene
Gamlekara og Damegruppa, som møtes
jevnlig på dagtid. I Jardar er det ingen
aldersgrense for hvor lenge man kan være
med og engasjere seg.
Snart mot 60 år
Klubben vår ble etablert i 1962, den
gangen først og fremst for barn og unge.
I dag har vi i tillegg mange tilbud til
tenåringer og de voksne. Ikke minst i la-
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FOTBALL – I FINT DRIV. Pia Kirkegaard lar ikke motstanderen komme forbi.

▶

Fotballen har også trening og serie for
voksne, og i sykkelgruppa er det mange
ivrige mosjonister som enten bare trener,
eller også blir med på mosjonsløp i
normale år. Her er det kvinner og menn
som er med, og igjen med stor aldersspredning. De eldste der nærmer seg 70
år. Mange er i 40- og 50-årene.
Der er det nå oppstart av en sykkelgruppe
for barn, og det vil bli mer aktivitet på
den fronten til våren. Friidrettsutøverne
benytter den flotte hallen på Rud. Der er
det gode treningsmuligheter, og spesielt
på de tidene av året da det ikke frister å
være ute.
Idretter for hele året
Vinteridrettene hopp og langrenn er
svært aktive hele året, men i de kaldeste

 ånedene er det normalt mange tilbud
m
som trening for ferskinger, de mer øvede
og de som satser. Jardar samarbeider
gjerne med andre idrettslag, og det gjør
vi i flere av idrettene våre, for at det blant
annet skal bli større treningsgrupper. I
likhet med idretten for øvrig, prøver vi
å legge til rette for at ungdommen skal
fortsette med idretten de liker best.
Jardar har utøvere i verdenstoppen,
spesielt i kombinert. Der er det utøvere
på A-landslaget. I hopp har Jardar også i
årenes løp stilt med aktive som har deltatt
i hoppuka og verdenscup. De fleste
utøvere kommer aldri så langt, og ønsker
heller ikke det. Men vi er heldige som har
en hoppbakke, Jardarkollen, i vårt eget
nærområde. De tre bakkene der er for de
yngste. Etter at hoppere er blitt 12 år, er

LANGRENN – GLADE JENTER. Kira Lannem og Tiril Jacobsen Myklatun

SYKKEL – UT PÅ TUR. Kristina Nervold.

FRIIDRETT – STILIG. Mirian Gjertsen Barkbu mestrer hekkene veldig bra.

det Kollenhopp som samler alle aktive i
regionen. Men de som kommer fra oss,
har Jardar som sin moderklubb.
For langrennsløperne er det kort vei til
løypene i Vestmarka. Vi er usedvanlig
heldige som kan benytte oss av anlegg
og natur “like om hjørnet”. Jeg tar med
Kalvøya, for det er slett ikke uvanlig å se
aktive fra Jardar som løper og trener der.
Også nå om vinteren.

Det ble etter hvert kamper i fotball,
håndball og volleyball, selv om de aller
eldste har måttet nøye seg med trening.
Og hele tiden har tribuner i Combihallen
og utstyr i andre sammenhenger, blitt
vasket med antibac. Vi har ført lister over
hvem som er på trening til enhver tid.

Har fulgt spillereglene
Siden Norge stengte ned i mars, har
Jardar også innrettet seg etter de reglene
som gjelder. Ganske tidlig satte vi ned et
koronautvalg for å kunne ta viktige avgjørelser på kort tid. Det skjedde endringer
som vi måtte følge, og det kunne være
flere i løpet av en dag.
Det var mye å sette seg inn i på kommunalt og nasjonalt nivå. Og i tillegg
kom de ulike forbundene som vi også er
tilsluttet i hver eneste idrett, med sine
retningslinjer.

Og det fine er at Ungdomsutvalget vårt,
som er presentert i denne utgaven av
Jardarposten, tok initiativ til Sportscampen etter høstferien. Det er et pågående
idrettskoletilbud for ungdom fra 13 til 19
år og skal holde på til mai. Der introduseres en rekke idretter.

ter til den gruppen som har aktiviteten, og
som stiller med trenere og gode hjelpere.
Du kjøper ikke en tjeneste hos oss, men er
delaktig i idrettslaget som medlem.
Vi er avhengig av disse pengene for at
det skal gå rundt. Og så får vi kommunal
støtte ut fra antall medlemmer.
Mange grupper har dugnad for å få inn
penger. Det kan være fordi man har en
turnering eller samling som mål, og noen
ganger en lengre reise for de som er eldre.

Vi har utleie til brylluper, fødselsdager,
dåp, konfirmasjoner, foreldrefester,
nabolagstreff og møter. Med et eget
kjøkken, kan vi stille opp med det som
trengs.
Nå har jeg prøvd å gi et lite bilde av hva
Jardar er. Dersom voksne eller barn har
lyst til å finne ut om vår aktivitet er noe
for dem, enten som utøver, leder, trener
dommer eller støttespiller, så er dere
velkommen til en prat. Eller sende en
mail til post@jardar.no
Det finnes en del informasjon i denne
utgaven av Jardarposten, og mye inne
på www.jardar.no. Og du finner oss
også på Facebook, søk opp IL Jardar.

Hvor kommer pengene fra?
Jardar er medlemsbasert. Det betyr at de
som vil være med, må betale en medlemskontigent. I tillegg kommer treningsavgif-

Stolt av klubbhuset vårt
I august 2015 innviet vi et flunkende nytt
klubbhus. Det skjedde etter at det gamle
brant ned. Det nye har en rekke fasiliteter,
ved siden av å huse en barnehage.

HÅNDBALL – Oppvarming med fotball.

HOPP – EN SUPER TRIO. Maren Thorsen Rønning, Helene Evans (Fossum) og Hannah Brobeck.

▶

: Tekst og foto Mette Bugge

Jeg tror at alle idrettslag har hatt mye
mer å gjøre enn normalt de siste drøye ni
månedene.
Men det som er helt spesielt, er at da
vi åpnet opp igjen og fikk lov til først å
trene i små grupper med god avstand til
hverandre, kom tilsiget av medlemmer.
Nå har vi rekord på omtrent 1500 medlemmer. Det er fint å se at så mange vil
være med oss. Det er tydelig at i nærområdet ønsker foreldrene og barna selv, å
være i aktivitet.
4
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Hvordan er Jardar
organisert?

▶

Nestleder Monica Walter har laget en oversikt over hvordan styre og stell er:
Medlemmenes organ: Årsmøtet er Jardars høyeste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Innkallelsen
kommer fra styret med minst en måneds varsel til alle medlemmene og saksdokumentene gjøres tilgjengelig senest en uke før på
jardar.no. Innspill fra medlemmer som ønskes behandles på årsmøtet sendes styre senest to uker før. Alle idrettslagets medlemmer
har adgang til årsmøtet, som avholdes i klubbhuset.
Styret: Idrettslaget ledes av styret som representerer Jardar utad. Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene og velges
inn på årsmøtet. Styre består av leder, nestleder, 4 styremedlemmer og gruppenes ledere.

Gruppene: Jardar består av hele syv grupper med hvert sitt gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyrets leder og nestleder
velges på årsmøtet, de øvrige medlemmene av gruppestyrene oppnevnes av styret. Gruppestyrets leder er fullverdig medlem av styre.
Gruppene foreslår kandidater til gruppestyrene til valgkomiteen.
Valgkomiteen: Jardars valgkomite velges på årsmøtet i mars etter innstilling fra styret og legger frem innstilling på kandidater til
alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet.
I tillegg har Jardar en kontrollkomite som bl.a. påser at virksomheten drives i samsvar med både idrettslagets og overordnet
organisasjonsledds regelverk og vedtak.

Styret 2020-2021
Styreleder, Sigve Nordrum
Nestleder, Monica Walter
Styremedlem sportslig utvalg, Tone Bjørseth-Andersen
Styremedlem barneidrett, Marianne Brænden
Styremedlem anlegg, Lars Kostveit
Styremedlem økonomi, Kjetil Ulvestrand
Varamedlem, Tone Mjøs

Gruppestyrene 2020-2021
Gruppeleder fotball, Kjersti Engeseth
Gruppeleder hopp, Pål Rønning
Gruppeleder håndball, Kjersti R. Haugland
Gruppeleder langrenn, Inger Kristin Holm
Gruppeleder sykkel, Kristina Vestveit Nervold
Gruppeleder volleyball, Peter Svelander
Gruppeleder friidrett, Mariann Floten

Ungdommen er
kommet på banen
med eget utvalg
Ungdomsutvalget er helt
nytt i Jardar. Av u
 ngdom,
for ungdom.
Det er et utvalg hvor alle idrettsgruppene
har muligheten til å stille med 1-2 representanter. Ungdomsutvalget er opprettet
for at ungdommens stemme skal komme
tydeligere frem i klubben.
Det er ungdom som utgjør en viktig del
i klubben, som utøvere, dommere og
trenere. Vi blir mer og mer prioritert.
Det er vi stolte av.
Ungdomsutvalget er de unges stemme
inn i kjernen av klubben. Vi har møterett
i alle gruppenes styrer, samt hovedstyret.

Dette er VELDIG viktig for at ALLE
BARN og UNGDOM skal bli hørt!
Vi er en flott gruppe som består av Oline
Haaverstad og Vilde Haugland fra håndball, Aksel Isnes Hestvik (tidligere medlem) fra volleyball, Pia Lystad fra langrenn,
Filippa Kingdon fra fotball, Maja S ørensen
fra idrettsskolen, og meg (Anniken
Elisenberg), som hovedstyrets representant.
Jeg er leder av Ungdomsutvalget.
Utvalg på prøve
I år er ungdomsutvalget et prøveprosjekt,
men vi har alle som håp om å bli formelt
«banket inn», på årsmøtet til neste år. At
ungdomsutvalget blir værende på agendaen til IL Jardar er viktig, og Jardar kan
også være en stor inspirasjon for andre
klubber i nærområdet.

LEDEREN. Anniken Elisenberg har spilt
fotball i Jardar i mange år. Nå er hun
også leder av Ungdomsutvalget.

SKYPE. I disse tider har noen av møtene foregått på Skype. Da ser det slik ut.

Vi har allerede fått vår første oppgave.
Vi er igang med å starte et prosjekt kalt
Sportscamp. Dette er et prosjekt for å få
med ungdom som ikke driver med idrett,
til å begynne med organisert lagidrett.
Det er en unik mulighet for de ulike
gruppene til å vise frem sin sport, pluss
for ungdom i hele nærområdet til å bli
godt kjent.
Jeg gleder meg skikkelig til et spennende
år, som jeg mener er viktig for Jardar.
Det er viktig for ikke bare ungdommen,
men for HELE klubben.
: Tekst Mette Bugge
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Årets priser 2020
Hver dag er det mange som legger ned en enorm innsats i Jardar, og uten disse hadde

På grunn av Covid-19 har vi ikke fått arrangert Jardardagen i år. Vi har dermed ikke

vi ikke kunne tilrettelegge for den gode aktiviteten vi har for barn, unge og voksne.

fått gjort stas på noen av de som har bemerket seg gjennom året. Mange har også

Siden vårt nye klubbhus stod ferdig i 2015 har hovedstyret og merkekomiteen benyttet

i år lagt ned en stor innsats i å tilrettelegge god og trygg aktivitet for våre utøvere.

vårt årlige arrangement Jardardagen til å dele ut priser og hedersbevisninger til de av

De fortjener oppmerksomhet, og vi benytter anledningen nå til å fortelle om det.

dere som har gjort en ekstra innsats.

Her er årets priser:

Årets leder – Peter Svelander
Peter Svelander er nå inne i sin andre
sesong som leder for Volleyballgruppa i
Jardar. Han har i denne perioden ledet
avdelingen fra etableringsfasen til drifts
fasen, det vil si at han har ledet volleyballen fra turbulent farvann opp på tørr
og fast grunn. Volleyball har nå ca. 100
betalende medlemmer.

Årets trener – Kristin Gjertsen
Kristin Gjertsen er primus motor og
friidrettstrener i Jardar. Ved siden av full
jobb har hun bygget opp friidrettsgruppa
fra intet. Hun brenner for idretten og
for at alle barn, uavhengig av evner og
ressurser, skal få lov til å trene og ikke
minst å ha det gøy på trening. Hun er
ikke opptatt av at flest mulig skal konkurrere og legger ikke noe prestisje i det. Det
er aldri noe press om å konkurrere, men
for de som ønsker det legger hun alt til
rette for at det skal være gøy også å konkurrere. Hennes utgangspunkt er at man
blir god om man liker å trene, men da må
det være sosialt og hyggelig å komme på
trening.
For oss som har unger som har vært
på andre idretter, er det utrolig å møte
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en trener som bryr seg om hvert enkelt
barn og ikke plukker ut favoritter etter
konkurranseplassering. Det er ikke gøy
for det barnet som får særbehandling å
se hvordan de andre blir oversett, og det
er heller ikke gøy for de som blir oversett
uansett hvor mye de prøver. Det er ikke
noen utfordring hos Kristin. Hun er
veldig klar på at alle behandles likt. Om
man er et kjempetalent som trener 5
dager i uka og kvalifiserer seg til UM eller
om man bare er innom en dag i uka for å
trene, så er alle like mye verdt for henne
som trener.
Hun gjør barna glad i trening, hun støtter
hver enkelt, bygger på det sosiale og bryr
seg om alle. Det tror jeg er relativt unikt.
Derfor fortjener Kristin å bli Årets trener.

Årets utøver – Hanna Villadsen
Hanna Skarphol Villadsen har mange
sterke plasseringer i klassen jenter 15 år i
sesongen 2019/2020. I Hovedlandsrennet
kom hun på en 8. plass i 5 km klassisk
av totalt 182 fullførte løpere. Hun gikk
også på Akershus Skikrets sitt tredje lag
som fikk en 5. plass av totalt 70 lag. Hun
fikk også en meget god 21. plass sprint fri
teknikk hvor det deltok 186 utøvere.
I SNØ-Cup 2020, som arrangeres for
utøvere i Akershus, Oslo og Østfold fikk
hun sammenlagt en 8. plass.
Ellers er Hanna en blid, positiv og allsidig
jente og bidrar til det sosiale miljøet i
gruppa. I tillegg til å gå langrenn spiller
hun også fotball for Jardar.

Peter har lagt ned et utall usynlige administrative timer for å få til dette. Han har
på sin stillfarne måte lagt til rette for at
avdelingens trenere og utøvere kan gjøre
det de er best på og helst vil drive med:
Trene og spille volleyball.
Peter har på en forbilledlig måte satt seg
inn i område etter område knyttet til drift
og utvikling av idretten vår. Han har på
kort tid etablert kontakt og gode relasjoner til de nødvendige instanser og personer i volleyballforbundet, kommunen,
hovedlaget, de andre gruppene i idretts
laget, til utøverne og til deres foreldre.
Han har f.eks. i koronaperioden veiledet
seksti-sytti nye spillere og deres foreldre
inn i Spondgrupper, i MinIdrett, til betaling av medlemskap, treningsavgifter og
spillerlisenser, etablert smittevernsrutiner
og rapportering. Dessuten har han sørget
for dugnader og sunn økonomistyring
og ikke minst sørget for å anerkjenne og
oppmuntre både store og små i volleyballmiljøet i hverdagen. Han har nemlig et
eget blikk for de positive b idrag fra den

enkelte, og nøler ikke med å ta folk på
fersken i å gjøre noe bra! Veldig inspirerende.
Hans uselviskhet gjennomsyrer måten
han fyller lederrollen på. Når treneren for
våre minste volleyballspillere trengte en
assistent, ga han avkall på sin egen senior
trening og stilte som dyktig Minivolleyballtrener. For apropos «egentrening»;
denne mannen nøyer seg ikke med kun å
administrere sporten, han ønsker å kjenne
den ut fra egenerfaring. Så i fjor var han
med og spilte vårt 5. divisjonslag til serie

mesterskap og opprykk til 4. divisjon, der
han skal spille vinteren 2020/21. Imponerende av en mann som riktignok spilte mye
tennis som ung mann, men som for inntil
tre år siden, aldri hadde spilt aktiv volleyball før. Vi tror denne kombinasjonen av
selv å lære seg idretten gjennom egenerfaring, kombinert med hans spisskompetanse
innen prosjektledelse og administrasjon, er
en vinnerkombo for IL Jardar.
Stikkord om Peter: Lun, trygg, ekstremt
stabilt humør, tolerant, raus, samvittighetsfull og smittende positiv.
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Årets foreldre
– Norin og Craig Neville
Craig stilte opp til styret som nestleder og
med spesielt ansvar for Combihallen.
Når det gjelder ansvaret for Combihallen
har han gjort en kjempeinnsats som ulike
utbedringer (måltavle, vaskeutstyr, høyttaler, masse av tekniske forbedringer). I
tillegg har han satt i gang dugnader. Han
har også fått et godt forhold til relevante
kontaktpersoner i kommunen. Er det noe
så får han det fikset raskt.
Norin har stilt opp som lagleder, trener,
oppmann og på alle tenkelige måter
over flere år for G2008. Sammen har de
bidratt til at åpen kveld i Combihallen
igjen (pre-Corona) ble et tilholdssted
og hadde et godt aktivitetstilbud til alle.
Maler og rutiner ved arrangementet
«Åpen Combihall» har de også laget.
De er alltid positive, engasjerer seg og
støtter opp om lag og spillere.
Da Jardar er et idrettslag der det meste
baserer seg på frivillig innsats og foreldre
er en viktig del av driverne i klubben
fremstår de som verdifulle ressurser som
fortjener en påskjønnelse.

Årets dommer – Eira Vikstøl
Eira har spilt fotball i mange år, men vier
nå all sin tid til å dømme fotballkamper,
som sin far. Hun får gode tilbakemeldinger og er en del av Oslocore, som er
en talentsatsing. Hun bidrar også med
dømming av yngre Jardar-lag når hun
får forespørsel om det. Litt fast på gutter
2007. I tillegg til dette har hun vært
assistentdommer i Liverpool, der hun
har vært med å dømme i U-16 Premier
League.

Årets ildsjel
– Anniken Poetzsch Elisenberg
Anniken spiller fotball, er trener for
fotballjenter født 2009 og er også trener
for de aller yngste på idrettskolen. I tillegg
har hun i løpet av inneværende år tatt
initiativ for å etablere et ungdomsutvalg
i IL Jardar, hvor hun i dag har en sentral
rolle som prosjektleder. Hun har et sterkt
engasjement for klubben og for at barn og
unge skal ha et godt og trygt fritidstilbud
i Jardar.

Oppmuntringsprisen
– Herrelaget i håndball
Herrelaget i Jardar består av en herlig
gjeng som til tross for at de ikke får
spilt kamper, er veldig flinke til å holde
treninger i gang. De fikk heller ikke spilt
kamper forrige sesong da laget ble trukket
for at de ikke hadde nok spillere. Tross
dette så trente de sammen hele forrige
sesong.
Det er kjempeviktig å ha et herrelag, slik
at de yngre lagene som kommer nedenifra
ser at de har mulighet for å spille for gøy
i Jardar. Disse guttene er også viktige for
Jardar fordi flere av dem også er trenere
og dommere. Mikkel Bedsted fortjener
en ekstra takk for å ha trent og vært en
samlende faktor for hele herrelaget.

Hedersbevisning, Merke med
krans – Joar Skjevdal
Joar Skjevdal innstilles til Merke med
krans for sin innsats for volleyballen i
Jardar.
Fra sin spede start med 14 gutter fra
10.klasse på Bjørnegård ungdomsskole
i 2016 og Joar som altmuligmann, har
volleyballgruppen vokst til mer enn 100
medlemmer høsten 2020.
Mange ungdommer velger å slutte med
organisert idrett i 10. klasse og inn mot
første år på videregående. Dette er en viktig
og sårbar gruppe, og det er i det alderssegmentet volleyball hatt sin største vekst.
Joar organiserer og gjennomfører treninger
for denne gruppen med stor entusiasme.
Han har en idrettsfaglig bredde og trenerutdannelse i volleyball. Mest viktig er at
han fokuserer på laget, men ser individene. Han har brukt mangfoldige timer på
personlig oppfølging av ungdommer i en
sårbar alder.
Den første gruppen ungdommer fra 2016
tar nå sine første skritt inn i voksenlivet,
og mange bruker volleyballen som en
arena for sosialisering i sitt nye miljø, noe
de tatt med fra ungdomstiden i Jardar.

Hedersbevisning,
Bellevue-pokalen
– Hans Christian Tungesvik
Hans Christian Tungesvik innstilles til
Bellevue-pokalen, for prestasjonen han
gjorde 27.09.20 da han syklet inn til ny
norgesrekord på 200 km temposykling.
Hans Christian startet som barn i Jardar
med langrenn og fotball. Etter hvert ble
hovedfokus langrenn, før han i voksen
alder har profesjonalisert seg i triatlon
langdistanse. Høydepunkter i hans karriere innbefatter seier i Ironman Hawaii
World Championship M18-24 i 2016,
norgesmester triatlon langdistanse i 2018
og verdensmester i Norseman Xtreme
Triathlon i 2019.
Under rekordforsøket på Bispeveien
i Vestfold i september trosset Hans
Christian kulde, regn, vind og våt
vegbane. Han kjempet innbitt mot
klokka, svært fokusert og viste imponerende stayerevne da det begynte å røyne
på i den sterke motvinden på slutten.
Med en snittfart på 41,5 km/t ble han
klokket inn på tiden 4:49:01, fem
minutter raskere enn den gamle rekorden
til Svein Berg satt i 1985.
Rekordforsøket ble arrangert av sykkelgruppa i Jardar.

Joars engasjement og samarbeidsevner
med andre klubber, har bidratt til å utvide
Jardars geografiske medlemsbase til andre
deler av Bærum, men også Asker, og satt
Jardar på volleyballens norgeskart.
Joar er også aktiv spiller på Jardar Volleyballs 3. divisjonslag, og er med sin fysiske
kapasitet en rollemodell også i Jardars
sykkelgruppe.
10
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Jardar Fotball

Mestring og utvikling
Idrettsglede og vennskap
•
•
•
•

Jardar Fotball tilbyr trening på Bjørnegård kunstgress for alle aldersgrupper.
Treningene ledes av engasjerte og flinke trenere i alle aldre!
Det fokuseres på utvikling av gode miljøer, mestring og utvikling, innsats og
idrettsglede, der alle utøvere er like viktige uavhengig av nivå.
Velkommen!

Ble leder i
koronatiden
Kjersti Engeseth er leder for
den aller største gruppen i
Jardar: Fotball. Jardarposten
har bedt henne fortelle om
seg selv og de utfordringene
som venter fremover.
Jeg er vokst opp i Bærum og har hatt en
tilknytning til Jardar siden jeg begynte
å gå langrenn da jeg var en 8-9 år. Etter
hvert begynte jeg å spille fotball og holdt
på med det til jeg var en 16 år kanskje? Så
jeg har et langt forhold til Jardar selv om
det ble et godt opphold frem til datteren min begynte på allidrett og etterpå
fotball. Hun spiller nå fotball på åttende
året.
Jeg har sittet i fotballstyret i drøye tre år
vel, først som styremedlem. Siden mars
2020 har jeg vært leder. Et spesielt år vil
jeg si, med covid-19-situasjonen som har
satt sitt preg på mye av arbeidet som har
foregått.
Lagene med både spillere og trenere har
vært utrolig gode på å tilpasse seg de strenge smittevernreglene med avstand, vasking
av utstyr og tilpasning av trening for å i det
hele tatt kunne trene. Heldigvis har
vi en dyktig administrasjon og (i denne
perioden) et koronautvalg som virkelig har
stått på og lagt til rette slik at medlemmene enkelt vet hva de skal forholde seg til i
treningssituasjonen.
Utfordring fremover:
Det er flere utfordringer fremover både
for små og store, men hvis jeg skal trekke
frem noe så er det tendensen til at unge
slutter med fotball (eller annen aktivitet)
når de blir en 14-15 år. Hvordan kan vi få
til gode tilbud slik at de fortsetter?

LEDER AV FOTBALLGRUPPA Kjersti Engeseth.

Denne problemstillingen er ikke særegen
for fotballen, det gjelder nok flere akti
viteter. Å ha et godt miljø som favner
alle ambisjonsnivå kan nok være en
nøkkel her. Derfor er det kjempeflott at
ungdomsutvalget i klubben har dratt i
gang Sportscamp for ungdom hvor unge
mellom 13 og 19 trener sammen en gang
i uken med utgangspunkt i Jardars ulike
idretter.
En annen utfordring er hvordan vi i fotballgruppen kan tilrettelegge enda bedre
for at flest mulig foreldre kan bidra inn i

klubben. Selv om vi er heldige og har en
administrasjon, så er vi jo først og fremst
en frivillig organisasjon. Vi har mange
supre foreldre som står på rundt lagene
og i annet arbeid i klubben, det er dette
som er selve bærebjelken i klubben og
tilbudene vi gir.
Jeg mener selv at jeg får mye igjen for å
engasjere meg, og jeg vet at mange sier
det samme. Vi er åpne for mødre og fedre
som gjerne vil bidra, og vi er ikke avhengig av forkunnskaper på alle poster.
: Tekst og foto Mette Bugge

Mer informasjon på www.jardar.no/fotball
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Brev fra “vår”
Filippa i USA:
Filippa Kingdon kom hjem
tidligere i år. Vi velger
likevel å ta med brevet som
hun sendte til Jardarposten
da hun var i USA, før
koronaen førte til en liten
pause i Jardarposten. Nå er
både hun og vi tilbake.
Jeg er nemlig på utveksling i Kentucky,
USA. Jeg har vært i USA i litt over 4
måneder, og skal være der til slutten
av skoleåret 2020. Jeg går til vanlig på
Nadderud VGs idrettslinje, og vil prøve å
fortsette i en aktiv utdanning. I tillegg til
å spille for J19 er jeg også trener for jenter
2004/2005. Dessuten har jeg også vært
trener på Tine fotballskole siden 2015,
noe jeg syns er helt fantastisk. Jeg elsker
å spille fotball, men jeg elsker mer å være
en trener.

Idrett i USA er en veldig stor greie, men
fotball er dessverre ikke så stort. Det er
ikke alle skoler i USA som har fotball,
men heldigvis hadde Muhlenberg County
High School den idretten. Før jeg dro,
gledet jeg meg veldig til å spille fotball i
USA, jeg gledet meg til å se forskjellene
på hvordan de spiller i Norge og USA.
I USA har de uttak til hver idrett man vil
gjøre, det betyr at det ikke var 100% sikkert at jeg kom til å spille fotball i USA.
Men å ikke spille fotball på et helt år var
ikke en mulighet for meg. Jeg kom rett
inn på «Varsity» laget, som er det samme
som førstelaget til et lag som har flere lag.
Jeg ble også tatt ut til «All-District Team»,
som er nesten det samme som et kretslag.
Det var bare fire jenter på laget som ble
tatt ut, og jeg var en av dem. Vi hadde
treninger mandager, onsdager og fredager
og kamper tirsdager og torsdager. Det var
en veldig stor forskjell fra Norge hvor vi
har to treninger i uka og en kamp. Det
gjorde at jeg måtte endre på hvordan jeg
gjorde alt.

MUHLENBERG MUSTANGS: Filippa med et utvalg lagvenninner

Det er også mange forskjeller mellom fotball i USA og Norge, både små regler og
spillemåter. I USA er de veldig aggressive
mot mål. Vi hadde tre treninger i uka
i tre måneder og jeg tror ikke vi hadde en
eneste trening hvor vi ikke øvde på skudd
og at vi øvde forsvar. I Norge øver vi på
alle roller, og på hvor viktig hver og en
rolle er. Trenerne i Norge har også mye
mer erfaring enn trenerne i USA. I USA

er trenerne lærere som vil tjene litt ekstra
penger, og i Norge er mange av trenerne
foreldre og ungdom som er interesserte og
har tatt masse kurs. Trenerne i Norge har
også mye mer erfaring enn i USA, de vet
hva de snakker om og de vet hvordan de
skal forklare alt på en veldig bra måte.
Jeg har lært masse av å spille fotball i
USA. Jeg har lært at om jeg virkelig vil, så

får jeg det til. Jeg har lært at fotball ikke
bare er en sport, men også en livsstil og
en måte å få venner for livet. Jeg har sett
hva «team spirit» er og hvor viktig det er
for en å være del av et lag. Jeg gleder meg
til å komme tilbake til mitt eget lag og
venner. Jeg savner Norge og norsk fotball,
men jeg elsker USA og alt jeg får oppleve.
: Tekst og foto Filippa Kingdon

Jeg fikk mindre tid til lekser, henge med
venner og jeg var alltid sliten på kvelden
og sovna fort. Fotball gikk fra å være
nummer to etter skole til å bli nummer
én. Ikke misforstå, jeg elsker fotball, men
det ble veldig mye veldig fort. Hovedgrunnen til at det gikk så fort var at fotballsesongen bare varte i tre måneder. Det
betyr at jeg allerede er ferdig med fotball i
USA, noe jeg ikke syns er gøy. Jeg spiller
fotball alle måneder i Norge, men i USA
går idretter i årstider. Så nå er jeg ferdig
med fotball, og er på svømmelaget. Noe
helt nytt for meg, noe jeg ikke har vært
med på før, men veldig gøy.

14
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Jardar Håndball
Prestere i et trygt miljø

Velkommen på trening!
•
•
•
•
•

Håndball for alle – barn til voksne, på alle nivåer
Et trygt og inkluderende miljø
Treningene ledes av engasjerte og flinke trenere
Vi tar imot spillere hele året
Prøv tre ganger før du bestemmer deg
Sees i hallen!

– Drømmer om
boblehall
Kjersti Haugland Risberg
(47) ble i juni valgt til ny
leder av Håndballgruppa.
“Jeg tar det jeg, sa hun på
et styremøte.”
Da hadde Marianne Lefdal gjort en
solid jobb som leder i årevis. Hun og
Inez Nærup byttet på lederoppgavene.
Marianne fortsatte selv om sønnen sluttet
med håndballen for tre år siden, Inez
hadde mye av jobben som leder, og v ar
nærmest den eneste, i sportslig utvalg.
Det var slik Kjersti kom med i styret
siden to år tilbake.
– Vi ville avlaste Inez, sier hun.
“Vi” er foruten henne, Jannike
Haaverstad og Anette Winge Kvam.
– Det var ikke så vanskelig å overlate roret
og Kjersti ropte hurra, ler Marianne.
Håndballen var starten
Kjersti spiller på klubbens veteranlag
i håndball, mannen Rune har vært
engasjert som fotballtrener for sønnen
Peder, mens datter Vilde spiller håndball i
klubben. Familien bor på Tanum.
Kjersti, som i sitt yrkesliv er divisjonscontroller i Asplan Viak, har trent Jardars
håndballjenter årgang 2006, fra jentene
var åtte år. For halvannen sesong siden
overtok Tone Mjøs som hovedtrener. Da
hadd Kjersti litt ledig tid...

16
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Med stort og smått og samarbeidsklubber
har Jardar 22 lag i serien. På grunn av
korona er ikke noe som før. Damelaget
i 6. divisjon, herrelaget i 5. og veteran
damene har foreløpig bare trent og ikke
spilt en eneste kamp denne sesongen.

NY LEDER. Kjersti Haugland Risberg har hatt mange timer i Combihallen. Hun håper at
Jardar snart kan få et bedre tilbud til alle som vil drive idrett innendørs.

– Hva er håndballens utfordringer?
– Det er hallkapasiteten. Combihallen
er sprengt. Vi har et skrikende behov
for mer spille- og treningsflate. Èn ting
er hallens tilstand. Noe annet er antall
spillere. I mange klasser har vi ikke noe
treningstilbud, fordi vi ikke har plass, sier
Kjersti.
Hun syns det er utrolig trist i et område der det bor mange mennesker. De
nærmeste hallene er Gjønnes, Nesøya,
Holmen og Rykkinn. I vårt område er det
mange mennesker.

– Vi ønsker oss en boblehall i første omgang, som kan avlaste det store behovet
ikke bare vi, men også volleyballen har.
Kjersti forteller at det skal gjøres et nytt
forsøk på å få til noe via kommunen.
Kathrine Sole Semb er blitt leder av
Bærum idrettsråd. Hun var daglig leder i
Jardar. – Vi håper å få kontakt med henne
og at det da kan skje noe.
Combihallen er den eldste hallen i
Bærum.
: Tekst og foto Mette Bugge
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Så glade blir
håndballspillere
som vinner en jevn kamp på hjemmebane
Vi er i november. Juniorjentene er på banen mot
Kjelsås. De gir alt i kampens
siste halvdel, og slår Kjelsås
26-20 til jubel fra spillere og
trenere.
Veterandamene skal snart overta banen
senere denne tirsdagskvelden, men tar seg
tid til å følge den intense kampen som
foregår mot Oslo-laget. Et par av veteranene har døtre som er i aksjon. Dermed
blir det ekstra følelser.
Juniorjentene er en flott gjeng av totalt
20 spillere i gruppen. Jardar stiller med
to lag i seriespill i det som heter Jenter
20 avdeling 41. De går under navnet
Jardar/Vestre Bærum LIL. Laget består
av 7 03-jenter fra Jardar og 13 02-jenter

fra Vestre B
 ærum LIL. De er et såkalt
sammensatt lag.
Begge lagene har gjort det veldig bra så
langt i sesongen. Det er mange flere seire
enn tap. Lag 1 har spilt 5 kamper, vunnet
4 og spilt én uavgjort. Lag 2 har spilt
7 kamper, vunnet 5 og tapt 2. Det ene
tapet kom mot klubbens eget lag 1. Da
Jardarposten er innom denne novemberkvelden, topper begge lagene tabellen i
sin avdeling.
Vår klubb er ikke vant til å ha alt for
mange håndballag i toppen.
Gylden mål avgjorde
Sesongens høydepunkt så langt var
regionscupkampen 20. oktober der Jardar
slo ut Oppegård etter en veldig spennende kamp. Jardar gikk opp til uavgjort
da det var 10 sekunder igjen av ordinær

Voksne finner sin
plass i Combihallen
Alder?
Glem det på håndballbanen.

tid,. Jentene scoret også det første målet
i ekstraomgangen, eller golden goal, som
det også heter når første mål vinner.

Siden ”tidenes morgen” har Jardar klart
å holde oldgirls-lag. Nye spillere tas imot
med åpne armer.

Trenerne forteller om en treningsvillig
gjeng med godt humør, som har det gøy
sammen. Laget trener tre ganger i uka, to
ganger i Combihallen og én gang i Helset
hallen. Hovedtrener er Thomas Thue.

Har du spilt håndball som 15-16-åring
eller som senior, er over 33 år, men under
100 år? Da kan du komme på trening i
Combihallen på tirsdagskvelder. Først
oppvarming i gymsalen fra 20.30. Deretter trening fra 21 til 22 inne i hallen.

I tillegg til å spille håndball selv, bidrar
jentene på en flott måte i klubbene sine
som kvotedommere, dommerveiledere og
trenere for yngre lag.
De har opplevd mye gøy med håndballen,
og håper verden snart er tilbake til normalen så det igjen vil være mulig å spille
cuper både innenlands og utenlands.
: Tekst og foto Mette Bugge

JUBEL. Denne herlige juniorgjengen spilte denne kampen. Første rad f.v.: Oline Viig, Thea Vik Mjaaland, Sunniva Fodstad, Ingrid
Brokstad. 2. rad (f.v.): Silje Hørgård, Silje Christine Kjølberg, Lea Borg Diesen, Emma Hovda, Mari Hove Bjerge, Maria Krossby
Kristoffersen, Ebba Schutz, Elise Gusgaard. Jenter som er i spillergruppa, men som ikke spilte denne kampen: Julie Ulstein, Synnøve
Wiig, Anine Hartveit, Emilie Fjeldheim, Helene Huse, Lena-Eline Mortensen, Tilde Halvorsen og Wilma Krenauer

Ja, det er sent, men de tidligere timene
forbeholdes barn og unge. Forståelig nok.
Håndballveteranene har hatt trening
i høst, men ikke spilt kamper. Så fort
hallen åpnet igjen i høst, var alle sultne
på å røre seg med ball. Gjengen har holdt
avstand, og ikke hatt noen spilletrening
heller. Men løping og kasting med ball er
lov, for ikke å si skyting på keeperne.
– Det å komme i hallen og trene med de
andre gir meg et sosialt nettverk, men
også trening, sier Tone Hørgård.
Trønderen forteller at hun ikke er så god
til å trene alene. Det å gjøre det samme
sammen med andre, er viktig. Dessuten
liker Tone å ha et fast møtetidspunkt. Og
at noen venter på henne.
– Noen ganger på høsten kan det føles
tungt å dra hjemmefra om kvelden, men
jeg er bestandig glad for at jeg velger å
trene i Combihallen. Og ikke minst er
det deilig å komme hjem etterpå, legger
hun til.
Kommer fra flere steder
Jardar har spillere fra Bærum, Asker, Oslo
og Drammens-området. Laget er kjent for
å være inkluderende. Alle trives der.

GIR SEG IKKE. Tone Hørgård (t.v.) og Jannike Holm Haaverstad setter stor pris på å
komme på trening i hallen hver tirsdag.

Tone begynte høsten 2008 etter å ha fått
sitt siste barn. Hun hadde spilt håndball i
Trondheim, og visste at det var et veteranlag ikke så langt fra der hun bor.
– Siden har jeg vært der, sier Tone, som
ellers er oppkvinne for juniorjentene.
Jardar har junior, senior- og veteranlag på
spinnesiden. De eldste som spiller er langt
opp i 60-årene.
– Jeg har også vært med i veteran-NM,
men var ikke gammel nok til å være med
på 50-årslaget som ble norgesmestere for
noen år siden, ler hun.

Stabæk. Hun var bosatt på Høvik. Men
så ble det flytting til Slependen i 2005. I
2013 ble hun håndballtrener.
– Jeg begynte med egne barn, sier hun.
Først i 2016 oppdaget 45-åringen veteranlaget, og allerede året etter deltok hun
i NM.
– Det er så gøy å spille håndball. Det er
de gøyeste treningene jeg vet om og det
passer for alle, mener hun.
Trener Tore Gudbjørgsrud har hatt
ansvaret for veteranene de siste to årene.
Han har selv lang håndballerfaring.

Jannike har nesten alltid vært spiller i
: Tekst og foto Mette Bugge
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Jardar Sykkel

Lek og mestring
over stokk og stein!
•
•
•
•

Jardar Sykkelgruppe startet høsten 2020 opp et prøveprosjekt med
terrengsykkelgruppe for barn i alder 3-7.klasse. Dette var så vellykket at vi starter fast
treningsgruppe sommeren 2021! J
Treningene vil gjennomføres 1-2dager i uken fra overgangen april/mai og frem til
høstferien (treningspause i juli) Faste treningsdager avklares våren 2021.
Gruppen er basert på engasjerte foreldretrenere som er glad i terrengsykling. Er du
en av disse? Da er det bare å kontakte sykkelgruppa!
Det fokuseres på utvikling av basis sykkelferdigheter, og mestring av sykling på stier!

Alene i 20 mil
mot norsk rekord
Hans Christian Tungesvik
har vært medlem av Jardar
siden 2001. Nå har han fått
klubben på kartet.
28-åringen har slettet en 35 år gammel
sykkelrekord på distansen 200 km.
– Jeg hadde aldri klart det uten den organisatoriske hjelpen til Kjell Nervold, sier
Hans Christian.
Han sikter til mannen som selv er en
entusiast i sykkelgruppa, men som nå
bidro til å legge til rette for at Hans
Christian kunne gjennomføre dette løpet.
Kjell på sin side berømmer alle klubbens
medlemmer fra sykling som bidro til at
Hans Christian kunne prøve seg på rekorden. Og i tillegg kom flere medlemmer til
Tønsberg for å heie underveis.

ti ganger. Til slutt ble det ny rekord som
lyder på 4.49,01. Svein Berg, som også
var til stede, hadde den gamle 4.54,16.
– Jeg hadde et tretthetsbrudd i mai, og
ønsket å finne et nytt mål i koronatiden.
opplyser Hans Christian.
Han følte at de første 12 milene gikk
greit, men så kjente han det mentalt og
fysisk.
I mål ble det likevel bare glede. Og alle
de gode hjelperne fra Jardar var like stolte
over at rekordforsøket lyktes.
Nå blir det kanskje et mål om å slå rekorden på 100 km. Den er 39 år gammel.
Hans Christian har laget en film om hele
rekordforsøket, og hvordan han forberedte seg.

Fikk nok å gjøre
Kjell, som var rittleder underveis, sier at
det ble et mye større arrangement enn
noen hadde trodd. Vakter måtte leies inn.
Jardar har ikke selv “lovlige” vakter som
har nødvendige kurs til slike oppgaver.
Politi på sykkel var også nødvendig. Og
en kommissærbil. Kjell mener det var
minst 20 fra Jardar som stilte opp for å
bidra, og flere innleide.
– Skulle nesten tro at det var Tour de
France, sier Kjell.
– Det var ekstremt at han tok den.
Rekorden satte oss på kartet.
Nå forbereder Hans Christian Tungesvik
den kommende triatlon-sesongen. For det
er det han egentlig er – triatlet.
: Tekst Mette Bugge foto Sylvain Cavatz

SYKKELREKORD. Foran fra v. Kjell Nervold og Hans Christian Tungesvik.

Et hardkjør i tøffe forhold
Det var søndag 27. september 2020. Alt
foregikk i Revetal, på Bispeveien, der det
i mange år har vært ulike rekordforsøk.
Strekket er på 27 km, og det skulle sykles
7,4 ganger.
Hans Christian sto opp halv fem i Asker
og satte seg på temposykkelen presis 07.
– Han hadde medvind seks til åtte
sekundmeter den ene veien, og motvind
på returen, sier Kjell.
Det var med andre ord ikke ideelle forhold. Det var vind og vått. Den ene veien
gikk det i 50 km/t, tilbake i 35.
Sykkelrytteren hadde fokus på tråkket
hele tiden, og reiste seg på sykkelen kun

Mer informasjon på www.jardar.no/sykkel
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Jardar Langrenn
Lek og moro på barmark og på snø!
•
•
•
•

•

Jardar langrenn startet opp med trening i oktober for alle barn fra og med skolealder
(1.klasse og oppover)
Treningene ledes av engasjerte og flinke ungdomstrenere!
Det fokuseres på lek og moro, vise barna gleden av uteaktivitet året rundt, og ikke
minst gi barna skiglede!
På barmark trener vi fra Jardarhuset på Bjørnegård, og når snøen kommer trener vi
på Vestmarksetra hvor vi har et flott kunstsnøanlegg som gir ”snøgaranti”!

Velkommen på trening! (det er lov å prøve noen ganger før man bestemmer seg!)

Må ikke langt
for samling
Jardars unge langrenns
løpere vet å bruke sitt
eget nærområde.
I høst har møtene vært kortreiste. Til steder som kan nås med sykkel eller løping.
Oppkvinne Lena Prokosch, som er med
3. og 4. klassingene, forteller at nærsamling er i skuddet.
Et godt eksempel på det skjedde søndag 18.oktober. Da samlet store og små
langrennsentusiaster seg i Vestmarka for
sosial barmarkstrening i strålende høstsol.
Mens de yngste , 9/10-åringene, syklet
til Sandungen for ulike stafettøvelse.
Deretter samlet alle samlet seg på Nedre
Gupu for lunsj og avsluttende idrettslek i
området.

Treningstider 2020/21
Årgang

Dag

Tid

Fra uke

Kontakt

2013-2014:

Tirsdag

18:15-19:30

41

merethe.therkelsen@Hotmail.com

2011-2012:

Tirsdag + Torsdag

18:15-19:30

41

lenaprokosch@gmail.com

2009-2010:

Tirsdag + Torsdag

18:15-19:30

41

annakrl@gmail.com

– Det er stor interesse for langrenn i
år med over 70 unger blant de som er
syv-åtte år og 35 medlemmer i aldersgruppen ni-ti år, sier oppkvinnen. Hun
synes det er ekstra inspirerende å samles
i dagslys og bli bedre kjent med nye og

gamle treningskamerater. Samtidig er
unger, foreldre og trenere godt rustet til å
stille med nødvendig utstyr som hode
lykter, nå når det er blitt mørkere.
De yngste startet etter høstferien og trener én gang i uken, på tirsdager. De som
er litt eldre trener både tirsdag og torsdag.
Jardar har også eldre langrennsløpere.
Vanligvis inngår de i et samarbeide med
andre klubber, for å få større treningsgrupper.
Som så mange andre foreldre har Lena
barn i denne gjengen. Olav går i tredjeklasse. Merethe Therkelsen har tilsvarende
rolle for de yngste, og hennes tre gutter er
alle langrennsløpere.
– Vi har hatt barmarkssamlinger i
koronatiden. Det har gått veldig fint. Vi
har vært nøye med å ha ungene i mindre
grupper, sier Lena.
Hun synes det er viktig å si at langrenn
for de yngste handler om lek og mestring.

Mange av de samme øvelsene som gjøres i
håndball og fotball, kan gjøres med ski på
bena. Som stiv heks.
Noe annet hun er opptatt av er at det er
mulig å bli med i langrennsgruppa når
som helst. Man må slett ikke ha startet
rekordtidlig for å bli en i gjengen.
Vi synes det er fint at pågangen har vært
så stor. Dermed måtte vi også trekke inn
flere foreldretrenere, i tillegg til de ungdomstrenerne som vi har. Det blir en fin
miks. Langrennsgjengen leker og har det
gøy ved Tanum og Jong skole også.
– Vi er dessuten noen ganger på Slependen togstasjon, der vi trener i “dorullen”.
Jardar har unger og foreldre som kommer
fra både Bærum og Asker. Flere er fra
Blommenholm og Høvik Verk skole,
andre fra Billingstad.
Og når det er fint i skiløypene, gleder
Lena seg til å se ungene med ski og staver.
: Tekst Merethe Therkelsen foto Lena Prokosch

VED SANDUNGEN. Hovedtrener Solveig Kildahl og trener Kristine Solbakken.

Mer informasjon på www.jardar.no/langrenn
22

Jardarposten nr 1 – 2020

Jardarposten nr 1 – 2020

23

Tre klubber samarbeider

Alle elsker bootcamp
i langrenn
Jardar, Jutul og Bærums
skiklub (BSK) har mye til
felles. Når det gjelder
langrenn, er ingen av
klubbene spesielt store.

HARDE AKTIVITETER!

Derfor har de gått sammen om å tilby
felles treninger når de unge er 13 år. Og
er det noe som er ekstra stas, er det den
årlige bootcampen hvert år. BSK har mye
av æren for at den arrangeres. I midten av
oktober ble det igjen suksess.

Av de som ble med på bootcampen på
Hønefoss, var det åtte fra vår klubb.
Starten lørdag gikk på Helgelandsmoen, en
tidligere militærleir. Der fikk de unge prøve en hinderløype i flere timer. Deretter ble
det svømming og lek i Ringeriksbassenget.

Anne Cecilie Haug fra Høvik, som har
barn både i Jardar og BSK, er primus
motor.

Noe som falt i smak etter en omfattende
lørdag, var italiensk pizza fra steinovn.
Sosialt samvær og «Skal vi danse»-sending
for de som ville se på det, sto selvsagt på
programmet.

Da 22 unge i 13-14-årsalder dro til
Hønefoss helgen 17. og 18. oktober, var
hun og de to andre mødrene Guro Lund
og Stine Finstad med på tilbudssiden.
Lunds tre gutter som er 8, 11 og 13 år,
er også med på langrenn i Jardar, og hun
roser tiltaket om samarbeide.
– De tilbakemeldingene vi får av deltakerne er at dette er kjempegøy. Alle liker
sammenslåingen, det at de er sammen
på trening. Klubber som er små blir så
sårbare hvis det ikke er mulig å gjøre noe
sammen, sier hun.

PAUSE på toppen av Gyrihaugen
I FINT DRIV. Hedda Holm i fint driv på ett av hindrene mens
Julie Hammersmark Steen er på vei opp og Mille Bognøy står klar.

90 GRADER. Kaja Lier Nilsen, Julie Hammersmark Steen
og Hedda Holm.

Og dagen etter var det fullt kjør igjen,
med turen til Mørkgonga og topptur til
Gyrihaugen i strålende høstvær.
I løpet av to hektiske dager med trening og mye moro, ble gjengen sveiset
sammen.
– Bootcampen» er en super mulighet til å
bygge sosialt samhold og lagfølelse, og vi
ser at barna som er med har stort utbytte
og glede av dette, sier sportslig leder Jacob
Agner Matheson i Jardar.
: Tekst Mette Bugge foto Guro Jahre

I FULL FART. Hedda, Julia og Mille.

▶

BEFARING av hinderløypa før start.

24
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▶

HINDERLØYPE. Mads Agner Matheson på vei over et hinder, Kaja Lier Nilsen i bakgrunnen.

MØRKGONGA, spektakulær utsikt!

26
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TEAMWORK. Kaja Lier Nilsen bruker
Ola Lund som stige!

BOOTCAMP er gøy!
TEAMWORK. Mads Agner Matheson og Kaja Lier Nilsen, med
Ola Lund i bakgrunnen

90 GRADERN med blant annet Ole Brekke Meltzer og
Mads Agner Matheson
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Jardar Volleyball

Idrettsglede for alle aldrer
•
•
•
•
•

Jardar Volleyball tilbyr trening for alle aldersgrupper fra 10 år og oppover
Treningene ledes av engasjerte og flinke trenere
Vi fokuserer på et godt idrettsmiljø der alle er inkludert
Du skal få kjenne egen mestring og gleden av å delta i et lag
Velkommen til å prøve!

Et hverdagsglimt
De yngste volleyballspillerne
holder avstand til koronaen
to ganger i uka.
Med Evjehallen som sin faste trenings
arena hver tirsdag og torsdag, ledes 11-12
åringene på bildet med stødig hånd av
hovedtrener Marit J Skjevdal og hennes
trenerassistenter Peter Svelander og Arne
Torsæter.
På denne aktuelle treningen lærer spillerne
«dansetrinn» for hurtig sideveis bevegelse
før baggerslag, og «lav rumpe» i forsvars
posisjon, av gjestetrener Joar Skjevdal. Mye

moro for denne aldersgruppen når «dans»
og «rompe» innføres som ingredienser i
volleyballtreningen.
På grunn av koronasituasjonen får kun
tyve av barna i gruppen delta på hver
trening. Spond-appen benyttes for å melde
seg på og for ukentlig rapportering av
smittesporingslister til koronautvalget i
idrettslaget.
I det treningen er over sluses hele barnegruppa effektivt ut i høstmørket bakveien.
Benker vaskes og hallen klargjøres for den
neste Jardarkohorten bestående av tyve
volleyballgutter mellom 14 og 16 år. De

kommer buldrende inn hovedinngangen
til Evjehallen. «Husk å holde avstand»
roper en stemme. Håndspriting i døra. To
timer trening under Eirik Holands ledelse
venter dem. Syv på Spond-venteliste i
guttegruppen denne gangen. Det gjelder
å melde seg på med det samme treningen
legges ut i appen. Kraftige begrensninger,
men heldigvis ikke full lockdown for våre
ungdommer og barn. Alt seriespill er
stanset, men vi får altså trene. Koronaliv.
Uke etter uke. Volleyball blir fristedet. Der
vi glemmer oss en stakket stund, tiden står
nesten stille og alt annet stenges ute. Bare
ballen og barna. Bra det.
: Tekst og foto Joar Skjevdal

For mer informasjon, se www.jardar.no/volleyball
eller kontakt
Peter Svelander peter.l.svelander@gmail.com 918 53 497
908 58 314
Joar Skjevdal
joar.skjevdal@lidmi.no
28
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Plutselig myldret det med

volleyballtenåringer
Tenåringsjenter og gutter
har strømmet inn dørene til
Jardar. Det er kommet som
en overraskelse.
– Da milleniumskullet som fra starten
utgjorde grunnpilaren i volleyballgruppa,
var ferdig med russefeiringen, trodde vi at
volleyballen i Jardar kanskje ville oppleve
noen magre år. Vi trodde at det var vi
seniorene som ville utgjøre hovedtyngden
av spillere. Men så skjedde det motsatte,
sier Joar Skjevdal i volleyballgruppa.
Han og flere ble overveldet over at det
kom nye spillere født i 2004, 2005 og
2006. Dette var stas.

– Fra en gruppe på 6-7 stk for et år
siden, består denne ungdomsgruppen nå
av ca 70 utøvere. Og vi må nå si nei til
nybegynnere som henvender seg til Jardar.
De må vente til januar. Kapasiteten er
sprengt, opplyser han.

Kamper er det blitt. I høst rakk gjengen å delta i to TeenVolleyturneringer. I
Vikersund i oktober deltok Jardar med 12
TeenVolleylag og var dermed den klubben
som stilte med størst tropp, sammen med
den store Oslo-klubben Koll.

I høst har volleyballgruppa som eksempel
trent i Evjehallen med 40 spillere om
gangen, i koronakohorter på 20 spillere
på tvers av èn ordinær volleyballbane med
en skillevegg mellom. Utøverne har stortrivdes, mens trenerne vasker og spriter
og lager nye treningsmetoder tilpasset
koronasituasjonen og de få kvadrat
meterne som er til rådighet. Det har vært
krevende, men utrolig tilfredsstillende
å se tenåringene smile fra øre til øre og
etterspørre kamper og mer trening.

– Vi rakk også å debutere med to J17-lag
og to G17-lag i Volleyballforbundets ungdomsserie, før andre koronabølge satte en
foreløpig stopp for gjennomføring av flere
serieturneringer, sier Skjevdal.
Han opplyser at klubben i tillegg har både
et J15-lag og et G15-lag fra denne ungdomsgruppen som venter på å få debutere
i forbundets ungdomsserie. Så til tross for
– eller på grunn av? – koronaen, så myldrer
det godt i volleyballgruppa om dagen.

Bakerste rad fra venstre: Stian Smith, Thomas Svensson, Tobias Krabset, Vegard Marki, Colin Lam, Marvin Elias Bommen, Lola Ellingsen og
Emilie Fabich. Midterste rad fra venstre: Lisa Svelander, Nicolai Trana, Jens Gram, Halvor Smebye, Jonatan Brendsrud Huse, Emil Nygård,
Leon Comcovic, Jade Thune og Sebastian Aspelund Nilsen. Foran fra venstre: Laglederne Peter Svelander, Eirik Holand, Espen Marki og
Øivind Huse.
Bak fra venstre: Anne Wiersholm (lagleder), Ingrid Synnes, Marte Kristoffersen, Ingrid Wiersholm, Sara Gann, Ulf Seger (lagleder), Elina A.
Sofienlund, Heidi Victoria Wanvik, Natasha Furuheim Ødegård, Mille Crosby og Linn Christin Wanvik (lagleder). Foran fra venstre: Mathilde
Austefjord, Nora Celine Van Arkel, Kaia Villabø, Charlotte Høivik, Maria Gabrielsen, Victoria Stewart og Joar Skjevdal (trener/lagleder).

: Tekst og foto Joar Skjevdal

EN FLOTT GJENG.
Joar Skjevdal (bak).
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Snakk om opprykk
Tre lag klarte det
For få år siden etablerte
Jardar ei volleyballgruppe.
Den er blitt en betydelig
faktor, med blant andre
seniorlag som rykker opp.
Se på bildene av disse lagene. Blide kvinner og menn i sin beste alder som trives
med ball, nett og hverandre. Miljøet er
godt, men ikke noe kommer av seg selv.
Joar Skjevdal, som har vært svært sentral
i etableringen, sier at alt startet med ungdomselever fra Bjørnegård. Men så kom
det inn en ny tankegang:
– Vi mente at det var viktig for volleyballgruppas overlevelse i det lange løp, at vi
hadde en stamme av voksne utøvere som
ikke ble borte etter videregående skole. Så
vi etablerte for to år siden ett herre- og ett
damelag.

Før sesongen 2019-2020 hadde damelaget vunnet 5. divisjon og rykket opp
til 4., og vi var så mange herrer, at vi
etablerte et nytt herrelag i 5. div, i tillegg
det som skulle i 4. divisjon.
Begge herrelagene presterte å gå ubeseiret
gjennom alle seriekamper og vinne sine
divisjoner, mens damelaget klarte det
samme etter en «rysare» av en avslutningsmatch mot Oslo Volley – som de
vant! Alle tre lagene ble seriemestere, og
alle lag rykket derfor opp èn divisjon før
inneværende sesong 2020/2021.
Fortsatt er det “full guffe” på trening, selv
om seniorene også har måttet ta hensyn
til nedstengning i koronatiden. Men
uansett er det blitt et populært tilbud for
voksne å kunne spille volleyball inne.
– Vi meldte også på et herrelag i 5.
divisjon foran denne sesongen. Og alle
tre herrelagene startet serien i høst med
å vinne sine to første kamper – før koro-

SERIEMESTERE 4. divisjon herrer 2019/2020. Fra venstre bak: Joar Skjevdal, Aksel Skjevdal, Eldar Alvik, tobias
Nygård og Gustav Skrefsrud. Foran fra Venstre: Lars Oftedal,
Eirik Holand og Martin Østensen. Arne Torsæter var ikke
tilstede da bildet ble tatt.
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naen stanset kampgjennomføringen på
ubestemt tid. Damelaget tok også poeng i
begge sine to første kamper i 3. divisjon.
I høstens regionmesterskap for alle regionens lag i 2. divisjon og lavere, presterte
Jardars herrelag å gå helt til topps. Til
nå kanskje den beste prestasjonen av et
volleyballag fra Jardar.
Med det kvalifiserte Jardarherrene seg for
1/16-finale i norgesmesterskapet. Den
ble spilt i Skien mot fjorårets eliteserielag
Askim (eliteserien «Minzunoligaen» er
høyeste nivå, nivået over 1. div). Jardar
laget presterte å vinne det andre settet
mot Askim (1-1) og ledet tredje sett
23-19. Så buttet det, og det ble til slutt
tap 1-3, men en fantastisk opplevelse for
«David mot Goliat». Askim slo for øvrig
eliteserielaget Asker i 1/8-finalen forrige
helg, og er nå klar for kvartfinale i NM.
Så det myldrer ikke så verst på senior
siden i Jardar Volleyball heller.

REGIONMESTERE HERRER 2020; best av alle lag i 2.-, 3.-, 4.- og 5. divisjon: Jardar. Fra venstre bak: Bertil Carlson, Sebastian
Halvorsen, Mathias Halvorsen, Lars Oftedal, Eirik Holand og Lucas Zwach. Foran fra venstre: Arne Torsæter, Joar Skjevdal og
Pål Fredrik Mørch-Reiersen.
SERIEMESTERE 5. divisjon herrer 2019/2020: Jardar. Fra venstre bak: Peter Svelander, Eirik hansen, Arild Bergmann, Sebastian
Halvorsen, Mathias Halvorsen, Jacb Børs Lind og Knut Robert Andersen. Foran fra venstre: Schiva Zeiner Henriksen, Jo Marius Lohne,
Mathias Halvorsen og Kenneth Wiik. Jens Mosbergvik og Pål-Fredrik Mørch-Reiersen var ikke tilstede da bildet ble tatt.

: Tekst og foto Joar Skjevdal

SERIEMESTERE 4. divisjon damer 2019/2020. Laget under siste og
avgjørende seriekamp mot Oslo Volley 29. februar bestod av fra
venstre bak: Marie Nørsterud, Kirsten Hagen, Åse Figenschau, Mariann
Berg, Monika Krusinska og Pia Tveitstulen. Fra venstre foran: Anne
Sophie Daloz, Jennifer Menia Dahlberg og Aneta Maria Wnuk.
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Jardar Hopp

Idrettsglede Fellesskap Vennskap
•
•
•
•
•

Jardar Hopp tilbyr trening i Jardarkollen hele vinteren
Hopp er for alle
Hopp er utfordrende og gøy
Treningene ledes av tidligere hoppere, som er flinke og engasjerte
Det fokuseres på mestring og utvikling

Alt starter i
Jardarkollen
Se på dette bildet. Det viser
tre landslagsutøvere som
startet i Jardarkollen.
Klubben er stolt av denne
trioen.
Kasper Flatla Moen og brødrene Jens og
Einar Lurås Oftebro brukte timer i barne
årene på å hoppe i de tre små bakkene i
vårt område. Der la de grunnlaget for en
hoppkarriere, som ble kombinert med
langrenn. Ja, nettopp. Det er kombinertløpere denne gjengen er, og som
utøvere fra andre klubber gikk de over i
Kollenhopp da de ble 12 år. Men fortsatt
representerer de moderklubben, som i
siste NM på Beitostølen i november.
Der kom Jens på bronseplass, mens store
bror Einar ikke var like godt fornøyd.
Kasper var også med i NM, og kom litt
lenger ned på resultatlistene.
Alle tre satser fullt og helt, og se ikke bort
fra at Jardar blir representert i neste OL i
Beijing.

Brødrene er nemlig på A-landslaget,
Kasper på utviklingslaget.
Har en sterk historie
Pål Rønning, leder av hoppgruppa i
Jardar, synes det er stas at mange gode
utøvere har hoppet ut fra Jardarkollen.
wDe bakkene betyr mye og historien
forteller om hoppere som har representert
Norge i verdenscup og hoppuka.
Hopp var en viktig gren da IL Jardar
ble startet i 1962. I dag er det mange
grupper, og hopp har i perioder slitt med
rekruttering. Det skyldes flere ting, men
ikke minst at snøforholdene har variert.
Men det som går igjen er ivrige foreldre
som alltid stiller opp for å få anlegget opp
og stå, og arrangere renn så fort det er
mulig. Det gjelder som eksempel fedrene
til de nevnte kombinertløperne, Inge
Oftebro og Bjørn Moen, men også Svein
Otto Solberg.
– Vi opplever mye frivillighet, også av de
som har hatt barn her tidligere.

Hopp – hva nå?
– Vi liker å tro at det er en oppadgående
trend. Vi ønsker veldig å gå for rekruttering av de små, som også har mulighet
til å leie hopputstyr for en billig penge,
forteller Pål.
Han krysser fingrene for gode snøforhold
i vinter, og at det skal være ukentlige
treninger.
– Alle er velkomne. Vi har barn som prøver seg helt ned til seks år, både jenter og
gutter. For tiden er det flest jenter, sier han.
Pål ble leder for ett år siden og han deler
vervet med Rikard Brobekk. Begge har
døtre som hopper.
Pål har ikke hoppet selv, men synes det er
flott at 10 år gamle Maren tar sats.
– Vi bor like i nærheten av Jardarkollen.
En venninnegjeng fant ut at de ville
hoppe, sier han.
Han håper at flere unger vil prøve seg på
en fin og luftig idrett.
: Tekst Mette Bugge

STJERNER. Ja, disse gutta er det og de hoppet i Jardarkollen som små. Kasper Flatla Moen (f.v.), Jens og Einar lurås Oftebro.

Mer informasjon på www.jardar.no/hopp
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Dugnad tar
hoppgruppa
på strak arm
Dugnad! Noen skvetter
når de hører ordet. Må
jeg gjøre noe? Slik er ikke
tankegangen i hoppgruppa,
i alle fall.

For når det inviteres til å ta i et tak, møter
folk opp. Det skjedde 17. oktober. Da
samlet det seg opp mot 15 personer i
Jardarkollen for å ha dugnad i hopp
bakken.
Siden det ikke hadde vært noen vårdugnad i år var det en større jobb som
måtte til for å få området i god stand til
vinterens hoppere.

sikringsskap. Strømskapet til basestasjonen er montert under K26 og fra den får
vi strøm til vinsjen i K17. Tusen takk til
Ice for å bidra til dette!

LITT Å GJØRE. Flinke hoppere som
rydder søppel. Fv: Emily Kenich, Hannah
Brobeck, Carla Nasby og Maren Rønning..

Bakken fremstår nå som (nesten) ny og
er klar for en ny vintersesong med glade
hoppbarn. Vi håper på en vinter med mye
snø. Tusen takk til alle som bidro denne
dagen.
: Tekst Rikard Brobeck

Foruten foreldre i hoppstyret og andre
foreldre med aktive hoppbarn, deltok
også foreldre fra Asker hopp, samt noen
«gamle ringrever» som tidligere har hatt
barn i Jardar hopp. Alle som deltok
gjorde en strålende innsats. Anlegget fikk
et “ansiktsløft”.

foto Rikard Brobeck og Heidi Holt Zachariassen

NYTT SIKRINGSSKAP PÅ PLASS.
Svein Otto Solberg (t.v.) og Inge
Oftebro ga sitt bidrag.

Fjerning av diverse vegetasjon, søppelplukking, snekring av nytt gulvbord
i mellombakken K17 og sikring og
stabilisering av den store bakken K26.
Et rekkverk i dommerbua ble også fikset
etter å ha vært utsatt for hærverk.
I tillegg ble det gravd en renne for et rør
hvor det skal ligge strømkabler i.
Sikret seg strøm
Hoppgruppa har en ny sporsetter til
K17 og vi har gått til innkjøp av en ny
elektrisk vinsj som trenger strøm. Vi har
vært så heldige å få lov å ta strøm fra base
stasjonen til Ice, som står i bakken. For
å få til dette har vi nå også bygget et nytt

VELFORTJENT. Pølsepause er viktig.
Den som deltar på dugnad, blir
sulten.
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Jardar Friidrett
Mestring og utvikling
Idrettsglede og vennskap
•
•
•
•

Jardar Friidrett tilbyr trening i Bærum Idrettspark for aldersgruppene 2004-2011.
Vi tilbyr kvalitative løps- og friidrettstreninger både for deg som vil konkurrere innen
friidrett, deg som vil bli bedre til å løpe for å bli bedre i en annen idrett og for deg
som vil trene en eller flere ganger i uken fordi det er gøy!
Treningene ledes av engasjerte og flinke trenere!
Det fokuseres på utvikling av gode miljøer, mestring og utvikling, innsats og
idrettsglede, der alle utøvere er like viktige uavhengig av nivå. Velkommen!

Falt for
trenerens
verdisyn

– Jeg hadde egentlig ikke lyst. Årsaken var
at jeg var så veldig mye med i Njård, og
tenkte at nå var jeg endelig ferdig. Men så
skjønte jeg at friidrettsgruppa var i beit,
men aller viktigst: Kristin er en som bryr
seg som trener. Da tenkte jeg at jeg kan ta
min del.
– Hva mener du med “bryr seg”?
– Hun inkluderer alle. Det er ikke noe
press på å konkurrere. Det går fint an å
være med for treningens skyld. I mange
andre klubber er det slik at hvis du ikke
har fremgang når du er 15-16 år, så er du
ikke like nyttig. Sånn er det ikke i Jardar.
Kristin fokuserer veldig på at det skal
være et godt miljø hvor alle skal trives,
uavhengig av om de satser på konkurranser eller ikke.
Før sommeren var det omtrent 30 som
var med i gruppen. Mariann tror at denne
gjengen har potensial til å vokse. Det å
trene friidrett er gøy, og hun bruker datteren som eksempel.
– Som turner var hun “død” etter 100
meter hvis hun skulle løpe. Nå går det
i 600 og 800 meter og hun synes det er
spesielt gøy å hoppe over hekkene. Det
viser bare et alt er mulig.

Treningstider 2020/2021 (høst/vinter/vår)
Ta kontakt med kristin.Gjertsen@Hotmail.com om deltakelse
Dag

Årgang

Tid

Type trening

Mandag

2009 – 2011

18:30 – 20:00

Generell friidrett

Tirsdag

2004 – 2008

19:00 – 21:00

Styrke og kapasitet

Onsdag

2004 – 2011

19:00 – 20:30/21:00

Generell friidrett

Lørdag

2004 – 2008

10:00 – 11:30

Langsprint og mellomdistanse

Selv drev Mariann med svømming i Porsgrunn da hun var yngre.
– Da jeg flyttet til Oslo, begynte jeg med
dykking og tok sertifikat. Men jeg fant ut
at det var iskaldt. Jeg er en frysepinn.
Senere ble det klatring, som også er en fin
idrett, og noe Mariann har drevet med i
mange år nå.

Mariann Floten bor ikke i
området. Likevel har hun
tatt på seg oppgaven å

Hun og Mariann hadde begge barn i
turnsporten. På den måten ble de kjent.

friidrettsgruppe.

Da Marianns datter Thea sluttet med
turn, ble hun “headhuntet” til friidretten.
Det er to år siden. Mamma Mariann
har alltid vært engasjert som forelder, og
hadde erfaring som styremedlem i Njård
Turn.

Jeg skjønte at Kristin var litt i beit, svarer
Mariann når vi spør om hvordan hun
som er bosatt på Røa har tatt den oppgaven i Jardar.

– At jeg kom med i Jardar er Kristins
fortjeneste, ler hun.

være styreleder i klubbens

Bakgrunnen er denne. Kristin Gjertsen
er friidrettstrener og en av ildsjelene der.

48-åringen tok formelt over 1. juni. Og
det var av en grunn at hun svarte ja til
Kristin.

I Jardar representerer Mariann gruppa på
møtene i hovedstyret. Hun er dessuten
sparringspartner for Kristin. Og så blir
det etter hvert å legge til rette for at flere
kan komme med, uansett nivå og alder.
Mariann kjente til styrearbeid, men ikke så
mye til friidretten som sådan. Derfor kan
hun ikke sette tider og lengder i sitt rette
lys, for hun vet ikke hva som er bra eller
ikke så bra. Men det hun vet er at alle kan
ha glede av idretten, og at egen fremgang
og mestring betyr vel så mye som å stå på
en pall. De som har det som mål, er selvsagt også velkommen i friidrettsgruppa.
: Tekst og foto Mette Bugge

Mer informasjon på www.jardar.no/friidrett
38
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Et halvår med
store kontraster
Trener Kristin Gjertsen kan
fortelle om perioden som
har gitt noen utfordringer.
Men nå ser fridrettsgruppa
fremover. Her er hennes
betraktninger.
Det har, som for de fleste andre, vært et
annerledes halvår for friidrettsgruppa.
I begynnelsen av året begynte vi å få
skikkelig sving på deltakerantall blant
både gutter og jenter, store og små. Både
tirsdags- og onsdagstreningene var vi
så mange at vi begynte å lete etter flere
trenerkrefter.
Vi hadde akkurat fått eget konkurransetøy og vårt første klubbmesterskap, rett
etter påske, var under planlegging, og vi
forberedte oss til Ungdomsmesterskapet
(UM) innendørs med to utøvere som
skulle være med individuelt og et flott
jentelag i 15-17-årsklassen.

Inn med antibac
På UM første helgen i mars, stilte også
en super heiagjeng. Både de og deltakerne hadde endelig fått klubbtøy, men
da begynte vi å kjenne på endringene.
Antibacen måtte med. Den ble prakket
på utøverne i tide og utide. Så var det full
stans. I mange måneder. Bærum Idrettspark, som er vår treningsarena, var helt
stengt og mange av våre nye deltakere falt
fra.
Men veldig mye har vi fått til likevel.
Været var strålende på forsommeren og
treningsiveren har vært suveren. Det til
tross for at treningene har vært provisoriske på gress og asfalt på Rud og andre
steder. Først 4 og 4 utøvere av gangen,
med 2 meters avstand. Etter hvert har
nye, ivrige barn og unge kommet energisk
til. Vi har trent høyde med alternative
stativer, brukt Terje Totlands spenstløype,
hekk på asfalt, kule med steiner, lengde i
sandvolleyballgrop, «overspeed» på kostet
asfalt og styrketrening på matter i gresset.
Det har jammen vært gøy!

Friidrettsstevner ble det tilslutt, med noen
få små stevner i juni og deretter ganske
tettpakket etter sommerferien. Og iveren
og resultatene der har vært imponerende
bra, særlig sett i lys av all den spissede
treningen på øvelsene vi ikke fikk gjennomført. Det gjelder særlig i UM der vi
til og med fikk en individuell medalje, og
på Høstlekene på Nadderud der vi var 8
utøvere samtidig i Jardar-trøye. Til tross
for knekken pandemien ga oss, har hele
16 utøvere konkurrert friidrett for Jardar i
år, dobbelt så mange som i fjor.
Fremtiden ser lys ut
Nå har vi fått en ny strålende trener med
oss på laget: Caroline Hernandez Vråle.
I tillegg bidrar to flotte, spreke fedre,
Morten og Håvard, som hjelpetrenere på
skift. Målet er at vi er maks 8 utøvere pr
trener på sprint/hekk/hopp/kast, helst
færre. Vi ønsker å sørge for skikkelig
gode, kvalitative treninger der alle er
likeverdige, opplever mestring og utvikling i sitt eget tempo og at vi fortsetter å
ha det GØY!

HØSTLEKENE. Daniel, Ludvig og Axel.

Vi er igjen inne i Bærum Idrettspark og
har skaffet oss utstyr til omtrent alle mulige øvelser, inkludert hekk, kule, spyd og
stav. Vi har treningstider fire dager i uken
og benytter oss i tillegg flittig av kretsens
spesialtreninger. 25-30 utøvere fra 9 år
tom juniorklassen trener fast fra en til seks
dager i uken. Noen satser for å konkurrere
på nasjonalt toppnivå i sine årsklasser neste
sesong, andre elsker å trene uten å konkurrere. Alle er vi i samme gjeng, der onsdag
er felles treningsdag for alle! Vi samarbeider også med andre grupper i klubben;
Lørdager trenes det mellomdistanse, der
flertallet av deltakerne er langrennsløpere.
Foreløpig er det strenge deltakerbegrensninger inne i hallen grunnet smittefare,
slik at vi har begrenset mulighet til å ta
imot nye, men vil du gjerne prøve deg så
ta kontakt så skal vi se hva vi får til. Etter
jul går det nemlig mot lysere tider, ikke
bare pga sol og vaksineutsikter. Da har vi
trolig litt flere treningsplasser å fordele og
i sommer åpner ny utendørs friidrettsbane
på Rud. Fremtiden ser lys ut.
: Tekst og foto Kristin Gjertsen

SOMMERFEST.
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LØRDAGSTRENING på Kolsåstoppen - Cornelia, Nora, Maria, Mina, Hedda, Thea, June og Mirian.

HØSTLEKENE. Mathilde, Erle, Axel, Ludvig og Daniel.

KLARE FOR 600 M. 370 Ellah, 313 Elisabeth og 140 Andrine.
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FERSK OG FIN

FJELLEDELGRAN & GRAN
KJØP ET

NYHUGGET

JULETRE

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
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.
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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FELL DITT

EGET

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

FOR INFO OG PROGRAM

VELKOMMEN!

Covid-sikkert arrangement!
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Totalleverandør på trelast og byggevarer

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.

Vi er en litt

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.

annerledes bedrift
- på en positiv måte!
Vi har siden 1913, og i 5 generasjoner,
vært et heleiet familieselskap.
Alle som jobber i Thaugland er litt over
normalt interessert i trelast, byggevarer,
verktøy og nyttig utstyr.
Vi er en solid samarbeidspartner og tett på
det som skjer i eget marked, så nyheter
og innovative produkter er alltid raskt
tilgjengelig hos oss.

En av våre viktigste
oppgaver er å dele vår
fag- og produktkunnskap
med deg.

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

Kompetanseheving sikrer
at jobben du gjør blir
best mulig og gir gode
resultater.

ste service
Markedets be
e hos oss!
skal du opplev

DEN ENESTE ”KONTAKTEN” DU TRENGER
VI UTFØRER ALT INNEN
STERK OG SVAKSTRØM
Telefon 67 57 20 20
Service 67 57 20 40
www.wiig.no

Storo: Vitaminv. 5 | Abildsø: Enebakkv. 292 | Vækerø: Drammensv. 200
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Kjøp idrettsstrøm
og støtt Jardar!

Ønsker du en
annonse her
ta kontakt med:

www.mariannegrafiskdesign.no

IL Jardar • Anja Kingdon
tel 67 48 65 00
post@jardar.no

•
•
•
•

Lav pris
Ingen binding
Etterskuddsvis betaling
1 øre i støtte for hver
kWh du bruker går til
idrettslaget Jardar!
• Enkel bestilling

Billingstadsletta 25, 1396 Billingstad, Tlf 67 80 50 20

Tømrermesterfirma

Sørensen & Hornmoen AS
Tlf 90 18 74 06
catosore@gmail.com

Alt innen tilbygg og rehabilitering

1 øre i støtte
for hver kWh du
bruker går til
Jardar!

DYRENES STORSENTER
Industriveien 2
1337 Sandvika
Telefon 400 12 800

Ønsker du en annonse her
ta kontakt med:

Med idrettsstrøm
får du nå nett og kraft
på samme faktura!

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

www.kti.no
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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

Vestfjordgaten 4, 1338 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

Jardar bytter
farge på shortsen
Helt siden Jardar ble stiftet
i 1962, har fargen vært blå
drakt med hvit shorts. Det
skal den ikke være lenger.
Hvit skal ut.
På det ekstraordinære årsmøtet 22. oktober
2020 ble det vedtatt at fargen på shortsen
skal være mørk. Det står mellom sort og
mørkeblå.
Hva er så forklaringen på at klubben velger
å gå bort fra fargen som har vært der i snart
60 år?
Forslaget kom fra Ungdomsutvalget.
Mange husker sikkert at i Lillesand ble det
opprør, fordi mange av fotballspillerne i
klubben, jenter i tenårene, ikke ville ha hvit
shorts. Alle flekker synes på den, også hvis
en spiller er uheldig, så kan også menstrua
sjon vises.
I håndballen er det flere som mener at hvite
shortser blir ekstra stygge, fordi klister ikke
går av ved vask. Da blir det gule flekker.
Anniken Poetzsch Elisenberg hadde
forberedt et godt innlegg, der hun tok til
orde for et bytte. Hun er leder av ungdomsutvalget. Forsamlingen debatterte og
ble enige om at det er riktig. Samtidig ble
det tatt til orde for at den endelige fargen

ikke skulle bestemmes
der og da, men at hele
drakten skal vurderes.
Ikke sånn å forstå at
blåfargen skal bort,
men som en av medlemmene sa: Det er
lurt å se helheten på
utstyret.
Viste valgene i
praksis
To av spillerne,
Filippa Kingdon i sort
og Christin Bjerke i
mørkeblått, kom frem
for å vise hvordan
shortsene så ut. Flere
hadde forberedt seg
til det som skulle skje
denne kvelden.

MODELLER. Filippa Kingdon og Christine Bjerke hadde tatt på
drakter og shortser som viste sort og mørkeblått.

I Lillesand ble det som
sagt opprør. Det skyldes at de eldste i
klubben først sa nei, men så måtte de
snu. Til slutt gikk styret med på at det
var riktig å bytte farge.

kom en enighet til slutt. Jeg er ekstra glad
for at det ble satt en frist til desember for å
få tatt en avgjørelse, sier Anniken.

Jardar satser på at dette unngås, selv
om gruppene trekkes inn for å være
med å bestemme hvilken farge som blir
endelig.

Det er først og fremst ballidrettene fotball,
volleyball og håndball som har slike shortser. Og litt i friidretten, men der er det
ofte tights som gjelder. Gjerne sorte, slik
som sykkelryttere foretrekker. Langrenn og
hopp har dresser i blått og sort.

– Det ble en grei prosess til slutt, og det

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

: Tekst og foto Mette Bugge

