Erling Hammarstrøm 80 år
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KLUBBAVIS FOR IF BIRKEBEINEREN
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Alle grupper som er medlemmer av IF BIRKEBEINEREN, samt enkeltpersoner.
Utforming: Anstein Holmen • Trykk: Eiker Graﬁsk AS, Mjøndalen

Vinteren og påsken
er over og vi kan se
tilbake på en kjempefin vinter for de
som liker å gå på
ski eller drive annen
vinteridrett. Denne
vinteren bør øke rekrutteringen til skisporten og vi får
håpe at vi får ﬂere slike vintre. De
som ønsker å spille fotball hele året
eller ikke liker å måke snø får ha meg
unnskyldt, men denne vinteren har vel
vært en av de bedre på mange år!

Selv om jeg ikke er så overbegeistret
over alt fotballstoffet vi får dyttet på
oss gjennom aviser, tv og radio nå
for tiden håper jeg at snøen etterhvert
slipper taket på Årbogen også slik at
fotballen kan starte for alle de spillerne
IBK har og for alle andre som bruker
anlegget om sommeren.
Ser at noen av gruppene har slitt litt
med å få på plass tillitsvalgte på de
ulike nivå og enkelte grupper snakker
til og med om å ansette egen daglig
leder. Det ser ut til at de ﬂeste gruppene har fått ordnet seg også i år og jeg
ønsker lykke til for de nye styrene.
Minner om at alt stoff er av interesse
for bladet og håper mange sender inn
mer stoff til neste utgave som kommer
før sommerferien tar til for alvor.

hakon@ibk.no
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Forsidebildet:
Klubbens «Grand Old Man»,
Erling Hamarstrøm, fylte 80 år den
4. april. Se side 5.

Kommer i juni 2006
Stoff må være redaksjonen i hende
senest 15 mai.
hakon@ibk.no
Jeg vil ikke gå på skolen i dag!
- Jeg vil ikke på skolen i dag, mor!
Elevene bare mobber meg, gir meg
buksevann og hiver matpakka mi i
elva.
- Ta deg sammen gutt. Husk at du er
54 år og rektor på skolen!

Barnehagen har to avdelinger og er omgitt av ﬁn natur
på Årbogen. Dersom du ønsker å søke plass til ditt barn
hos oss eller er interessert i ﬂere opplysninger,
så ta kontakt med oss på telefon 32 87 36 47.
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Funksjon:

Navn:

Adresse:

E-mail:

Telefon/mobil:

Leder

Enevold Falsen Møller

Horgenlia 4

leder@ibk.no

32 87 68 47/920 93 848

Org.kontakt/
nestleder

Terje Stavås

Øvreplassen 3

terje.stavaas@nopco.no

32 87 51 53/911 00 525

Sekretær

Beate M. Steig

Hasselbakken 19A

bmsteig@start.no

32 87 65 75/934 02 273

Kasserer

Wenche Sjølie

Møllenhofveien 9

kasserer@ibk.no
wsjolie@hotmail.com

32 87 45 55

Økonomileder:

Øystein Sørbø

Dovregubben 42

okonomileder@ibk.no

32 87 00 90/908 65 668

Verve og kommunikasjonsleder Jørn Enersen

Eknesveien

je@online.no

920 27 414

Anleggsleder

Egil Olaussen

Gml. Riksvei 265

eg-ola@online.no

32 87 49 42/913 55 414

Utdanningsleder

Finn Støa

Borgetjernvn 17

birkebei@combitel.no

32 87 72 94/918 03 988

Dataansvarlig

Håkon Nielsen

Brudeberget

hakon.nielsen@ibk.no

934 58 282

Fotball

Anders Kopperud

Korvaldveien 69A, Mjønd.

fotball@ibk.no

32 87 50 64/951 67 060

Tennisgruppa

Martin Jensen

Sandvollen 36; Solb.moen

martin@extra-leker.no

40 0 0 6 2 11

Hyttestyret

Øystein Sørbø

Dovregubben 42

okonomileder@ibk.no

32 87 00 90/908 65 668

Eldres grp. og
Idretsmerkekom.

Erling Hamarstrøm

Prestebråtvn. 7

Skigruppa

Roger Gjøvåg

Askeladden 12

ski@ibk.no

32 87 59 52

Idrettsskolen

Vibeke Evju

Plutobakken 62

vibeke.evju@online.no

32 87 57 33

Håndball

Harry Christensen

Veslefrikk 6

harry-ch@frisurf.no

32 87 10 01/913 21 196

Turngruppa

Roald Brekkhus

Prestebråtveien 103

turn@ibk.no

32 87 96 39

Representantskapet Rolf I. G. Enersen

Sandsgt. 5

rige@c2i.net

32 87 83 10/918 76 046

Barnehagekom.

Terje Stavås

Øvre Plassen 3

terje.stavaas@nopco.no

32 87 51 53/911 00 525

Red. Birkebladet

Hakon Christiansen

Eventyrvn. 38

birkebladet@ibk.no

32 87 41 85

Driftsleder

Bjarne Vidar Øen

Årbogen Idretspark
Fax Årbogen

driftsleder@ibk.no

32 87 36 47/922 68 649
32 87 49 55
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32 87 72 77
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Takk for meg …
Når dette leses har
jeg overlatt lederklubba til Terje
Stavås.
Etter mange år i
styre og stell i foreningen vår, har jeg nå valgt å trekke
meg litt tilbake.
Det har vært mange år med store utfordringer og mange gleder, men også
tunge stunder hvor man føler at men
ikke strekker til.
Det er alltid så mye man føler at men
burde gjort, så mange planer man
skulle gjennomført, så mange saker
man skulle håndtert bedre osv.
Men samtidig så er det så mye glede
i det man får gjennomført. Så mange
positive mennesker man møter med
en ukuelig ståpåvilje og et dugnadshumør som gjør at man rives med og
blir inspirert til ny innsats.
Den tiden jeg har vært med ville jeg
ikke vært foruten. For det første har
det vært utrolig lærerikt, jeg har fått
ﬂere venner enn uvenner (håper jeg)
og jeg er ganske sikker på at det har
vært med på å forme min personlighet.
Til de som leser dette så vil jeg på det
sterkeste anbefale å ta på seg et verv,
gjerne et lederverv, i foreningen vår.
Jeg unner alle å få oppleve et miljø
som er utviklende og krevende og
som gir så mye tilbake i form av erfaring, kunnskap og venner. Joda, jeg
vet at det tar mye tid, at konﬂiktene
kan komme tett og kraftig og at man
for en perioden kanskje må legge andre interesser litt ”på hylla”.

Men jeg vil påstå at det er verdt det.
Og det viktigste av alt – jeg tror det
er mer samfunnsnyttig enn mye annet
vi fyller fritiden vår med. Bare ta en
tur opp på Årbogen når det er fotballturneringer, skirenn eller idrettskoledager. Se på entusiasmen for gammel
og ung borte på tennisbanene. Eller ta
en tur i Ekneshallen å se på idrettsgleden i turngruppa og håndballgruppa.
Hadde ikke så mange tatt på seg verv
som ledere og trenere ville dette ikke
vært mulig å gjennomføre og samfunnet vårt vært en dimensjon fattigere.
Derfor ble jeg så glad da nok et årsmøte var gjennomført og ALLE
styreplasser var fylt opp.
Noen riktignok i siste liten og med
”kniven litt på strupen”, men IBK går
videre og vil sikkert bringe både glede
og sorger til mange barn og voksne i
mange år enda.
Terje – Jeg ønsker deg og ditt nye arbeidsutvalg lykke til i åra som kommer og selvsagt alle som har valgt
styre og stell i I.F. Birkebeineren som
sin hobby fremover.

ARRANGER BRYLLUP,
BURSDAG,
KONFIRMASJON,
MØTE, KURS
eller et festlig lag
på ÅRBOGEN
På Birkebeinerhuset i Årbogen
Idrettspark er det muligheter for
å leie godt tilrettelagte lokaler for
slike anledninger.
Vi tilbyr en storsal hvor det kan
dekkes for opptil 120 personer.
I tillegg kan vi tilby peisestue (ca.
25 personer) og gruppe-/møterom. For sluttede arrangementer
har Årbogen øl- og vinrett.
Ved utleiearrangementer stiller
vi med ”husmus” som utleverer/
selger varer fra kiosk, rydding
under og etter arrangementet,
samt foretar oppvask.
Leiebetingelser:
Leie av storsal
m/kj. og tilbehør: kr 1.500,-

Takk for mange ﬁne år.

Leie av peisestue
m/kj. og tilbehør: kr 1.200,-

Hilsen Burre

Kuvertavgift: kr 25,- pr stk.
Dekking av bord kr 1.200,Ta kontakt dersom du skal leie
eller er interessert i mer info.
Driftsleder Bjarne Vidar Øen
treffes på tlf 32 87 36 47,
Mobil 922 68 649
eller fax til 32 87 49 55.

IBK-web er Birkebeinerens egen hjemmeside på internett. Her kan man ﬁnne informasjon om det som skjer i klubben.
Med hyppige oppdateringer er sidene blitt Birkebeinernes ”møteplass” på nettet. Etter fotball-lagets kamper legges det
i løpet av noen få timer ut fyldige kampreferater, spillervurderinger og spillerbørs. Dersom man ønsker å kommentere
noen av kampene, spillerne eller bare skrive en liten hilsen, er dette selvsagt også mulig i Gjesteboka. Følg IBK tett på
nett, og gjør IBK-web til din startside!
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Fotballinteressen min våknet tidlig,
og turene ble mange opp til den gamle
birkebeinerbanen med den svarte grusen. Selv om jeg bare var guttungen
den gangen, kan jeg likevel huske
lyntoget på venstrevingen, elleverʼn
som, litt krumbøyd, ﬁnta vekk backen
sin, forserte til dødlinja og la presise
innlegg foran mål. Erling Hammarstrøm! Allerede da blant de eldste på
laget.
Så – utrolig nok – nærmere femten
år senere; B-laget manglet en venstreving og jammen steppet han inn,
nærmere 50 år gammel. Ikke fullt så
kjapp på foten, men med det samme
blikket for spillet og fremdeles med
de lure pasningene som skapte problemer for motspillere han aldersmessig
forlengst kunne vært faren til.
For Erling hadde holdt seg i form
både med tennis og fotball. Disse karrierene ble utøvet parallelt.
Tennisgruppa i Birkebeineren ble
dannet i 1952 med Erling som en
sterk drivkraft. Dugnadsgjengen
hadde en enorm jobb med å anlegge
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baner i ”Faulesangen”. Leire ble kjørt
fra Mile før mjølet ble lagt på, og med
lite maskinelt utstyr ble det litt av et
slit, men entusiasmen var stor.
Da interessen for tennis dalte noe på
slutten av 60-åra og den ene banen
ble omgjort til treningsfelt for håndball/fotball, sto tennisgruppa i fare
for å miste hele anlegget. Den harde
kjerne (Reidar Haugen, Bjarne Båsland og Erling Hammarstrøm) økte
egen aktivitet enda mer for å vise at
man trengte tennisbane. I tillegg ble
det drevet intens lobbyvirksomhet
overfor hovedforeningen slik at man
reddet tennisgruppa gjennom krisa.
Senere ble jo tennisanlegget ﬂyttet til
Årbogen, igjen med Erling som sentral
aktør. Han har vel opp igjennom åra
innehatt samtlige verv i gruppa.
Som aktiv på rødgrusen ble han klubbmester de ti første årene i karakteristisk stil med den svarte treracketen.
Senere har han deltatt i nesten samtlige klubbmesterskap og ble mester i
double så seint som i 2001, ikke minst
takket være sine taktiske ferdigheter.
Fotballkarrieren ﬁkk en noe trang
start. Etter den noe spede debuten
på A-laget høsten 1940, 14 år gammel, satte krigen en effektiv stopper
for videre spill. Men fra 1945 var det
full aktivitet igjen, og Erling var fast
inventar på A-laget fram til 1962.
Senere ble det spill på B-laget og old
boys-laget med kretsmesterskap i
begge klasser. Erling ﬁkk også med
seg 9 kretslagskamper.
Også i fotball var Erling med i styre og stell gjennom mesteparten av
50-åra. Det største løftet gjorde han
nok likevel som medlem og kasserer i Gressbanekomitéen da vi endelig kunne begynne å spille på gras i
1962.
Allsidigheten vises også gjennom en
lang hoppkarriere, på ”bortoverski”
har han gått Bjørkedokkløpet en rekke
ganger, i tillegg til aktivitet i friidrett,
håndball og bandy.
I idrettsmerkekomiteen har han vært
formann siden oppstarten i 1968,

først i tospann med Reidar Haugen,
og senere med Helge Solbakken. Selv
har han tatt idrettsmerket imponerende 61 ganger.
Erling er fremdeles formann i Eldres
Gruppe. Selv om størrelsen på gruppa
etter hvert er noe redusert, er miljøet
fremdeles godt, og karene koser seg
med kortspill og ”nogo attåt” en fredag i måneden.
Vi skal heller ikke hoppe over den
innsatsen han har nedlagt i bingokomiteen.
Erling Hammarstrøm er et levende
leksikon når det gjelder Birkebeinerens historie. I tillegg har han samlet
et imponerende arkiv med utklipp,
referater, gamle programmer osv.
Dette har vært til uvurderlig hjelp for
artikler i Birkebladet og ikke minst
som kilde og bakgrunnsstoff for
jubileumsboka som kom til jubileet i
2004.
Erling møter alltid opp til årsmøtene
i klubben. Selv om vi ikke alltid er
enige i sak, blir det alltid stille når han
reiser seg og tar ordet. Grunnsynet er
nøkternhet med foreningens midler
etter prinsippet ”tæring etter næring,
men må vi så må vi”. Likeledes er han
lite villig til å avhende det klubben
har skaffet seg; skeptisk til salg av
anlegget nede i bygda og motstander
av salg av Birkebeinerhytta på Krok.
”Vi veit hva vi har, men ikke hva vi
får.”
Det tar for stor spalteplass å gi en
fullstendig oversikt over alle verv
og oppgaver Erling Hammarstrøm
har hatt i Birkebeineren, men avslutningsvis kan nevnes at han har blitt
tidelt samtlige av klubbens hedersbevisninger: prestasjonsmerket, hederstegn, statuetten og æresmedlemskap.
Når dette leses har jubileet blitt markert sammen med nærmeste familie
på selve dagen, og senere en litt større feiring i ”gamlehuset” hjemme hos
Magne i Ekneskroken.
Vi slutter oss til gratulantene.
Rolf I. G. Enersen
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Torbjørn Haugen 60 år
Torbjørn har vært medlem i Birkebeineren hele
livet. Bare noen timer
etter fødselen dro faren
hans, Reidar, og meldte
gutten inn.
Torbjørn viser stolt frem medlemskortet
fra 1946 til en pris av 2 kroner. For gjennom nesten 60 år har han bidratt både
sportslig og administrativt i Birkebeineren. Med en «idrettsfar» var veien kort til
skibakken. Han var blant klubbens mange gode guttehoppere på 60-tallet, men
ga seg med hoppingen som 16-åring.
Han spilte fotball på alle aldersbestemte
trinn, og spilte også 2 år på A-laget som
venstre back.
Han ble formann i tennisgruppa og
følgelig en viktig brikke under opparbeidelsen av det nye tennisanlegget
på Årbogen på 80-tallet. Totalt har han
innehatt formannsvervet i tennisgruppa i
over 12 år.
Han har vært klubbmester i single, men er
kanskje mest fryktet som double-spiller.
For en lagspiller er Torbjørn. Med sin
lune humor er han meget dyktig til å få
folk med seg. Som eksempel følger en
liten episode fra noen år tilbake:
Torbjørn var formann og primus motor
for gjennomføring av klubbmesterskapet.
Første dag var vel gjennomført - vi var
bare 4-5 personer som sto på verandaen å
så utover det ﬂotte anlegget. Banene var
gjort klare for klubbmesterskapets neste
dag. Det var bare et par ﬂuer som svirret
i kveldssolen over bane 1.
«HALLO-HALLO»
Torbjørn hadde grepet megafonen og
kunngjorde:
«Vi takker publikum for fremmøtet i dag
og ønsker alle velkommen tilbake i morgen. Vi åpner Søndre Port kl 08.00 og
våre parkeringsvakter vil gjøre sitt beste
for å unngå traﬁkkproblemer».
Det ble ingen parkeringsproblemer - og
ﬂuene hadde reist, men klubbmersterskapet ble gjennomført med ﬂagget til
topps.

BAKVENDTUKE
..Men hva er bakvendt egentlig? ”det
er når vi baker det!” Ganske snedig
tenkt egentlig..
Denne uken gjorde vi litt rare ting og
morsomme ting. Vi sang ”for i bakvendtland” og byttet avdelinger, og vi
begynte dagen ute på lekeplassen. Og
de store barna ble bedt til de små barna
på Beach-pizza-party. Ikke minst var
mange av barna på Blekkspruten i
Mjøndalen og badet som avslutning.
Det var jammen gøy å gjøre ting helt
motsatt av det vi pleier!
KARNEVAL
24. februar var alle små og store
samlet inne på idrettshuset, det tusset
av sjørøvere og prinsesser – det var
nemlig teamet barna selv hadde vært
med på å bestemme. De ville også ha
skattekart og skattejakt, og pølser så
klart. Gjett om det var spennende å
ﬁnne skatten – som var masse frukt
og litt godteri!

TANNPLEIERBESØK
I februar ﬁkk vi besøk i barnehagen
av en tannpleier, og en stund etterpå
besøkte noen av barna henne – det var
spennende! De ﬁkk prøve tannlegestolen og se på alle de rare instrumentene. Og pusse DE svære tenna…..
ENDELIG ER VÅREN HER!
Nå består dagene i masse leik og
samvær ute i naturen. Vi har grilla ute
og prøvd den nye takka vår og laget
kjempedeilige pannekaker på bålet….
Leik og læring i naturen =
glade og sunne barn!

Vi gratulerer deg med dagen som var!
Anstein Holmen
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Seniortreffet er et nytt tiltak for å
få samlet en del av Birkebeinerens
voksne medlemmer til felles sosialt
selskap.

Her er noen bilder fra det første
seniortreffet.

Potensialet har ligget der lenge uten
at noen grupper har tatt tak i det, og
Representant-skapet, som skal være
en uavhengig gruppe, tok et initiativ
og innbød til samling på Årbogen 23.
mars og var spente på hvordan det
ville bli tatt imot.
Vi i Representantskapet ble veldig
positivt overrasket over at det møtte
over 80 medlemmer som ville være
med på dette, og det var utelukkende
positive tilbakemelding om tiltaket
fra de frammøtte.
Programmet for kvelden var bl.a Richard Jensen som viste en ﬁlm sammensatt av IBKs historie. Det ble vist
endel fra NM på ski fra 1960. Erland
Steenberg, som var tilstede, stilte
spontant opp og suplerte Richard med
historie om arbeidet, organiseringen
og gjennomføringen av arrangementet i 1960. Tilslutt ble det vist en del
bilder fra gamle Krokstadelva.
Etterpå ble det servert deilige vaﬂer
og kaffe, og praten gikk heftig og folket trivdes tydelig i klubbhuset vårt
på Årbogen.
Vi i Representantskapet ﬁkk ﬂere ideer på hvordan denne suksessen skulle
følges opp. Vi håper at IBKs øvrige
grupper støtter opp om vårt tiltak, og
så gjenstår det å se hvordan vi skal
organisere dette videre slik at vi får
samlet IBKs eldre medlemmer på Årbogen. De unge er jo der allerede!
For Representantskapet
- Knut T. Maudal
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Tonje Høgli i fant rytmen også i fristil.

Hovedlandsrennet (15 og 16 år) Alta, 24.-26. februar
Hele 21 foreldre og løpere fra IBK-ski dro til Alta i forbindelse med Hovedlandsrennet i langrenn for 15-16 år,
24.-26. feb. IBK hadde med hele 10 løpere i disse aldersklassene, noe som gjør oss til nest største Buskerudklubb!
For IBK deltok Charlotte Runden og Tonje Høgli Andersen
i J15, Ida Lobben Stie, Mari Steig, Camilla K. Andersen
og Tine M. Andersen i J16, Joachim B.
Sjulstad i G15, Anders Rhoden, Knut Sindre Mølmen og Simen Fagerhøi i G16.Det
ble ﬂotte og minnerike dager i Alta for
alle våre løpere og foreldre. Vi hadde et
forrykende vær i Alta med mye nysnø og
vind, men forholdene i løypene ble meget
bra. Det var jammen i grevens tid det kom
snø, det var nemlig stort sett is, litt kunstsnø og stein i
løypene da vi kom!
Vi bodde på skole sammen med resten av Buskerudgjengen og hadde et sosialt og ﬁnt opphold. På rennprogrammet over 3 dager sto sprint, klassisk og friteknikk. Det var
knallhard konkurranse i alle klasser med over 260 løpere
i gutteklassene og godt over 100 løpere i jenteklassene.
IBK-løperne hevdet seg bra og spesielt må fremheves
Ida Lobben Sties 14. plass i sprint samt 25. og 22. plass i
henholdsvis klassisk og friteknikk.
Tonje Høgli Andersen ﬁkk en meget sterk 13. plass i klassisk. Ellers hadde Joachim B. Sjulstad en god 45. plass,
Anders Rhoden en 60. plass og Camilla K. Andersen en
44. plass, alle i klassisk.
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Fra venstre: Tonje Høgli Andersen,
Charlotte Runden, Ida Lobben Stie og
Tine Andersen
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Julie, Marie og Marthe fra Konnerudstafetten

Styret i skigruppa 2006/2007
Leder: Roger Gjøvaag
Nestleder: Carita Skjønberg Holth
Kasserer: Irene Vigdal
Sekretær: Britt Runden
Styremedlem: Liv Høgli Andersen
Styremedlem: Sverre Støstad
------------------------------------Oppmann: Bjørn Tore Evju
Foreldrekontakt: Lars Kristoffersen

Henrik Liland etter
Årbogensprinten.
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Eikerkarusellen
motsetning til fjor2006 Iårets
Eikerkarusell

har alle renn i årets karusell blitt avholdt. Snøforholdene har selvfølgelig
gjort det mulig å gjennomføre rennene. Det har vært god deltakelse i alle
6 renn. IBK gjennomførte sitt renn i
karusellen 14. februar 2006, to dager
etter Årbogensprinten. Det medførte
at vi hadde gode løypeforhold.
Eikerkarusellen gjennomføres på
kveldstid og vi er derfor avhengig av
lysløype. Nytt av året var en kortere
løype for de yngste deltakerne. Deler
av denne løypa er utenfor lysløypa
og vi måtte derfor komplettere med
fakler. Dette var et populært innslag
og gjorde rennet litt spesielt. Siste
renn i Eikerkarusellen er alltid Eikermesterskapet. Dette ble gjennomført
på Ormåsen 14. mars 2006. Rennet
var i fristil og IBK ﬁkk mange ﬂotte
plasseringer:
Magnus H. Pettersen ﬁkk 3. plass i
G11, Hanne Klausen ﬁkk 2. plass i
J11, Chrisander Skjønberg Holth vant
G12, Hege Høgli Andersen ﬁkk 2.
plass i J12, Martin Evju ﬁkk 3.plass
i samme klasse. I J13 ﬁkk Maren
Bunæs Nilsen 2. plass, mens Dina
Kristine Mølmen kom på 3.plass.
I G15 kom Joachim Besseberg Sjulstad på 2. plass. I J15 vant Tonje Høgli
Andersen foran Charlotte Runden.
I G16 vant Knut Sindre Mølmen tett
fulgt av Anders Rhodén. I J16 vant
Ida Lobben Stie, mens Grethe Smedberg vant kvinner 17 år. I menn senior kom Bjørn Tore Evju på 2. plass,
mens Ole Myklemyr kom på 3.plass.
Mange å være stolte av her.
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Oppvarming under Skiskolen

Barnas Skiskole ble avholdt 7.-8.
januar 2006. Fjorårets avlysning hadde ikke lagt noen demper på påmeldingslysten. Rundt 180 barn i alderen
6-12 år var påmeldt til skiskolen i år.
Målsettingen for skiskolen er at de
som deltar skal lære grunnleggende
ferdigheter på ski, men ikke minst
skal det være 2 opplevelsesrike dager
hvor det skal være moro å bruke skiene gjennom forskjellige aktiviteter.
Hopp, seriehopp, slalåm, kulekjøring,
orgeltramp, bjelleløype, skiskyting,
skiskøyting, puslespor, minnespor,

klippespor, diagonalgang, dobbeltak
og staking er mange av aktivitetene
de skal gjennom. Barna blir delt inn
i aldersgrupper og følger instruktører
som veileder og gir utfordringer. Det
var mange slitne men fornøyde barn
på slutten av helgen. En ﬂott innsats
også av rundt 60-70 funksjonærer
som hjalp til disse dagene. Vi ﬁkk
også mye god omtale for arrangementet i pressen.
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Full fart ut fra start på fellesstarten for gutter og jenter 11-14 år

Premieutdeling jenter 8 år

Av Marie Støstad

Fra starten i de yngste klassene

1.april var det duket for skigruppas årlige klubbmesterskap. 65 deltakere stilte opp på Årbogen den første dagen
i april, og det var i tillegg mange tilskuere. Som vanlig var
vi heldig med været, så solen skinte hele dagen.
Det ble nok litt løst i løypene etter hvert, men det var
hyggelig å kunne arrangere det på Årbogen. De siste årene
har klubbmesterskapet blitt avholdt på Ulevann på grunn
av snøforholdene. Løypa var den samme som vi hadde på
Eiker-karusellen. Løperne gikk en, to, tre eller ﬁre runder
avhengig av alder og kjønn. For klassene 11 år og eldre
var det fellesstart. Vi ﬁkk noen nye klubbmestere og ﬂere
gjentok bedriften fra tidligere år!
Premieutdeling var det etter at siste løper hadde gått i mål
og resultatlistene forelå. Det var premier til alle, og pølser, brus, kaker og vaﬂer. Roger presenterte det nye styret
og ga blomster til utøvere som har markert seg med gode
prestasjoner/resultater i sesongen som nå er over.

Klubbmestere:
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G 11:
J 11:
G 12:
J 12:
G 13:
J 13:
J 14:
J 15:
G 16:
J 16:
J 17:
G 18:
G 19:
Senior M:
Senior K:

Magnus Hannevig Pettersen
Hanne Klausen
Gaute Kvistad Vee
Hege Høgli Andersen
Sondre Fagerhøi
Maren Bunæs Nilsen
Lise Smedberg
Tonje Høgli Andersen
Knut Sindre Mølmen
Ida Lobben Stie
Grethe Smedberg
Petter Andre B. Sjulstad
Håkon Smedberg
Bjørn Tore Evju
Anne Smedberg

11

Bak fra venstre: Heidi, Anikken, Marte, Sunniva, Alina. Foran fra venstre:
Camilla, Lisa, Isabell, Charlotte, Malin. Liggende foran: Christina og Victoria. Oda og Mari var ikke tilstede da bildet ble tatt.

IBK håndball 96.
Da er jentene «endelig» blitt så store
at de spiller i håndballserie for første
gang. Det var nok en stor overgang
fra å spille 1 x 15 min. i aktivitetsturnering, til å spille 2 x 20 min. Nå
blir alle regler tatt i bruk. Gult kort,
2 minutters utvisning og passivt spill,
for å nevne noen. Men det har jentene
greid kjempebra, og utviklingen er
veldig god.
Første seriekamp ble spilt 15. oktober
i fjor. Kampene går på lørdager og
søndager i haller i nærheten. Det har
blitt serier, tap og uavgjort.
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Serien avsluttes 1. april i Ekneshallen med to kamper, så det er bare og
møte opp å heie jentene frem. Men
før håndballsesongen avsluttes for i
år, skal jentene være med på to cuper.
Glassverket Cup 28.-30. april, og
Messecup i Tønsberg 19.-21. mai. Det
er tredje året på rad vi reiser dit, og i
fjor kom vi helt til B-ﬁnalen som vi
tapte så vidt. Så kanskje i år er det vi
som vinner.
Hilsen trenerne Gro Nissen og
Pål-André.

Per Egil Evensen og Geir Bakken
påtok seg oppgaven med å dra i gang
et håndballag for gutter født i 96.
Vi har hatt trening 1 gang pr. uke i
gymsalen på Krokstad skole. På
grunn av litt dårlig fremmøte blant
spillerne og misforståelser med håndballgruppa ble det ingen kamper eller
turneringer for guttene denne våren.
Til tross for dette har vi hatt det moro
på treningene og regner med at vi får
en kjempesesong neste år. Da skal vi
delta i aktivitetsturneriner og vi har
lovet guttene en cup med overnatting.
Per Egil & Geir
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Håndballgruppa i gang igjen.
Vi begynte høsten 2005, med et styre
bestående av fem personer:
Harry Christensen (Leder),
Jørn Svenns ( kasserer),
May Britt Lyubråten ( sekretær),
Jan-Otto Zunder (styremedl.)
Svanhild Gustavsen (styremedl.)
Det har vært en start med mye positivt.
Vi jobber ut i fra at alle skal føle seg
velkommen og inkludert i gruppa.

Vi har også lag for både gutter og
jenter født 1995. Jentene (trenes av
Harry Christensen) og guttene (trenes av Jan-Otto Zunder). Disse lagene har spilt i aktivitetsturneringer en
gang i mnd, hvor de har gjort det veldig bra. Jentene har spilt på det jevne
med noen prakt kamper. Guttene har
gjort det helt fantastisk, de har vunnet
alt bortsett fra en kamp i siste runden
som gikk nå i mars.

Mange lag allerede.

Samarbeider med idrettsskolen.

Denne sesongen har vi hatt ett lag med
i serien, jenter født 1993. De trenes
av to dyktige personer: Gro Nilsen og
Pål Andre Rukke. De har hatt en veldig positiv utvikling denne sesongen,
hvor jentene har gitt alt.
I tillegg har vi hatt følgende lag:
Jenter født 1994, som trenes av Trude
Abelsen. I år har de spilt aktivitetsturneringer som foregår en helg i
mnd. Så jeg vil tro de gleder seg til å
spille i serien til neste sesong. De har
jobbet hardt og målbevist hele vinteren igjennom.

Vi har også hatt den glede å ha ikke
mindre enn 4 hospitant-lag fra idrettsskolen, som vi håper å kunne fortsette
samarbeidet med i kommende vintre.
Dette gjør igjen vår jobb med rekrutteringen veldig mye enklere, så vi er
stor takk skyldig til idrettsskolen som
ville ha håndball som en aktivitet nr 2.
Det er en ting til som har gjort jobben
vår enklere. Det er opprettet et veldig godt samarbeid med noen lokale
bedrifter som har gitt oss veldig god
støtte: Dette er Bjørn Myhre Sport,
Bakermester Klausen og Price Club.

Bjørn Myhre Sport sponset hele håndball gruppa med College gensere,
som har blitt veldig populære blant
spillerne.

Sosialt fellesskap viktig

Vi er veldig opptatt av at alle skal føle
fellesskapet og kunne delta i sosiale
aktiviteter. Derfor arrangerte vi en turnering for foreldre i høst. Vi ﬁkk mye
positiv feed back, til tross for noen
skader. Slik kan det gå når hjernen vil
mer enn kroppen kan takle…
Alle som ønsker er hjertelig velkommen til å delta i vår nystartede håndballgruppe. Ønskes info om treningstider så ta kontakt med undertegnede.
Med vennlig hilsen
May Britt Lyubråten
sekretær håndball gruppa IBK.
Tlf. 32 87 30 90/ 92 64 83 84

Håndball jenter 11 år:

Da er vi akkurat ferdig med aktivitetsturneringen for denne sesongen, og vi
hadde en ﬁn avslutning. Med 6 kamper etter hverandre uten pause var nok
mange av jentene veldig slitne. Men
det var ingenting å si på innsatsen.
Det eneste som manglet var en seier.
Ellers har det vært varierende resultater, men jentene har hatt en ﬁn fremgang spillemessig. Vi har deltatt med
2 lag og mange av jentene har nok
vært slitne innimellom, men de har
fått spille mye alle sammen. Det kan
nok være godt å ta med seg når vi skal
over til å spille serie neste sesong.
Vi har trent 2 dager i uka og har nå 15
aktive jenter. Vi trener i år også ut mai
og avslutter sesongen med Messecup i
Tønsberg. Her overnatter vi på skole,
og dette er nok høydepunktet for mange av jentene. Takker alle jentene for
en ﬂott innsats.
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A-laget gjorde tradisjonen tro også
i år de siste forberedelsene foran
sesongstart i Danmark.
Trening og kamper i området ved
Fjerritslev, samt bading i Skagerak
var blant høydepunktene på en særdeles vellykket tur.
Resultatene i vinterens treningskamper har variert en god del. Mye av
årsaken til det er at det har vært en del
sykdom og skader, noe som har medført at vi har måttet reise til mange av
kampene med en veldig liten tropp.
Men den siste måneden har vært god
både når det gjelder treninger og kamper, så vi har god tro på at A-laget skal
være godt rustet til å møte sesongens
utfordringer.
Vinterens treningskamper er spilt med
følgende resultater:
IBK-Lisleby 0-2,
IBK-Fagerborg 0-4,
IBK-Ullern 2-1,
IBK-Flint 5-1,
IBK-Bjerke 2-1,
IBK-KFUM 2-3,
IBK-Jevnaker 1-6,
IBK-Eik Tønsberg 1-2,
IBK-Skjetten 1-2,
IBK-Bjørkelangen 3-4 og
IBK-Ørgryte U-20 2-3.
Fjoråret ble vellykket med 3. plass i
avdelingen, og vi håper å kunne gjøre
det minst like godt i år. A-stallen teller etter hvert over 20 spillere, og det
er ﬂere spennende nykommere, samt
et par spennende come-back som skal
utfordre de kjente ansiktene fra i fjor
om plassene.
Kent Hermansen har spilt ﬂere sesonger i Drafn i 2. og 3. divisjon og
kommer fra Liungen foran denne sesongen.
Glenn Sigurd Nilsen har gjort seg
bemerket på ROS sin midtbane gjennom ﬂere år, og er også en det skal bli
spennende å følge i IBK-drakta.
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Ronny Haugen er en rask kantspiller
som trådte barneskoene i Krokstadelva, men som har bodd mange år på
Hønefoss. Nå er han tilbake i bygda
og er klar for spill i blått og gult, etter
å ha spilt forrige sesong for Jevnaker.
Siste nykommer er David Smedshammer fra Mjøndalen. Han spilte også
fjorårets høstsesong på utlån fra MIF,
og er nå IBK-spiller på permanent basis.
Det blir også gjensyn med noen
”gamle kjente” i IBK-drakt på Årbogen i år.
Svein Espen Sørstad er tilbake etter
et oppholdt i Skiold, Tormod Eriksen
satser for fullt på A-lagsspill etter å ha
spilt en del for rekruttlaget i 4. divisjon, og David Sagedal er endelig tilbake etter sin korsbåndsskade.

I tillegg er juniorene Petter Narvesen
og Sam Weggersen tatt opp i A-stallen.
Første ofﬁsielle kamp var 1. kvaliﬁserende runde i NM mot Solberg 2.
påskedag. Her ble det seier 3-1 etter
scoringer av Tom Andrè Sjølie, Marius Jøranlid og debutant Glenn Sigurd
Nilsen.
Seriestart er lørdag 22. april. Vi begynner med bortekamp mot Kongsberg og
håper mange Birkebeinere vil ta turen
til Årbogen for å støtte seniorlagene i
3. og 4. divisjon denne sesongen!

Bildene er fra treningsleieren i
Danmark.
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Fotball gutter 10 år:
Så var en ny fotballsesong i gang.
Vi trener foreløpig en gang i uka:
MANDAGER KL. 1800 TIL 1930
PÅ GRUSBANEN VED EKNES.
Det vil bli trening to ganger i uka etter hvert. Vi hadde et veldig bra oppmøte på første trening med 19 gutter
klare til innsats. Og innsatsen er det
ingenting å si på til tross for litt dårlig
underlag. Det blir også i år 5èr fotball
og det er meldt på 3 lag. Vi ser frem
til en ﬁn sesong.

Syklist
En syklist kjørte mot rødt lys og
ble stoppet av en politimann.
- Det blir 100 kr. i bot, sa politimannen og tok fram blokken sin.
Hva er navnet ditt?
- Jaroslazacack Koretzkyniskjy
Jokahazcomwitz.
- Vel, sa politimannen, det får gå
for denne gangen. Kjør videre!

Etter mange år som trener og senere
lagleder for IBKʼs 89 årgang trodde
jeg at jeg var ferdig med mine oppgaver i IBK fotball. Det viste seg at det
ikke var riktig. Rett nok gikk jeg ut av
fotballstyret på generalforsamlingen i
mars, men jeg har tatt på meg vervet
som lagleder for juniorlaget.
Det har vært tungt å dra i gang et
juniorlag i IBK til sesongen 2006.
Juniorlaget for 2006 består som kjent
av årgangene 1987, 1988 og 1989.
IBK har dessverre ingen spillere født i
1988. Derfor blir det 89 årgangen som
må bære ansvaret for jr. laget sammen
med gutter født i 87.
A-laget har vært så generøse at de har
gitt oss muligheten til å trene på halve
Falkbanen to ganger pr. uke i vinter.
Juniorlaget trener sammen med rekruttlaget (4. div) Fremmøte har vært
litt opp og ned. På grunn av dette ble
ikke jr. laget meldt på i serien før i begynnelsen av april. Vi skal spille i 2.
divisjon, det blir spennende å se hvordan laget vil hevde seg.
Jeg regner med at jeg har med meg
gutta på en satsing for sesongen 2006!

Kamoppsettet for jr. laget ligger på
N3sport, Jr. laget sine sider.
4 av 89 spillerne har trent med A-laget
i vinter- Petter Narvesen har blitt tatt
inn i A-stallen og gjør sine saker bra.
Michael Osei “banker på døra” til Astallen. Det blir spennende å se hvor
langt han kommer denne sesongen.
Begge jr. keeperne har trent med Alaget i vinter. Selv om Fredrik er det
selvsagte førstevalget på A-laget har
både Sam Weggersen og Mats Kristoffersen fått muligheten til å vise
seg frem. Mats har også fått bli med
A-laget til Danmark og vist seg frem
i en kamp for A-laget der. Mine rapporter sier at Joakim Borgen gjør en
god jobb som keepertrener.
Forøvrig vil jeg berømme de trenerne
som har hatt ansvaret for 89 årgangen
opp gjennom årene. Glenn Gustavsen,
John Arne Løvlund, Vidar Romset og
Ruben Narvesen for den jobben de
har gjort. Detter har blitt en “gylden”
årgang i IBK.
Geir Bakken
Lagledr IBK juniorlaget.

BARNESTØRRELSE:
KR. 70,2/3 år

4/6 år

8/10 år

VOKSEN STØRRELSE:
KR. 90,S

M

L

12/14 år

XL

XXL

Kryss av størrelse og antall og mail bestillingen til
annelin.knutsen@tiscali.no, eller ta kontakt med
IDRETTSSKOLEN, IBK.
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Nytt styre i Fotball:
ARBEIDSUTVALGSMØTER

Tidspunkt

1

Tirsdag, 10. januar 2006

Kl. 19.00 – 21.00

6

Tirsdag, 7. februar 2006

Kl. 19.00 – 21.00

8

Tirsdag, 21. februar 2006
Årsmøteplanlegging (forandret)

Uke

Kl. 19.00 – 21.00

Administrativ leder/kontakt
hovedstyret/ utad/kretsen:
Vidar Aspeholen (valgt for 2 år)
Leder seniorfotball:
Haavard Gaathaug (valgt for 1 år)
Leder 11 fotball jr og sekretær:
Jens Petter Jensen (valgt for 2 år)
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Konstitueringsmøte
Tirsdag, 29. mars 2006

Kl. 19.00 – 21.00

17

Tirsdag, 25. april 2006

Kl. 19.00 – 21.00

20

Tirsdag, 23. mai 2006

Kl. 19.00 – 21.00

24

Tirsdag, 13. juni 2006

Kl. 19.00 – 21.00

34

Tirsdag, 22. august 2006

Kl. 19.00 – 21.00

39

Tirsdag, 26. september 2006

Kl. 19.00 – 21.00

43

Tirsdag, 24. oktober 2006

Kl. 19.00 – 21.00

46

Tirsdag, 14. november 2006

Kl. 19.00 – 21.00

49

Tirsdag, 5. desember 2006

Kl. 19.00 – 21.00

Lille Ole i svømmehallen

HOVEDSTYREMØTER

Tidspunkt

Badevakten kommer bort til lille
Ole og sier strengt,
- Du kan ikke tisse i bassenget!

Tirsdag, 14. februar 2006

Kl. 18.30

11

Årsmøte
Tirsdag, 14. mars 2006

Kl. 18.30

19

Tirsdag, 9. mai 2006

Kl. 18.30

25

Tirsdag, 20. juni 2006

Kl. 18.30

40

Tirsdag, 3. oktober 2006

Kl. 18.30

50

Tirsdag, 12. desember 2006

Kl. 18.30

Uke
7
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Leder jentefotballen og
økonomiansvarlig:
Wenche Katrud (valgt for 1 år)
Leder 7. og 5. fotball:
Nils Bjerke (valgt for 2 år)
Materialforvalter:
(Tom Larsen ( valgt for 1 år)

- Men, sier Ole, - alle tisser i
bassenget.
- Det er mulig det, sier badevakten,
men ikke fra stupebrettet!
Det var en gang tre gutter. Alle het
Harry unntatt Hans-Petter, for han
het Thomas ...
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Resultater fra klubbmesterskapet 2005
Våren er i anmarsj og vi er godt igang
med planlegging av tennis-sesongen
2006!
I år har vi hatt en liten utskifting i
styret tennis-styret, noe som betyr at
Anstein Holmen (sekretær), og Kåre
Langen (kasserer) har takket for seg i
styret etter mange års innsats.
Vi i tennis gruppa har satt stor pris
på arbeidet disse har lagt ned, og
vi kan fortsatt glede oss over deres
kompetanse i gruppa, da begge fortsetter som spillere. Ny sekretær for
gruppa er Liv Berit Fodnes Øwre som
har to aktive juniorer i gruppa. Vi har
ikke funnet ny kasserer men dette
kommer på plass ved sesongstart.

Dersom du ønsker/vurderer å starte
med tennis så er det bare å ta kontakt med formann/trener på følgende
mailadresse:«martin@extra-leker.no»
eller telefon 40 00 62 11.
Vi vil som i fjor stille divisjonslag for
tennis i 4 divisjon og i år er det Hans
Tveito som har tatt på seg ansvaret
som kaptein for laget.

Satsingen vår i 2006 vil først og fremst
være å utvide medlemsmassen vår
ytterligere, for å skape mer aktivitet på
banene. I fjor hadde vi et ﬁnt år hvor
vi rekruterte ﬂere nye juniorer, og vi
tilbyr også fast trening for disse.

Da er det bare å glede seg til at den
siste snøklumpen forsvinner.
Vi ønsker alle nye/gamle medlemmer
velkommen til vårt fantastiske anlegg
på Årbogen.
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Det vil bli lagt ut informasjon på
internettsiden vår «ibk.no/tennis» når
vi skal starte med dugnader. Er du i
tennisgruppa, håper vi du kan delta.
Det ville vært veldig ﬁnt for gruppa
at ﬂere lærer litt om banestell og vedlikehold.

Mvh Martin Jensen
Formann IBK Tennis

Av forskjellige grunner hadde resultatlisten for klubbmesterskapet blitt forlagt under kjøleskapet i klubbhuset.
Nå har den tilfeldigvis dukket opp i
redaksjonen til Birkebladet som selvfølgelig bringer «nyheten»:
Klubbmesterskapet ble arrangert i
perioden 29. august til 11. september.
Klubbmester single, allround:
Nr. 1: Martin Jensen (4-6, 6-3, 6-1)
Nr. 2. John Bjerkedokk
Nr. 3. Delt mellom Hans Tveito og
Helge Nordli
Klubbmestre double:
Nr. 1: Martin Jensen /
Terje Døviken (6-0, 6-1)
Nr. 2: Torbjørn Haugen /
Egil Hansen
Vi gratulerer vinnerne og håper på stor
deltagelse i klubbmesterskapet 2006.
Resultatene skal vi bringe i årets siste
utgave av Birkebladet.
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Eknesrennet ble arrangert på Årbogen søndag 19.februar.Ca. 183 barn
stilte til start denne dagen. Det var to
løyper og velge mellom. En på 0,5km
som gikk rundt fotballbanene.
Den andre løypa var på 1,5km som
gikk i skileiken med slalom og kulekjøring og videre ut i lysløypa før de
kom i mål på fotballbanen.
Det var morsomt å se så mange ivrige
skiløpere. Etter målpassering var det
varm saft og selvfølgelig premie til
alle. På terrassen var det grilling, og
inne på Årbogenhuset var det salg av
kaffe og kaker.

hakon@ibk.no

Utvalgte bilder fra Eknesrennet

Denne annonseplassen kunne vært din.
Kontakt hakon@ibk.no
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Innstilling til æresmedlem i
I.F. Birkebeineren.
Hovedstyret i Idrettsforeningen Birkebeineren vil med
dette anbefale at Rolf Enersen tildeles foreningens æresmedlemskap.
Rolf ble tildelt foreningens hederstegn i 1986.
Vi referer begrunnelsen fra den gang:
”Rolf Enersen har vært medlem av I.B.K. i mange år.
• Han startet som lilleputtspiller i fotball, og spilte da
i junioravdelingen fram til 1966. Dette året var han
også oppmann for juniorlaget.
• Som turner var han også aktiv. Hans beste plassering
var 3. plass i kretsmesterskapet for junior.
• I seniorfotball var han aktiv fra 1967 og fram til
1980. I 1979 ﬁkk han satuetten for 200 spilte kamper.
• I 1980 og 81 var han oppmann for A-laget.
• Høstsesongen 1983 overtok han som trener for laget.
• Aktiv spiller igjen i 1984 og 1985.
• Han har også støttet fotballgruppa økonomisk de
siste 4 år.
• Styremedlem i håndball i 1985.”
Rolf ga seg selvfølgelig ikke etter dette. Som den ektefødte Birkebeiner han er, fortsatte han å engasjere seg.
•
•
•
•
•

Styremedlem i håndballgruppa fra 1985 til 1989.
Medlem av representantskapet fra 1986 til 1990.
Formann i seniorfotball fra 1990 til 1992.
Oppmann for juniorlaget i fotball fra 1996 til 1998.
Leder av representantskapet fra 2001 – et verv som
han har til dags dato.

Det burde ikke være tvil om at Rolf fyller kravene til et
æresmedlemskap fullt ut.
For Hovedstyret
Enevold Falsen Møller.
Leder Hovedforeningen

Rolf Enersen nytt æresmedlem
På hovedforeningens årsmøte 14 mars 2006 ﬁkk endelig
Rolf Enersen sitt vel fortjente æresmedlemskap.
Et enstemmig representantskap og hovedstyre godkjente
innstillingen og utdelingen ble planlagt gjennomført på
foreningens årlige juletrefest. Men som de ﬂeste vet så ble
juletrefesten avlyst på grunn av manglende påmeldinger.
Dermed var det naturlig å legge utdelingen til årsmøtet.
Et æresmedlemskap i I.F. Birkebeineren skal henge høyt
og at Rolf har gjort seg fortjent til dette er det ingen tvil
om. Når vi leser innstillingen kan det se ut som om han
ble født med Birkebeinerdrakt på. Allerede som aktiv
juniorfotballspiller i 1966 tok han på seg sitt første verv
som oppmann for laget sitt og deretter har han nesten uten
opphold hatt verv i foreningen i nøyaktig 40 år.
Det står det respekt av.
Jeg har riktig nok ikke kontrollert det i detalj, men jeg
tror ikke det ﬁnnes andre i IBK historien som kan matche
dette. Om så skulle være så ha meg unnskyldt.
Vi gratulerer Rolf Enersen med æresmedlemskapet og
håper vi kan ha glede av hans engasjement i mange år
enda.
Burre
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Av Erling Hamarstrøm
Krokstadelvingenes store hobby var
skigåing og skiturer. Vi ser her ﬂere
kamerater på tur. Jeg er ikke sikker
på «kjennet», men Solbergvannet er
nær å tru. De eldste er Arvid Stake og
Willy Sandholt, født 1908.
Martin Martinsen var svoger av Arvid.
Litt problematisk var at Arvid Katrud
hadde dress.
Erland Horgen ﬂyttet til Svelvik og
har bodd der siden. Disse turene var
ikke slutt i 1930 årene, men fortsetter
av ungdommen den dag i dag.
Jeg har vært med på mange turer.

Fra venstre: Martin Martinsen, Arvid Katrud, Erland Horgen, Arvid Stake og
Willy Sandholt.

Sangglade Krokstadelvinger - Krokstad Mannskor 1925

Foran fra venstre: 1. Karl Ellingsen, 2. Arne Mikkelsen, 3. Peder Fjeldheim, 4. Sigurd Simensen, 5. Jørgen Walstad
(dirigent), 6. Anders Haugen, 7-9 ukjent, 10. Aksel Berget, 11. Hjalmar Augustson, 12. Nils Zimmerman.
Bak fra venstre: 1. Bjarne Myhre, 2. Ukjent, 3. Karl Holmen, 4. Odd Holmen, 5. Karl Stake, 6. Ukjent, 7. Oskar Ellingsen, 8-10 Ukjent, 11 Per Themte, 12. Eivind Bakken, 13. Erland Berget, 14. Martin Ellingsen, 15. Konrad Fjeldheim.
Bildet er av et prospektkort. Kilde: Erling Hammarstrøm
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Stoff som ikke ble brukt i jubileumsboka
Jeg har kommet over noen møtereferater fra Friluftsnemda
i kommunen i 1972. Her «foreslås» det at enkelte områder
på Krokstadsida vernes. Det ble registrert og gjennomgått
19 områder i vårt friluftsområde som her blir gjengitt i sin
helhet.
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Besøksadresse:
A.J. Horgens vei 9
3055 Krokstadelva

Postadresse:
Postboks 10
3054 Krokstadelva

Tlf. 32 87 68 44
Fax: 2 87 59 69
ww.bmyhre.no

TLF. 32 87 72 56 – KROKSTADELVA

STØTT
VÅRE ANNONSØRER —
DE STØTTER
IBK!
BRØDR. KATRUD AS
Tømrermestre
Tlf. 476 00 339

MJØNDALEN

Leverandør til Årbogen Idrettspark

STENSETH

Arbeidergt. 18, 3050 Mjøndalen
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Returadresse: Idrettsforeningen Birkebeineren, Boks 51, 3054 Krokstadelva

B

Galleri Pus

6 avdelinger med stort
utvalg i kunst
Bytterett - pengene tilbake
innen avtalt tid.
ÅPNINGSTIDER:
Mandag 10-16
Torsdag 10-16
Onsdag 18-20
Lørdag 10-14
Wollhjørnet, Bruvn. 1,
3055 Krokstadelva. Tlf. 32 87 74 51

STØTT
VÅRE ANNONSØRER —
DE STØTTER
IBK!
GRESS SERVICE 90 AS

For grønt og
vakkert miljø

Barlindvn. 7, Åsa,
3500 Hønefoss
Tlf. 32 13 43 88
Fax 32 13 42 33

AUT. MASKINENTREPRENØR
3055 KROKSTADELVA
TLF. 32 87 75 00

Ing. Rybergs gate 98, Åssiden, 3027 Drammen
Tlf. 32 21 83 00

Reidar Pedersen

TORGET, KROKSTADELVA. TLF. 32 87 64 80

Fasader - vinduer - dører i:
ALUMINIUM - STÅL - GLASS - PVC
Telefon 32 27 02 00, Hagatjernsveien 23, 3050 Mjøndalen

BURUD PUKKVERK
Leveranser av masser på
grusbanen.
Tlf. 32 75 61 56
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