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Redaktøren har ordet...
Vinterens Birkeblad
er klart og det er
mye skistoff denne
gangen. Mange av
gruppene har levert
bra med stoff nå,
men jeg savner noe
mer
fotballstoff.
Håper fotballgruppa kommer sterkere
igjen i neste nummer!
Foreløpig får vi vel glede oss over at
snøen har kommet og at det ser ut til å
ha blitt stabile forhold inne på skauen
og at arrangører av renn får avholdt
sine arrangement.
Vi ser i media at flere frivillige organisasjoner og idrettsforeninger frykter store inntektstap som følge av at
spilleautomater ser ut til å bli forbudt
og forsvinne fra handlesenter og butikker. Dette gjelder nok IBK også og
jeg regner med at dette har vært dis-

kutert i Arbeidsutvalg og Hovedstyre
opptil flere ganger. En annen klubb
vi også er medlem av har allerede
vært ute og varslet en mulig økning
i kontingenten for hovedforeningen
med 50% i forhold til tidligere. Kreativiteten er stor rundt omkring ser det
ut til, med bla. forsøk med å hente ut
inntekter fra internettspill. IBK har
inngått en sponsoravtale med Buskerud Storsenter og Krokstad Senter for
de neste to åra og det er gledelig at de
lokale aktørene vil satse i nærmiljøet
istedenfor å fordele pengene de vil
bruke på noen få store klubber eller
organisasjoner. Det er kanskje ikke
sikkert at mye penger skaper mye aktivitet, men det er klart det hjelper på
hverdagen for trenere og utøvere.
Er det dyrere å drive nå enn tidligere?
Vi hadde da masse aktivitet og gode
utøvere på mange plan før vi fikk

automatinntekter også! Det er klart
at kravene er høyere nå innen visse
idretter når det gjelder anlegg og fasiliteter for å drive aktivitet, enn bare
for 10-20 år siden. Innenfor fotball er
det jo nærmest ett krav om kunstgress
for å kunne drive en helårsaktivitet og
innen ski ser det ut til å være nødvendig med produksjonsanlegg for kunstsnø for å være på den sikre siden. Jeg
regner med at IBK klarer å følge med
i utviklingen og sørger for å få satt i
gang nye prosjekter som sikrer god
aktivitet på Årbogen framover, det
er mange som konkurrerer om de tilgjengelige midlene fra private og offentlige bidragsytere.

hakon@ibk.no

Idrettsmerkenemda 2006

Forsidebildet:

Årets idrettsmerkeprøver ble gjennomført på Birkebeinerbanen i Krokstadelva
fra tirsdag den 18. august 2006 og hver tirsdag ut september, altså 7 kvelder.
De siste 4 gangene ble det avholdt utholdenhetsprøver i form av sykling, løp og
gange fra Eker Papirfabrik. Det var 4 damer og 8 herrer som klarte kravene.
Altså 12 i alt. 5 mindre enn i 2005.

Birkebeineren har inngått samarbeids
avtale med Buskerud Storsenter og
Krokstad Senter.
Tomas Oberg (til høyre) og
Terje Stavås er begge fornøyde.

De som oppnådde utmerkelse 2006:
Grethe Ruud - merke og diplom for 40 prøver
Grete Mayer - statuett, klubbens hederspris for 26 prøver
Vi takker for denne sesongen og ønsker velkommen i 2007 til gamle og nye
merketagere.
For Idrettsmerkenemda
Helge Solbakken og Erling Hamarstrøm



Neste nummer
Neste nummer kommer i Juni.
Stoff må være redaksjonen i hende
senest 20/5-07.
hakon@ibk.no
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ARBEIDSUTVALG OG HOVEDSTYRE
Funksjon:

Navn:

Adresse:

E-mail:

Telefon/mobil:

Leder

Terje Stavås

Øvre Plassen 3

leder@ibk.no
terje.stavaas@nopco.no

32 87 51 53 / 911 00 525

Org.kont./nestleder Beate M. Steig

Hasselbakken 19A

bmsteig@start.no

32 87 65 75 / 934 02 273

Sekretær

Brit Runden

Smørbukken 24

brit.runden@spar.no

32 87 52 68

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

Vidar Aspeholen

Mariskobakken 7, Mjønd.

vaspeh@online.no

32 87 59 56 /450 07 342

Tennisgruppa

Martin Jensen

Tommeliten 2

martin@extra-leker.no

32 23 07 34

Eldres grp. og
Idretsmerkekom.

Erling Hamarstrøm

Prestebråtvn. 7

Skigruppa

Roger Gjøvåg

Askeladden 12

ski@ibk.no

Idrettsskolen

Eili Bakketun

Gml. riksvei 264

styrer@torsbergskogen.no 32 31 03 44

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.

Øystein Sørbø

Dovregubben 42

okonomileder@ibk.no

32 87 00 90 / 908 65 668

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

32 87 72 77
32 87 59 52

BLI MEDLEM
Familie:
Senior:
Junior:
Pensjonist:

500,300,200,100,-

Særkontingent til
gruppene kommer
i tillegg!

IF BIRKEBEINEREN, BOKS 51, 3054 KROKSTADELVA
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LEDEREN HAR ORDET
Samarbeidsavtale med Buskerud Storsenter
og Krokstad Senter.
Samarbeidsavtalen
som nå er inngått
med de to store
handelssentrene
i bygda vil bidra
positivt til drift,
aktiviteter, vedlikehold og utvikling ved Årbogen
Idrettspark, og er et resultat av bevisst
satsing for å gjøre foreningen mer attraktiv for næringslivet. Avtalen er
skriftlig, omfatter spesifikke forpliktelser for begge parter, er gyldig i to
år og skal gjennomgås og evalueres
etter første og andre år.
Senterleder Tomas Oberg understreket at grunnen til at de i undertegnet
en avtale med idrettsforeningen var
at begge parter utgjør en viktig del
av dagliglivet i bygda, og at de ser et
ansvar ut over det som skjer på senterområdene. I denne forbindelsen
legges det vekt på de verdiene breddeidretten og omsorgen for barn og
ungdom har i lokalmiljøet.
I likhet med sentrene er også idrettsforeningens intensjoner å være med å
utvikle nærmiljøet i bygda i kraft av
meningsfylte aktivitetstilbud.
Avtalen krever i korte trekk at Idrettsforeningen Birkebeineren imøtekommer sentrenes krav om arenareklamer, reklame på bekledning, diverse
reklame, redaksjonell omtale i Birkebladet, nyhetsbrev i e-post, profilering ved arrangementer, deltagelse i
samarbeidsarrangementer og bruk /
leie av Årbogen i henhold til fastsatte
betingelser.
Økonomisk vil avtalen gi bidrag sentralt og til gruppene i foreningen og det
er derfor avgjørende for samarbeidet at
vi fremstår som den profesjonelle og
pålitelige partner som sentrene søker.
For å sikre samarbeidet vil arbeidsutvalget sørge for en hensiktsmessig
kommunikasjon, organisering og gjennomføring i forhold til avtalepunktene,
4

noe som også vil omfatte behovsmessig dugnadsarbeid knyttet til sentrene.
Organiseringen vil baseres på at de
som kommer til å nyte godt av avtalen må bidra med nødvendig innsats.
Arbeidsutvalget ser på dette som en
utfordring og vil gjøre de nødvendige grep for å sikre at avtalepunktene
imøtekommes.

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.

Det er partenes intensjon å gjennomføre avtalen til gjensidig fordel og det
vil derfor holdes en løpende dialog for
å utnytte de muligheter som til enhver
tid dukker opp i avtaleperioden.
Som aspekt fremover i tid er det viktig å være klar over å vite at begge
parter har opsjon på reforhandling før
avtalens utløp.

Leiebetingelser:
Leie av storsal
m/kj. og tilbehør: kr 2.000,-

På vegne av idrettsforeningen ønsker
jeg lykke til med den innsats som skal
til for at begge parters uttalte mål blir
nådd.

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.

Med hilsen Terje Stavås
(IBK leder)

Leie av peisestue
m/kj. og tilbehør: kr 1.200,Kuvertavgift: kr 25,- pr stk.
Dekking av bord kr 1.200,-

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!
BIRKEBLADET NR. 1 - 2007
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SKIGRUPPA
Endelig kom snøproduksjonen i gang !

Høsten 2006 var usedvanlig mild og tilstrekkelig med
kuldegrader fikk vi ikke, men værgudene har vi ikke herredømme over. I januar kom kuldegradene og snøproduksjonen kunne kjøres i gang. Fredag 19. januar var det innkalt
til oppstartsmøte for å vise hvordan man starter pumpe,
snøkanon mv. Før denne dagen var det sendt ut vaktliste
til personer som sa seg villige til å ha vakt når produksjon
pågår. Denne er delt inn i vakter på 4-5 timer fra klokka
14.00 til klokka 07.00. På dagtid har Bjarne Vidar i stor
grad bidratt i tillegg til enkelte i skigruppa som jobber skift.
Vaktlista er satt opp for hele uka og når oppstart besluttes,
vet de enkelte hvem som skal ha vakt.
Produksjonen pågikk helt til torsdag 25. januar, med et
avbrekk fra lørdag 20. til søndag 21. Da var det få minusgrader i tillegg til sterkt vind som gjorde at produksjon
ikke var fornuftig.
Utover i uke 4 ble det mange kuldegrader og vi ser at
anlegget da gir betydelig mengder med snø. Det ble mer
enn 100 timer med snøproduksjon. Enkelte har sikkert sett
at det fortsatt ligger en stor haug i skileikområdet. Med
tanke på skiskole 10. og 11. mars kan det være godt å ha
noe å tære på.
6

Anlegget har fungerte bra og det ble produsert bra med snø
i enkelte deler av den nye lysløype samt i skileikområdet.
Vi har nå 5 punkter der vi kan koble på snøkanonen, og
dette dekker et stort område slik at vi det ikke blir så mye
som må kjøres ut i løypa. Vi har nå vært gjennom vår første
ordentlige produksjonsperiode og har erfart en del. Disse
erfaringene vil vi ta med oss videre slik at en del småting
kan forbedres. Vi må imidlertid si at selve produksjonen i
seg selv var vellykket og her må mange takkes for innsats
både seint og tidlig. Videre skal Bjarne Vidar ha en stor
takk for kjempeinnsats i hele perioden.

Enkelte forhold har vi notert oss:

● Bedre planlegging for flytting av kanonen
● Hvor skal vi produsere først og sist?
● Informasjonsflyt ved vaktskifte
● Flere må kunne kjøre i gang og stoppe produksjonen
● Organisering/oppfølging av vaktliste
Bjørn Tore Evju
BIRKEBLADET NR. 1 - 2007

SKIGRUPPA
Betydelig dugnadsinnsats
Sverre Støstad
Skigruppa har vært involvert i flere
anleggs-prosjekter det siste året. Det
har blitt laget ny lysløypetrase, snøproduksjonsanlegget har blitt utøkt
med flere punkter det kan produseres
fra, og det har blitt satt opp en kombinert tidtakerbod/speakerbod. Disse arbeidene har blitt gjennomført med en
betydelig dugnadsinnsats fra mange i
skigruppa. Pådrivere har vært Bjørn
Vee og Bjørn Tore Evju, som også ble
dratt fram i forbindelse med dette på
skisamlingen skigruppa hadde i slutten av november på Beitostølen.

Dugnadsgjengen snekrer tidtagerbod

«Bua» begynner å ta form

Mye sykdom blant
Birkebeinernes løpere
under Junior NM på
Vang
Dessverre var mange av
Birkebeinerens løpere syke
under Junior NM på Vang
22.-25. februar.
På åpningsdistansen fellesstart friteknikk, torsdag
22. februar startet bare 3 av
våre 7 påmeldte løpere.
Mari Steig gjorde en god innsats, og
ble nr 38 i damer 17 år, 7,5 km fellesstart.
Simen Fagerhøi gjorde også en god
innsats, med en 57. plass i menn 17 år
10 km fellesstart.
Anders Rhoden var dessverre uheldig,
med stavbrekk i starten, og gikk inn til
en 91. plass.
På lørdagens klassiske distanser stilte
Birkebeineren med 5 løpere.

Ole Myklemyr graver
Snøproduksjon – Ole Myklemyr følger
med på snøkanonen

Mari Steig gjorde igjen en god innsats, og fikk 30. plass og Norges cup
poeng i damer 17 år, 5 km.
Anders Rohden gjorde også en god
innsats og ble nr 34. i menn 17 år,
10km.
Tine M. Andersen fikk en fin 62. plass
i damer 17 år, 5 km.
Dessverre måtte både Ida Lobben
Steig og Simen Fagerhøi bryte grunnet sykdom.
Vi håper både Petter Andre Sjulstad,
Knut Sindre Mølmen og de som startet på Vang, er på plass i god form til
neste Norges Cup renn på Hovden om
2 uker.

Rør til snøpunkt
BIRKEBLADET NR. 1 - 2007

Strømkabel til snøpunkt

Roger Gjøvaag
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SKIGRUPPA
Årbogensprinten
- kretsmesterskap i
klassisk stil
IBK hadde i år blitt tildelt
kretsmesterskap i klassisk
stil. Dette rennet ble også
første renn i Bjørn Myhre
Skicup.

Julie og Marte klare for første renn i
Eikerkarusellen

Eikerkarusellen i gang
Av Sverre Støstad
Eikerkarusellen har kommet i gang
igjen. Den snøfattige vinteren har
selvfølgelig også påvirket rennene i
Eikerkarusellen, så enkelte renn har
blitt avlyst eller utsatt. Rennet som
Mjøndalen IF hadde ansvaret for gikk
imidlertid som planlagt. Det var flotte
løyper, og flest deltakere fra IBK og
MIF. Totalt var det ca. 100 deltakere.
Vi regner med at det vil bli flere fra
andre klubber etter hvert som sesongen går framover og vi forhåpentligvis får bedre snøforhold. Rennene resten av sesongen er planlagt slik:
13. februar – Bakke
20. februar - Hokksund
6. mars – Eiker Kvikk
13. mars – IBK – Eikermesterskapet
Årets Eikerkarusell koordineres av
IBK. Avslutningsrennet som også er
Eikermesterskapet arrangeres derfor
av IBK i år. Det er forhåndspåmelding til dette rennet. Påmelding via
internett.
Premieutdeling i Eikerkarusellen er
planlagt til onsdag 28. mars kl. 18.00.
Følg med på skigruppas internett sider
(www.ibk.no, velg SKI) for detaljer.
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Det medførte at vi fikk over 300 deltakere og mange tilskuere til rennet
vårt i år som ble gjennomført lørdag
27. januar 2007. Det var derfor ekstra
hyggelig at vi kunne gjennomføre
rennet på Årbogen som planlagt. Det
så stygt ut lenge, men etter 100 timer
med snøkanon og natursnø fra himmelen hadde vi nesten nok snø til å få
løypene klare.
En iherdig dugnadsgjeng satte i gang
å kjøre og skuffe snø ut i løypene,
og vi klarte det. Tatt forholdene i betraktning fikk vi kjempefine løyper og
rennet kunne gjennomføres. Det ble
mange flotte resultater også. Det var
planlagt skicross for de yngste klassene, men dette måtte gå ut p.g.a for
lite snø i skileiken. Vi prøver igjen til
neste år.
Årets Årbogensprint var også første
test på vår nye tidtakerbod og tidtaker
system. Tidtakerboden har blitt satt
opp i samarbeid med fotball-gruppa
og den fungerte veldig bra. Det hadde
blitt lagt inn strøm i uka før rennet, så
med varmeovn og 6 personer inne ble
det godt og varmt, i motsetning til de
som stod ute med det gamle tidtakersystemet i kuldegradene.
Resultat-programmet fungerte også
utmerket, og for første gang kunne
speaker Børre Syversen informere
løpere og publikum på vei inn mot
mål hvordan de lå an i forhold til konkurrentene.
Det var mange flotte resultater av
våre aktive fra IBK, og vi fikk en
kretsmester i Tonje Høgli Andersen i
klassen Jenter 16 år. Gratulerer!

Kristin Sagosen Smeby fra Bever’n
på startstreken. Trond Andersen
følger med på startklokka.

Her er medaljevinnerne i
kretsmesterskapet i klassisk
stil fra IBK:
Bronse, menn 17 år:
Knut Sindre Mølmen
Gull, jenter 16 år:
Tonje Høgli Andersen
Bronse, jenter 16 år:
Charlotte Runden
Sølv, gutter 14 år:
Simen Holmen Langerud
Bronse, gutter 13 år:
Chrisander Skjønberg Holth
Sølv, jenter 13 år:
Hege Høgli Andersen
Det ble også mange fine resultater i
klassene der det ikke ble kåret kretsmestere. Michael Besseberg Gjøvaag
fikk 2. plass i Gutter 11 år, Hanne
Klausen ble nr. 3 i Jenter 12 år og
Magnus Hannevig Pettersen fikk
3.plass i Gutter 12 år. I tillegg ser vi
at det finnes mange gode løpere i de
yngste klassene som vil hevde seg om
noen år.
Sverre Støstad
BIRKEBLADET NR. 1 - 2007

SKIGRUPPA

Herman Evju har nettopp passert mål
i Hokksundsprinten

Eikerfestivalen 2007

Vi har sakset denne ﬂotte nyheten fra Drammens Tidende.
Gratulerer med ﬂott innsats, Hege!

BIRKEBLADET NR. 1 - 2007

Eiker-Kvikk og Hokksund hadde gått
sammen om å arrangere Eiker Skifestival. Den bestod av Sprintstafett på
torsdag 1. februar, Eikersprinten lørdag 3. februar og Hokksundsprinten
søndag 4. februar.
På grunn av snømangel måtte de flytte arrangementet fra Ormåsen til Heistadmoen, og arrangementet ble samtidig noe redusert. Det ble imidlertid
fine dager på Heistadmoen.
Eikersprinten lørdag var lagt opp som
vanlig duathlon renn med klassisk og
fristil, mens Hokksundsprinten søndag var en jaktstart der tidene fra lørdag var lagt til grunn. IBK fikk mange
flotte plasseringer. Hege Høgli Andersen, Chrisander Skjønberg Holth, Andreas Mortensen Andersen og Tonje
Høgli Andersen var noen av de som
hevdet seg godt disse to dagene.
Sverre Støstad
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SKIGRUPPA
ROS-sprinten
-kretsmesterskap
fri stil

Lange reiser til renn i vinter

Dagen etter vårt eget renn Årbogensprinten, var ROS arrangør for
kretsmesterskapet i fri stil. Det ble
gjennomført på Kjekstad Golfbane
p.g.a snømangel. Rennet var også
andre renn i Bjørn Myhre Skicup.
Medaljevinnere fra IBK der det ble
kåret kretsmestere var:
Bronse, menn 17 år:
Knut Sindre Mølmen
Sølv, jenter 16 år:
Tonje Høgli Andersen
Sølv, gutter 14 år:
Sindre Holmen Langerud
Bronse, gutter 13 år:
Chrisander Skjønberg Holth
Bronse, jenter 13 år:
Hege Høgli Andersen
I de klassene der det ikke ble kåret
kretsmestere fikk IBK også mange
gode resultater.
Det kan nevnes Michael Besseberg
Gjøvaag på 3.plass i Gutter 11 år og
Hanne Klausen på 2.plass i Jenter 12
år.
Sverre Støstad

De ﬂeste har vel registrert
at det har vært en snøfattig
start på vintersesongen.
Det har betydd mange avlyste renn i vårt nærområde,
og lange reiser for de som
derfor har ønsket å gå renn.
Det har blitt mange og lange reiser
både til Liatoppen på Ål, Geilo, Sørkedalen og Sjusjøen.
Skigruppa stilte med 9 utøvere i
Norges Cup for junior og senior på
Sjusjøen (5-7. januar 2007). Det ble
mange fine resultater. Høydepunktene kom på lørdag, hvor Petter André
Sjulstad greide å kvalifisere seg for
finalen i klasse 19-20 år. I finalen ble
det et rivende spurtoppgjør, og Petter
fikk en fin 5. plass, bare noen cm fra
seier. Petter ble nr 8 i prologen, og nr
2 i kvartfinalen, og vant semifinalen
som førte han til finale.
Dette er meget bra i en klasse som
samlet de 150 beste fra hele Norge.
I klasse 17 år damer, kom Ida Lobben
Stie til kvartfinalen og fikk en fin 17.
plass, mens Mari Steig som også kom
til kvartfinalen ble nr 25. Simen Fagerhøi kom også til kvartfinalen og
fikk en sterk 28 plass i en klasse med
nesten 200 deltagere.
Alle disse 4 fikk Norges Cup poeng.

Kretsmesterskap i sprint

ble avholdt på Lyngås motorbane
lørdag 10. februar 2007, i kaldt og ﬁnt vær.
IBK ﬁkk følgende medaljer i KM Sprint:
Chrisander Skjønberg Holth, (bronse G13 år)
Andreas Mortensen Andersen, (sølv G14 år)
Tonje Høgli Andersen, (bronse J16 år)
Mari Steig, (bronse J17 år)
Bendik og Herman tørste etter målpassering.
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Petter Besseberg Sjulstad fra
Norges Cup på Sjusjøen

Réné Aasly Kristoffersen og Vegard
Myklemyr fra Ringkollstafetten.
Til sammen var det over 900 deltagere
hver dag de 3 dagene på Lillehammer.
Det å oppnå Norges Cup poeng med 4
deltagere fra Birkebeineren på 1 dag
er meget bra, har vel ikke skjedd på
mange år i Birkebeinerens historie?
Flere resultater fra renn kan du se hvis
du går inn på skigruppas internett sider
og velger menyvalget ”Referater”.
Sverre Støstad /Roger Gjøvaag
BIRKEBLADET NR. 1 - 2007

største

kjøpesenter

BUSKERUD STORSENTER
Apotek 1
Bianco Footwear
Bik Bok
Blend
Boys Of Europe
Brilleland
Brio Leker
Café Opus
Christiania Glasmagasin
City Bag
Coop Obs! Hypermarked
Coop Obs! kafè
Cubus
dna
Dressmann
Duften Pynt og Parfyme
Eiendomsmegler1
Elkjøp
Eva Klær
Free Record Shop
Glassenteret Eiker
Glitter
Gull-Funn

90
butikker

TIBE Drammen

Buskeruds

KROKSTAD SENTER
Gullåren
Hans Mote, Ung Herre
Hennes & Mauritz
Intersport
J.A. Magnussen Euro Sko
Jack & Jones
J.C
Jernia
Josefsson Frisør Buskerud
Kafe Spise
Karjolen
Kretz Musikk
La Baguette
Lady Brande
Lene V
Life
Lindex
Malia
Match Woman
Max
Mester Grønn
Mestergull
Narvesen Kiosk

Nikita Hair
Notabene
ONLY
Optiker Pål Gabrielsen
Phunky Farm
Popin
Posten
Princess Interiør
Pytt & Panne
Spareland Barn & Utstyr
Spiderman TV-Spill
Steinsenteret
Tele Kiosken
Uno-X bensin
Ur & Foto
Vero Moda
Vinmonopolet
Vita
Voice of Europe
Wistex
Ødegaard Dame
Økonomisko

Aseco Gull & Sølv
BR Leker
Europris
Eiker Dyreklinikk
Frykbergs Konditori
Gartner´n
Giske Libris
G-Sport
Josefsson Frisør Krokstad
Jysk
KappAhl
Kid Interiør
Meny
Mr Wang Café
Nille
Sirius Kiosk
Skoringen
Solo
Wagner
Wearhouse
Zoo-Markedet

Åpent 10–20 (18) • Coop Obs! Hypermarked 10–21 (19)
• Vinmonopolet 10–18 (15) • Apoteket 10–18 (16) • Posten 09.30–20.00 (10–18)
• Informasjon tlf: 32 23 15 45 • www.buskerudklubben.no
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ÅRBOGEN BARNEHAGE
Barnehagen utvider til 3 avdelinger
Med bakgrunn i den store
mangelen på barnehageplasser i kommunen, utvides
nå barnehagen fra 2 til 3
avdelinger.
Etter 16 år med 2 avdelinger, bygges
nå et tilbygg i tilknytning til barnehagelokalene, og leiligheten blir omgjort til ny avdeling. Det vil bli plass
til 17-19 barn flere barn enn før.
Den nye avdelingen skal stå ferdig
for barna 10. april, dvs. etter påske.
Vi gleder oss til å komme på plass
og i gang! Avdelingene vil deles inn
i små, mellom og store barn – etter
inspirasjon av Reggio Emilia-pedagogikken og deres tankegang om tilrettelagt læring og fysisk miljø.
Nå bygges det et tilbygg i tilknytning til barnehagelokalene, og leiligheten blir
omgjort til ny avdeling.

Karneval og fastelavn

Vinteraktivitets-uker
2 uker i slutten av januar fikk barna
i Årbogen barnehage noen artige og
aktive uker – barna hadde med ski
og skøyter som de fikk prøve masse!
Både små og store barn hadde leik og
kos ute størstedelen av dagene, med
pølsegrilling, aking, ski, skøyter og
tilslutt skidag.
Første del var ”skiskole” med Bjarne
Vidar, og personalet i barnehagen
hadde skitrening med alle som hadde
ski, og resten av barna lekte og akte
i skieleikområdet. Det var både teori
og praktisk trening; smøring av ski,
ta av og på sko og bindinger, balansetrening uten staver og øvelser på
”flata” - og i bakkene etter hvert som
barna ble tryggere. Så var det klart
for skøytene på den fine skøytebanen
som er laget på anlegget vårt. Akedag i skileiken med grilling av pølser, og ”langtur” med de største barna
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19. februar begynner den gamle kristne tradisjonen fasten, og vi innleder
denne med karneval i barnehagen fredagen før. (Fasten er de 40 dagene før
påske). Barna får vite hvorfor vi feirer faste og karneval – det er jo fordi
man skal kose seg, feste og ”fråtse” i
tiden før fasten tar til!
Barna bidro også i å bestemme dagen
– noen av de største får delta i planleggingen ved å velge noe av innholdet på karnevalet.

HAR DU EN GAMMEL
TREBÅT TIL OVERS?
var også populært. Torsdag i uke nr
2 var det SKIRENN – med orntlige
nummer på brystet, oppgaver å løse i
løypa, heiagjeng og medalje! Det var
mange stolte og fornøyde barn å se.

Barnehagen måtte kvitte seg
med den populære båten sin i
høst, og nå leter vi etter en ny..
Tips oss om båt vi kan overta på
tlf 32 87 36 47

BIRKEBLADET NR. 1 - 2007

IDRETTSSKOLEN
Trening til Eknesrennet

For å være best mulig forbredt til Eknesrennet hadde
Stenseth-01 lagt treningen til lyseløypa en torsdag i februar. Perfekte forhold og ”trikkeskinner” gjorde det til en fin
tur for de 7 ungene fra IBK Idrettskolen sammen med foreldrene. Det ble lagt inn trening på på fiskebein i bakkene
og kjøring i nedoverbakke, og selv om det ble litt ”knall og
fall” kom alle både frem og tilbake.
Dette var andre gangen vi var på skitur i år, og fremgangen
var merkbar på samtlige. Men ungene har også fått prøvd
seg på andre aktiviteter så langt. De har fått prøvd seg
på skøytebanen, vært på orientering og hatt lyktetur med
hodelykt. Ellers har vi også vært inne på Stenseth Skole
hvor vi har hatt mer allsidig trening, med ballaktiviteter
og leker.
Men vi er ikke mer en 10 stykker i gruppa vår så det er
god plass til flere deltagere. Så hvis det er noen flere som
har lyst til å være med på vår allidrettsgruppe så er det
bare å ta kontakt med trener Hans Chr. Maudal på telefon
943 04 043 eller hcm@linak.no.
Til venstre: Silje Celine er fornøyd på tur
Til høyre: Mia i ﬁnt driv

Stenseth-01 klare for skitur. Fra høyre Mina Mehlum Eriksen , Stine Grøtte, Mia Mathilde Maudal , Markus Valø,
Hani Konar og Øyvind Gammelsæther. Silje Celine Lien, Petter Kortvedt, Fredrik Jensen og Aleksander Bjerkedok
var ikke tilstede da bildet ble tatt.

BIRKEBLADET NR. 1 - 2007
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IDRETTSSKOLEN

Erling Hamarstrøm sender ungene ut
fra start. Han har sammen med
Arne Nordmark vært med i ca. 50år!!

Mathias og Andrea venter på tur

EKNESRENNET 2007
Eknesrennet ble arrangert på
Årbogen søndag 18.februar.
Ca. 144 små og store barn
stilte til start denne dagen.
Det var to løyper og velge mellom.
En kort løype som gikk rundt nedre
fotballbane. Den andre løypa var på
ca.1 km som startet ved gapahuken
ved skileiken, en tur innom lysløypa
og i mål på nedre fotballbane.
Det var som alltid masse blide og
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.

Hani Konar er klar til start

Johanne Viken Flaten

Maja Fagerheim

Mathilde Magnusson

STØTT VÅRE
ANNONSØRER!
DE STØTTER OSS.
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IDRETTSSKOLEN
JULETREFEST
Idrettsskolens juletrefest ble arrangert på Folkets
Hus 5.januar. Ca 90 barn og like mange voksne stilte
opp og hadde en ﬂott kveld.
Strømsgodset nissekorps var der også
i år og lagde fin stemning med leker
og musikk. Mange hadde bakt deilige
kaker, så vi fikk et stort, fint kakebord.
I pausen var det loddsalg. Mange fikk
med seg flotte premier hjem.Vi er
takknemlige for alle premier vi blir
sponset med.
Men alle barna venter selvsagt på
nissen når de er på juletrefest, så høydepunktet var nok når han kom med
sekken sin full av poser til ungene.

Håndball Jenter 97
Dette er en stor og ﬂott gjeng
med jenter som stortrives med
å spille håndball sammen!
Laget består i dag av 24 jenter født i
1997 som trener i Eknes-hallen hver
onsdag fra 16.30-17.30. Laget har
vært en del av idrettsskolen frem til
nå. De har spilt fotball i sommersesongen og fra høsten 2005 startet de
med håndballtrening på Stenseth skole en gang i uka. Årets sesong startet
med Åssiden-Cup i Drammenshallen
i begynnelsen av september. Etter det
har de deltatt i aktivitetsturneringer
en gang i måneden og i romjula var
det Ekorn-cup på Konnerud som som
stod på menyen.
Geir Halfdansen og Frode Johannessen er de tålmodige og dyktige
trenerene som prøver å holde styr på
denne gjengen (tror nok tålmodigheten deres blir satt på harde prøver til
tider..). I tillegg har laget en hjelpsom
foreldregruppe som stiller opp når det
er behov.
Hilsen Mette Alstad og Gro Holte
Foreldrekontakter
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Glade håndballjenter

Har du tips eller stoff
som passer i «Birkebladet»?
Send mail til «hakon@ibk.no»
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TURNGRUPPA

IBKs deltagere på «Salto» i Røyken

Fra «Salto» på Tranby
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TURNGRUPPA
SALTO-partiet 8-10 år har fått ny trener.
Anders Krossen er et kjærkomment tilskudd i trenerstaben
og vi ønsker han hjertelig velkommen og lykke til.
IBK Turn Treningstider:
Troppsgymnastikk 13 år og yngre:
Kl 17:00-19:00
Kl 17:30-19:00
Kl 18:30-20:00

Mandager
Onsdager
Fredager

Troppsgymnastikk 11-13 år:
Kl 17:30-19:00
Kl 18:30-20:00

SALTO 8-11 år:
Kl 17:30-18:30

Solberghallen
Ekneshallen
Ekneshallen

Onsdager
Fredager

Ekneshallen
Ekneshallen

Fredager

Ekneshallen

Femdobbelt håndstående!

Rapport fra Oslo Open
10-11. januar -07
IBK turn deltok i årets første nasjonale konkurranse i
Haslehallen i Oslo.Vi deltok i frittstående og trampett.
Juniorlaget viste igjen at de behersker frittstående godt og
tok en solid 4.plass etter Høybråten & Stovner og Hokksunds 1.ste og 2.ndre lag. Dette lover godt frem mot kretsmesterskapet i april. I trampett turnet vi som forventet og
fikk 13 plass. Her var det 18 lag med. Vi begynner å få
bra vanskelighetsgrad, men må trene mer på finishen fremover. Først da vil dommerne gi oss mer poeng.

Flotte minnepremier til Regine Robøle og Jacob Evje

Bli bedre kjent med bygda di
Vi selger ut restopplaget

Tilbud kr 150,Bestilling kan skje på E-mail til:
driftsleder@ibk.no eller på telefon 922 68 649.

BIRKEBLADET NR. 1 - 2007
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HÅNDBALL
IBK-gutter på landskamp mellom Norge og Danmark i Oslo Spektrum

Spillerne stilte i de vakre klubbfargene, de voksne hadde fått kjøpt seg
IBK supporter T-Shirts.
Lørdag 18. november dro gutter -95 og -97 håndball til Tigerstaden for å se
herrelandskamp i Oslo Spektrum mellom Norge og Danmark.

IBK STARS
(Det er det vi liker å kalle
oss) gutter -97- var med
å spillte EKORNCUP i
romjulen. Gutta gjorde en
kjempeinnsats og vant alle
kampene bortsett fra med
«erkerivalen» vår Vestfossen.
Men det betydde ikke så mye for vi
hadde det veldig gøy. Vi hadde mange
IBK supportere tilstede denne dagen,
da jenter -97- også var påmeldt. Gutta
gjorde vel en litt ekstra innsats for å
imponere damene tror jeg...

Denne kampen ble overført på TV2,
så underveis fikk vi vite at vi hadde
fått våre sekunder med berømmelse...
De voksne satt “ringside” og var noen
skikkelige linselus.
Til pause lå Norge under med ett mål,
men vi vant til slutt med 3 mål og gutta
hadde sin fulle hyre med å lage mest
mulig lyd for å skaffe Norge seieren.
Med vikinghjelmer på hodet og
kubjelle rundt halsen ble dette en
knalldag for gutta. ( IBK -97- var ikke
fulltallige denne dagen.)

De stolte trenerne for IBK -97(Fotograf Silje Johanessen)

Lena N Lysaker, trener IBK -97-

Det var mange stolte foreldre på tribunen som heiet på de gule og blå.
Jentene gjennomførte cupen med
glans de også.
Så IBK vil nok ha mange flotte hånballspillere i årene fremover både på
jente og gutte siden.
Lena N. Lysaker, trener gutter -97.
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Lagbilde IBK stars etter mottatt premie.
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HÅNDBALL
Håndball gutter -96 med ﬁn sesong.
Vi er nå gått i gang med sesongen og
har vært med på 3 aktivitetsturneringer. Her har guttene gjort det veldig
bra. De jobber godt og har god innsats
både på trening og i kamper. Vi er litt
få så hvis det er er noen gutter født
i 1996 som har lyst å spille håndball
er det bare å møte opp på mandager
kl.16:30 i Ekneshallen.
Vi skal være med på to cuper. Den
ene er i Vestfossen i slutten av april
og den andre er i Tønsberg i midten
av mai. Vi har også vært så heldige å
få være maskotter for DHK i kampen
mot Elverum. Guttene løper inn på
banen sammen med DHK i nye håndballgensere sponset av Bjørn Myhre.
Vi ønsker oss også en trener så hvis
noen har lyst til å trene en gjeng med
trenevillig og flinke gutter er det
bare å si i fra. Det gjennstår også to
aktivitetsturneringer, en i februar og
den siste for denne sesongen i mars.
Vi gleder oss til en spennende innspurt på en fin håndballsesong.

ÅRSFEST LØRDAG 24 MARS 2007
Birkebeineren arrangerer årsfest på årbogen lørdag 24. Mars kl 19.00 på Årbogen
●
●
●

Det serveres varm mat
Levende musikk v/hans vidars
Pris kr 300,- pr person

Bindene påmelding innen 15.3.2007 til Bjarne Vidar,
Mail: driftsleder@ibk.no
Telefon 92 26 86 49 / 32 87 36 47 / Fax 32 87 49 55
Velkommen til fest på Årbogen
(Ta gjerne med deg venner og bekjente)
Festlig hilsen
Birkebeineren v/Bjarne Vidar

BIRKEBLADET NR. 1 - 2007
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TILBAKEBLIKK
Stoff som ikke ble brukt i jubileumsboka
Idet jeg henviser til jubileumsboka
1960-1969, side 154 og 155, hvor det
skrives om anleggelse av lysløype fra
plassen i Bråtan til Lysaker i Spikerveien. Når jeg ser originaltegningene
av traseen, starter eller ender løypa
ved Lysaker gård. Dette kan ikke jeg
huske, men derimot at vi startet på
Stalltråkka, vi som bodde på denne
sida av løypa. Jeg husker godt at vi
gikk 3-4 ganger på ei god kveldsøkt.
Etter som åra gikk ble traseen fra Bjørkedokk til Bommen mest brukt, da det
ble noe mindre bakker opp og ned.
Til åpningen av løypa i 1966 har jeg
kommet over en prolog som ble skrevet i den anledning. Den blir gjengitt
her.
PS. Personene som omtales i prologen
foruten Ernst Aasen, er Odd Båsland
og Alfred Johansen som forøvrig var
viseordfører i 1966.

Feil om idrettsmerkene 2005
I forrige nummer hadde Birkebladet
en artikkel om idrettsmerkeprøvene i
2005. Vi kom dessverre til å skrive at
Harald Bakkane hadde gjennomført 60
ganger. Dette medfører ikke riktighet.
Bakkane har 40 gjennomførte prøver.
Ikke dårlig, men Erling Hamarstrøm
troner alene på toppen av listen med
hele 60 ganger.
Erling Hamarstrøm
topper listen alene
med hele 60 gjennomførte idrettsmerker.

Gutter født i 1996
som har lyst til
å spille håndball
kan møte opp i
Ekneshallen
på mandager kl. 16:30

20

LYSFEST
En lysende idé han ﬁkk, Ernst Åsen
i blendende månelys han skuet mot åsen.
En løype i kunstig lys, kunne vel lages?
En lysning i skogen som mørket kunne jages?
En komité måtte til, det skjønte jo alle,
men hvem skulle ordne, dette store kallet?
Odd gikk i spissen for Odd betyr jo spiss,
han organiserte det hele og satte opp et riss.
Muldvarpgjenget gravet og svettet i dype hull,
her skulle stolper reises i steinrøys og svart muld.
Busker ble kvistet og tråder ble strekt.
Høgt i stolper satt nå og da en lystig knekt.
I to somre i sol og regn med høst til ende,
har dugnad pågått for fullt i skogslende.
Trær måtte vike, og og over vei og bekker
ble stolper reist i lange rekker.
Åpningsdagen ble en dag som sent skal glemmes,
en barneskare møtte opp som vanskelig kunnes temmes.
Med hornmusikk, fakler og fyrverkeri,
klippet Alfred tråden over og slapp menneskestrømmen fri.
Og så ble løypa prøvet av de mange store og små.
Et stykke lengre framme var det pølser å få,
og underveis ved mørke trær og kratt,
var det gjemt dyr og fugler som på grener satt.
Dette var «pop» for de minste, her skulle det gjettes
hvilke fugler og dyr som på papiret skulle settes.
Rundt omkring de lette, bak stolper trær og snar,
kanhende de minste måtte få hjelp av mor og far.
På suppestasjonen var det fest og stor ståhei,
med buljong og pølser, og guttemusikken hørtes lang vei.
Omsider var festen slutt, og skogen falt til ro,
bare lysene ble igjen, da folket hjemover dro.
Vi sitter nå ved festkledd bord og minnes,
ved felles løft kan selv et stort slag vinnes.
Lysløype har vi fått, og det til bygdas ære.
Penger, fritid og slit det kostet, vi kunne det sammen bære.
Leif Sandholdt
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HISTORIKK
IBKs håndballag for herrer 1946-1950
Av Erling Hamarstrøm
I 1945 og 1946 ble mange lag startet
opp. Birkebeineren hadde aldri hatt
håndballag tidligere. Jentene startet
først opp, og så kom guttene igang.
Villy Sandholt var med på oppstarten
og var leder den første tiden.
Bildet av damelaget er brukt tidligere i
Birkebladet, og nå også i Birkebeinerboka. Jeg har ikke kjent til dette fine
bildet av herrelaget. Tordis Jensen har
lånt meg bildet, og jeg syntes det er
interessant å bruke det i Birkebladet.
Jentene ble kretsmestere 3 år på rad.
Guttene var meget gode, men de ble
aldri kretsmestere. De var med i mange håndball-cuper og var av de beste.
De mest aktuelle kom på kretslaget.
Arne Nordmark og Einar Jensen hadde flere kamper. Både damelaget og
herrelaget ble lagt ned i 1950.

Bakerst fra venstre: Gunnar Johansen, Per Brekke, Asbjørn Johansen, Arne
Nordmark, Kåre Berget, Alf Kirkerud og Bjørn Fredriksen.
Foran fra venstre: Kjell Stenberg, Einar Jensen og Rolf Kristiansen.
Ansre som var med: Sigmund Simensen, Aage Fjeldheim, Rolf Themte, Erling
Hamarstrøm og Matias Døviken.

Tilbakeblikk på oppveksten i Krokstadelva på 50-60 tallet,
fra en «utﬂytta Krokstælving»
Av Gerd Finstad (født Holmen)

Etter å ha bodd på Kongsberg siden
1972, så blir minnene om min oppvekst i Prestebråtan mer og mer viktig, og som jeg tenker på mer og mer.
Vi som bodde rett i nærheten av Bjørkedokk, husker med glede alle turene
dit, med masse lek og moro. Noen av
oss «tøffe» hoppet til og med i «vesle
Bjørkedokken», men det store var jo
hopprenn i den «store bakken». Jeg
husker spenningen når Birkebeinerns
store hopper Nils-Oddvar Hansen, fra
Kalosjejordet, satte utfor.
Strekkbuksa flagret i vinden, og snakk
om stil! Vi klappet og jublet for lengden var ofte mellom 50 og 60 meter.
Jeg husker også med skrekkblandet
fryd, da vi gikk med skjelvende skritt
opp til toppen av «ovarennet», for så å
legge oss på magan og kikke ned…
BIRKEBLADET NR. 1 - 2007

En annen stor begivenhet var Bjørkedokkløpet som gikk av stabelen hvert
år i mars tror jeg. Min famile deltok
ikke her, men du verden å moro det
var å sitte i kjøkkenvinduet og se på
folkevandringen utpå veien. Jeg tror
løpet gikk fra Bjørkedokk til Tverken.
Hvem husker ikke NM på ski som ble
arrangert av Birkebeineren og MIF.
For et løft dette måtte ha vært for bygda. Tenk at Kong Olav kom til Hovlajordet i Krokstadelva!
«Skøytefestene» på banen ved Folkets
Hus, husker jeg også veldig godt.
På med «skruskjøytene», og famlende
dansetrinn. En av de store «hits», som
ljomet over høytaleren var: «Carolina
Moon», med Connie Francis.

Birkebeinern har bestandig hatt en
aktiv turngruppe, som jeg var med
i noen år. Med oppvisning både på
gressbanen i Krokstadelva og Mjøndalen, følte vi oss som «helter».
Defileringsdrakta var lekker: Hvit genser, lyseblått kort skjørt og hvite turnsko. Jeg tror til og med av vi var på
turstevne helt til Hønefoss en gang….
Ja minnene strømmer på, jeg tror jeg
kunne skrive en stor minnebok.
Er det noen som husker pølsebua til
«Bottolf» på Voldhjørnet, og «bløyta
rundstykke» til 25 øre?, herlig…
Dette var et lite tilbakeblikk fra min
oppvekst i Prestebråtan i Krokstadelva, som bestandig vil være en del av
meg.
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HISTORIKK
Badeplassene i Krokstadelva i 1930-årene.
Av Erling Hamarstrøm

I 1930-årene var badeplassen for oss
«Utaforbøringene» Prestestranda. Det
var et fint sted med grassbakke og
sandstrand. Bakdelen var at dette var
like etter utslippet fra «Kalosjen» og
vannkvaliteten var ikke god.
Vi flyttet utover til «Øgården» og badet der. Her var det også fint, men det
ble etter en del år tatt prøver av vannet, og det var ikke godt nok. Etter
dette begynte vi å dra opp til «Lusevja». Her lå tømmerflåtene rett utenfor,
og vi brukte disse som solplass. Her
var det også fint, men kloakken fra
husene kom rett ut på badeplassen der
også. Etter denne perioden dro vi opp
til «Kælkhølet» som vi ser på bildet.
Dette var like ovenfor Stenberg gård.
Vi brukte «dokkene» til å stupe fra og
det var stas å svømme over til Steinberglandet, eller «Stemblanda» som
det kaltes. Vi ser husene til gården
Brekke i bakgrunn. Bildet er utlånt av
Inger Olsen og tatt ca 1940.
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Bildet er tatt av ungdom fra Krokstadelva som benytter en ﬁn dag til bading.
I vannet fra venstre:
Inger Olsen, Reidar Skar, Ernst Sannerud, Eva Larsen, Gunnar Johansen
og Leif Sandholt. Midt på første rad: Åse Sandholt Karlsen, Inger Henriksen
Iversen, Ruth Olaussen Berget og Elsie Haugen Bjurstrøm.
Bakerst fra venstre:
Nr 1 Runar Gårder, nr 2 Rolf Skar, nr 9 Erling Hamarstrøm og nr 10 Asbjørn
Haugen. De to store bakserst: Bjarne Hansen Fagerhøi (m/lue) og Gunvald
Larsen.
Dessverre kjenner jeg ikke navnene på resten, men bildet er så tydelig at
mange sikkert vil kjenne seg igjen.

Støtt våre annonseører!
De støtter oss.
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TAKK FOR STØTTEN TIL BIRKEBLADET

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

BIRKEBLADET NR. 1 - 2007
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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
24
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