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Redaktøren har ordet...
Dette bladet er for
det meste viet informasjon om arbeidet
med kunstgress på
Årbogen.
Håper
dere synes det er interessant. Å etablere
en kunsgressbane er
ett viktig arbeid for å sikre best mulig treningsforhold for alle som driver
med fotball i IF Birkebeineren. Det er
mange lag som allerede trener mye
på kunstgress, dvs at de leier plass på
andre baner i distriktet. Med en bane
på Årbogen vil vi kunne bruke disse
pengene på drifting av egen bane
istedenfor å betale disse pengene til
andre klubber. En kunstgressbane vil
også være avlastning for gressbanene
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vår på tider av året der det er gunstig
at gresset får hvile.

birkebladet@ibk.no

Jeg håper imidlertid prosjektet og
økonomien i det tilsier at man får en
bane som er så bra som mulig og som
skal tåle mye bruk. Det er viktig at
banen ikke må renoveres for masse
penger kun etter kort tid. Regner med
at kunstgresskommiteen har satt seg
nøye inn i dette.

En eldre mann satt foran tv apparatet sitt og så på fotballkamp.
Plutselig utbrøt han: Fyttigrisen, det
er jo ikke et eneste mål.
Nå får du skjerpe deg, sa kona, jeg
kan ikke en eneste regel, men jeg kan
se at det er to mål på hver sin side.

Du får i denne utgaven mulighet til å
kjøpe en andel av banen og det håper
jeg mange benytter seg av. Dette må
være en fin julegave!
God Jul!

birkebladet@ibk.no

Fotballkamp

Kunstgresskomiteen
bestar av:
Kjell Øverby,
Egil Olaussen,
Anders Kopperud,
Jens Petter Jensen og
Haavard Gaathaug.

Kunstgressbane Årbogen 2008
Fra er fjern drøm om en kunstgressbane på Årbogen er vi nå i ferd med å
kunne realisere den.

fra alle som vil hjelpe oss med et prosjekt som vil komme store og små til
nytte.

I våres dannet vi en kunstgress komite
som har jobbet hardt med planlegging
av kunstgressbanen på Årbogen.
Komiteen har nå alt det administrative rundt banen klart, det som gjenstår
nå er godkjenning fra hovedforeningen samt det økonomiske.

Ved å få en kunstgresbane på Årbogen vil det hjelpe oss med å avlaste
gressbanene og gi et bedre sportslig
tilbud til alle fotballspillere i IBK.

Fotballen er her godt igang med arbeid mot sponsorer, her gjør forøverig Bjarne Vidar en kjempejobb.
Vi selger kunstgress andeler også til
private, her håper vi på stor velvilje



Slik det er i dag bruker vi masse penger på leie av andre kunstgressbaner
til trening og kamper. Det idielle er jo
å heller bruke disse pengene på eget
anlegg og alle aktive i fotballen vil bli
mer samlet gjennom hele året isteden
for å spre lagene rundt til andre baner.

Vil samtidig benytte anledningen til
å takke kunstgresskomiteen ved Kjell
Øverby, Egil Olavsen, Jens Petter
Jensen, Haavard Gaathaug og Anders
Kopperud for deres innsats dette året.
Vil også takke Bjarne Vidar Øen for
jobben inn mot sponsorene og alle
andre som har bidratt.
Håper på støtte fra alle gule og blå
slik at vi alle vår drøm vil få:-)
Med Vennlig hilsen
Vidar Aspeholen
Leder Fotballen

BIRKEBLADET NR. 3- 2007

BIRKEBLADET NR. 3 - 2007

		

LEDEREN HAR ORDET
Kjære Birkebeinere
Nå lakker og lir det mot slutten av et
begivenhetsrikt år. Mye har skjedd og
en mengde aktiviteter planlegges framover. Dette nummeret vil i stor grad
presentere planene som klubben har
for idrettsanlegget på Årbogen. Spennende planer som jeg virkelig håper lar
seg realisere. Ny kunstgressbane ønskes velkommen av mange, og er et nødvendig tiltak for å
opprettholde dagens aktivitetsnivå og legge grunnlaget for
fremtiden. Slik som situasjonen er nå, er anlegget sprengt.
Vi trenger bedre baneforhold og mer plass.
Aktivitet er det også i gruppa som jobber med anleggsplanene. Ingen nevnt ingen glemt, men disse folkene jobber
usedvanlig bra. Alle de tekniske spørsmålene i forhold til
kunstgressbanen med undervarme er godkjent fra departementet og alt annet er på plass. Det eneste som nå gjenstår
er godkjenning fra årsmøtet og få finansieringen på plass.
Finansiering er et viktig aspekt, og det er imponerende
hvor mye denne gruppa allerede har klart å få på plass selv
om en del gjenstår. Her har alle en mulighet til å bidra,
kjøp andeler i banen!

har i dag ﬂere aktive utøvere som gjør seg bemerket innenfor sin idrett på bylag og kretslag, og dette er morsomt
både for utøveren selv, familie, lag og for oss som klubb.
Ressursklubb har også stor aktivitet. Utdanningsplanen
som er utarbeidet sammen med MIF er så å si ferdig, og
deler av den er i ferd med å bli realisert.
● 9. januar 2008, fotballdommerkurs på Årbogen
(vil bli arrangert over ﬂere uker).
● 0. januar 2008, blir det informasjonskveld på
Årbogen for ungdom født i 92/93 eller eldre med
tilbud om å gå aktivitetslederkurs og få «fadderordning» i forbindelse med trenervirksomhet.
● Januar/februar aktivitetslederkurs.
● 8. mars 2008 blir «kompetansedagen» gjennomført.
Dette er et tiltak for alle gruppene i klubben.
Det blir «workshops» innenfor ﬂere felt.
● Idrett og ledelse.

Gruppene viser til stor aktivitet og det er ﬂott. Det spilles håndball, fotball, trenes i allidrett og gås på ski. Det
er utrolig ﬂott å få høre om barn og unge som får lov til å
utfolde seg og bruke kroppen til allsidig aktivitet. Klubben

Kjære Birkebeinere, da gjenstår det bare å ønske dere
en riktig god jul og godt nytt aktivt år!

En liten førjulshilsen fra barnehagen…

En IBK-supporter, en Åssiden-supporter, en MIF-supporter og en Solberg-supporter sto på kanten av et stup.
- Dette gjør jeg for Åssiden, sa Åssiden supporteren og
hoppet utfor.
- Dette gjør jeg for Solberg, sa Solberg-supporteren og
hoppet utfor.
- Dette gjør jeg for IBK, sa IBK-supporteren og kastet
MIF-supporteren utfor kanten.

Høsten går sin gang her på Årbogen…
Besteforeldrekaféen gikk av stabelen tirsdag 3. november; vi takker for en fin kveld og håper både store og små
koste seg.
Vi har akkurat avsluttet en såkalt ”sikkerhetsuke” med
fokus på sikkerhet i forhold til blant annet brann og
lystenning. Brannøvelse hadde vi også; denne gikk veldig
rolig for seg.
Så er det nå en gang sånn at julen
nærmer seg med stormskritt, og
vi har så smått begynt
med juleforberedelsene.
Aktiviteter i desember blir blant
annet Luciafeiring og Nissefest
– vi gleder oss, og håper på
masse snø.
God jul!
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Beate M. Steig

Skyfritt i skyterommet
Barnehagen er ﬂittig bruker av Skytterrommet på dagtid,
og har nå opplevd at noen har ødelagt de lyddempende
skyene våre. Disse har hengt i taket som et tiltak mot
støyende lyd, og er nå revet i småbiter. Dette er trist for
store og små.
Marianne Santana
Årbogen Barnehage
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LEIE ÅRBOGEN IDRETTSPARK
Navn:

Adresse:
Postnr.:

Telefon:

Sted:

PRODUKT

PRIS
inkl.mva

Leie av storsalen inkl. Husmus (+ tilleggstjenester)*
Leie av storsalen inkl. Husmus (ordner alt selv) **

Kryss
av valg

3.000,4.000,-

Husmus tar seg av:
• Kjøkkentjeneste / oppvask
• Rydding etter arrangement
• Betjening i kiosk
• Behjelpelig etter avtale med leietager
• Låse lokalene
• Hovedvask
Dekke bord *
Kuvertpris pr. person *
(Duker, servietter, lys)
Kaffe, pr. kanne *
Mineralvann *
Øl (bestilles etter avtale) *
Bruk av uteområder og garderober, etter egen avtale. *

.500,30.55,20,25,-

Produkter merket med *, er ikke obligatorisk, men kan bestilles av utleier.
Produkter merket med ** er obligatorisk.
Leieforholdet anses bindende når leiekontrakt er signert av begge parter og
leiesummen er innbetalt. Se leieregler.
Ca.  måned før arrangement vil den endelige avtale med alle detaljer bli satt
opp. Leietaker vil bli kontaktet av I.F. Birkebeineren.
Vi ønsker dere lykke til med arrangementet på Årbogen Idrettspark.
Vennlig hilsen
For I.F. Birkebeineren

Bjarne Vidar Øen
Driftsleder
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Utleieregler:
• Selskapet må avsluttes senest
kl. 02.00 (i henhold til forskrift om
skjenkebevilling)
• Huset må være ryddet påfølgende dag
kl. 08.00. (utleie lørdag:
ryddet søndag kl. 08:00).
• Leietager er ansvarlig for eventuelle
skader påført lokale eller utstyr.
• Leieavtale anses som bindende når
signert kontrakt foreligger og leiesummen er betalt.
• Nedre aldersgrense for leietager
er 23 år.
• Dekke bord gjøres av leietaker,
evnt. etter avtale.
• Bordene skal dekkes med duker
(for å bevare bordene så pene som
mulig) (kan kjøpes av utleier).
• Med mindre annet er avtalt er
leietaker ansvarlig for:
- All servering av mat og drikke.
- Rydding av bordene etter måltidet.
• Alt av eiendeler må hentes innen
kl. 0.00 dagen etter arrangement
pga åpen kiosk.
Forfall på leie:
• Husleie må betales på forhånd og
anses som en bekreftelse på
leieforholdet.
• Avbestilling mer enn 3 mnd. før
arrangement refunderes 50 % av
leiesummen. Mindre enn 3 måneder,
ingen refusjon.
• Uttak av produkter fra IBKs
sortiment, forfaller til betaling
5 dager etter mottak av faktura.
Leietaker må signere på uttak før
lokalene forlates. Gjøres sammen med
husmus.
I.F. Birkebeineren kan være behjelpelig
under arrangementet, dette blir da lagt ut
som dugnad til våre grupper. Det avtales
i hvert tilfelle med leietaker om pris og
hva som det ønskes hjelp til.

Leietakers sign.

Dato

For mer informasjon kontakt:
Bjarne Vidar Øen tlf. 92 26 86 49
32 87 36 47
e-post driftsleder@ibk.no
Eller se www.ibk.no
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KUNSTGRESSBANE
OPPGRADERING ÅRBOGEN IDRETTSPARK
IBK Fotball har nedsatt egen utbyggingskomité for å se på videre utvikling av
Årbogen Idrettspark. Det er i dette forprosjektet primært sett på utvikling av nye
anlegg for fotball, men det er også utarbeidet
en «generalplan» for hele området slik klubben ser anlegget ferdig utviklet.
Videre utvikling av anlegget på Årbogen ønskes med
følgende elementer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ombygging av eksisterende grusbane til kunstgressbane med undervarme og lysanlegg
Utvidelse av nåværende hovedbane
Bygging av Nærmiljø - Allidrettsanlegg
Bygging av ”ballbinge”
Omlegging og justering av lysløypetrace
gjennom idrettsparken
Bygging ny maskinstall/garasje for
vedlikeholdsutstyr
Utvidelse av klubbhus med arealer i u.etg. for
etablering av kontorarealer for gruppene
Etablering av tribuneanlegg med arealer
i bakkant av tribuner for mulig utvidelse av
barnehage/overnattingsfasiliteter.
Utsprengning av fjellkolle med tilhørende
arrondering av terreng mellom gressbaner.
Disponering og rydding av skogområde sør for
«nybane» for skileik.

IBKs anlegg på Årbogen Idrettspark ligger i et område av vært prioritert boligutbyggingsområde for
Krokstadelva området i kommunen. Det har ikke i
samme grad skjedd en utbygging av nærmiljøanlegg
for betjening av disse nye boligområdene, og Årbogen fungerer i dag og vil få forsterket betydning i
fremtiden som nærmiljøanlegg for boligområdene på
Stenseth, Langeløkka og Hovjordet. Klubben anser
derfor en videre utvikling av anlegget på Årbogen i
tillegg til å tilfredsstille økte krav til anlegg for klubbens satsing på breddeidretten også å være en viktig
og nødvendig utvikling av anlegget for betjening av
den nyetablerte boligstrukturen i nærområdet.
6

Kunstsnøanlegg/ny lysløypetrace

Det er utviklet et anlegg for produksjon av kunstsnø
på området for ski/barnelek. Dette ble ferdigstillet
i 2006, slik at vinteren 2006/07 var første sesong
med produksjon av snø. Det benyttes vann fra Årbogen som blir pumpet til en trykkøkningsstasjon som
fordeler vannet til 5 stasjoner hvor kunstsnøen blir
produsert.
I tillegg er det etablert ny lysløypetrace syd og vest
for nedre grasbane. Deler av denne lysløype er ferdigstillet, mens noe restarbeider gjenstår.
Anlegget er finansiert med gaver, egeninnsats og lån.
Det blir søkt om spillemidler for å få løst ut lånet.

Grusbane

Nåværende grusbane har en størrelse som både i
lengde og særs i bredde ikke tilfredsstiller normale
treningsforhold for -fotball. Anlegget var også tenkt
som klubbens «vintertreningsanlegg», men vinterforholdene på Årbogen har vært særdeles vanskelig å
håndtere med mye vekslende snø/isforhold. Dette har
medført at seniorfotball og en del av lagene i aldersbestemte klasser i de senere år har vært tvunget til å
leie baner i nabokommunene for å kunne tilby vintertreningsforhold som har vært helsemessig forsvarlig,
samt for å beholde spillere i konkurranse med klubber
i nærområde som har hatt tilbud om både hallbaner
samt topp kunstgressbaner med undervarme.
Grusbanen benyttes i dag kun til vintertrening for
noen aldersbestemte lag og old boys-spillere og ligger i stor grad ubenyttet i sommerhalvåret.

Hovedgressbane

Dagens hovedbane for fotball har en rekke mangler.
Det ble under etablering av banen brukt vekstmasser
som i det vesentlige besto av siltige jordmasser iblandet myrjord. Denne vekstmassen viste seg i ettertid å
ha for høy mektighet, og banen har opp gjennom årene
vært svært sårbar for fuktighet kombinert med spill.
Bruk av banen på høsten kombinert med mye regn/
BIRKEBLADET NR. 3- 2007

KUNSTGRESSBANE

fuktighet har påført banen store skader som har vært
forsøkt utbedret på våren med tilføring av sandholdige vekstmasser med tilhørende nysåing av skadede
områder. Dog har banen aldri fått en tilfredsstillende
standard, og ny tilføring av sandholdig vekstmedie i
tykkelse 5-20 cm med tilhørende total omsåing av
banen har i ﬂere år vært diskutert, men har ikke latt
seg gjennomføre på grunn av kostnadsbilde knyttet
til dette.
I tillegg har i dag banen ikke påkrevde sikkerhetssoner utenfor spillelinjene. Banens netto spillemål er
på 64 x 03 m som er tilnærmet lik NFFs anbefalte
minimumsmål for baner for breddefotball (anbefalt
minimum nettomål 64 x 00 m). I tillegg er det krav
om 4 meter sikkerhetssone på langsider og 5 m. på
banens kortsider. I dag er det kun 2 m sikkerhetssone
på hver langside, og banen er således ikke godkjent
for obligatoriske kamper i 3. divisjon.

Garderobeanlegg

Det er i dag overkapasitet på garderobeanlegg/dusj.
Dagens anlegg vil derfor kunne betjene økt aktivitet/
større anlegg uten videre utbygging av dagens kapasitet. Det ble også i nybyggfasen for anlegget lagt
vekt på å bruke materialer med høy kvalitet og slitasjestyrke (ﬂiser/murverk).
Garderobeanleggene fremstår derfor i dag med minimal slitasje, og vil kunne brukes i mange år uten vesentlige oppgraderinger og kun med normalt vedlikehold.

Område for Nærmiljøanlegg - Allidrett

Området som er et Nærmiljøanlegg – Allidrettsområde - er i dag planert og gruset. Anlegget blir også
islagt på vinteren. I tillegg er det satt opp lysmaster
for belysning av området..

Klubben har i dag svært høy aktivitet både i organisert form samt at det er stor aktivitet på området også i
Ny gressbane ble finansiert og bygget av klubben i uorganisert form av skilek i vinterhalvåret og ballek/
samarbeid med Forsvaret og åpnet i 994. Banen ble fotballspill på baneområdene i sommerhalvåret.
bygget etter nye retningslinjer fra NFF med toppvekstlag av sand/torv og kompost. Oppbygging av un- Klubben har i dag ca 35 lag i aktivitet fra knøtt til
derbygningslag på banen har skjedd med sprengstein old-boys fotball og er dermed en av kretsens største
og tettingslag av leire. Denne banen har et toppdekke klubber på fotballsiden. Dette medfører en meget høy
som har vist seg å være svært vellykket, og banen er slitasje på dagens gressbaner, og det er en stor utmeget motstandsdyktig og har høy slitasjemotstand. fordring å holde gressbanene i tilfredsstillende stand
Banen har også i de senere år vært brukt som klub- uten at dagens aktivitetsnivå påfører gressarealene alt
bens hovedarena, da hovedbane som sagt ikke har for store slitasjeskader.
vært godkjent til obligatoriske kamper. Den fremstår i
dag etter ﬂere års ﬂittig bruk som bra, og trenger kun I tillegg er det i dag også et stort aktivitetsnivå på
gressbanene etter avslutning av organisert trening
normalt videre vedlikehold.

Nybanen/gressbane
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KUNSTGRESSBANE
og kamper, da baneområdene i stor grad blir benyttet som ”balløkker” for nærområdets boligmiljøer.
Denne aktiviteten burde i prinsippet vært stoppet av
klubben for i størst mulig grad å bevare gressarealene
og gi gresset noe hvile, men strider samtidig mot
klubbens intensjon om å kunne tilby aktivitetstilbud
til alle barnegrupper. Klubben tillater derfor også i
stor grad denne uorganiserte bruken av området
En kunstgressbane i området vil løse an del av overnevnte problemer, da kunstgressdekke tillater en
vesentlig høyere brukstid på baneområdet og vil
dermed avlaste gressområdene og forhindre nedsliting/ødeleggelse. Samtidig er det ved nybygging av
tilsvarende kunstgressbaner i andre klubber registrert
en dramatisk økning i tilgang av barn og ungdom som
ønsker å spille fotball, så klubben forventer også et
høyere aktivitetsnivå ved bygging av ny kunstgressbane på Årbogen.
Nyetableringer/oppgradering av Årbogen Idrettspark
er vedtatt gjennomført med følgende prioriteringsrekkefølge:
 Kunstsnøanlegget
(er avsluttet, kun prioritering for tippemidler)
2 Bygging av Nærmiljøanlegg – Allidrett.
Prioritet kun for søknad om Nærmiljømidler
3 Ombygging av eksisterende grusbane til
kunstgressbane med undervarme og lysanlegg
4 Utvidelse av nåværende hovedbane
5 Bygging av «ballbinge»
6 Bygging ny maskinstall/garasje for
vedlikeholdsutstyr
7 Disponering og rydding av skogområde sør for
«nybane» for skileik.
8 Omlegging og justering av lysløypetrace
gjennom idrettsparken
9 Utvidelse av klubbhus med arealer i u. etg for
etablering av kontorarealer for gruppene
0 Utsprengning av kolle mellom hovedbane og
nybane gress.
 Etablering av tribuneanlegg med arealer i
bakkant tribuner for mulig utvidelse av
barnehage / overnattingsfasiliteter.
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OMBYGGING / NYETAB LERINGER
Ny 11-bane kunstgress

Eksisterende grusbane bygges om til kunstgressbane
med undervarme. Bane orienteres som dagens grusbane langs skogsbilveg. Dog må baneområdet utvides
i noe grad i lengderetning og vesentlig i bredde. Dette
er i lengderetning vesentlig arealer som er frigitt i
gammel trase for bilvei. Mot sør må banen forlenges i
lengderetning på areal/område for tidligere trace lysløype.
Ny -kunstgressbane etableres med netto banemål
på 64 x 00 m. Netto kunstgressareal vil bli 68 x 06
m med 2 m ekstra sikkerhetssoner på både lang- og
kortsider av annet materiale (asfalt eller betongheller). Brutto baneområde blir således 72 x 0 m med
pålagte sikkerhets-soner på 4 m på langsider og 5 m.
på kortsider.
Det er valgt siste generasjon kunstgress fra leverandør
UNISPORT. Denne kunstgresstype er valgt av en
rekke toppfotballanlegg (senest Skagerrak Stadion,
Skien i 2007), og er såkalt «monofiber». Dvs. at
gressmatten er bygget opp av enkeltstrå med ”ryggrad” som naturgress, hvor hvert strå har en v-form
som gjør at gresset står meget bra. Innfarging av
gresset er også differensiert, slik at kunstgressﬂaten
visuelt fremstår som meget naturtro.
I tillegg er det besluttet å legge undervarme i banen
som gjør at vi kan ha topp trenings- og spilleforhold
om vinteren. Oppvarming vil sannsynlig skje med
gass, men det vil også bli vurdert om varme fra Årbogen kan benyttes via varmeveksler.
BIRKEBLADET NR. 3- 2007
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Utvidelse
klubbhus

Utvidelse
barnehage
Maskinstall
Fremtidig tribune

Ballbinge
21 x 37 m
Eks. gressbane
64 x 104 m

Ny kunstgressbane
64 x 100 m

Anlegg for
Nærmiljø / Allidrett

Utsprengni

ng / arrond
ering
fjellkolle

Tidta

ker /

Ski/barnelek

Spea

kerb

od

Eks.
gre
64 x ssbane
106
m

Pumpehus /
trykkøkningsstasjon

Ski/b

arne

lek

Det er prosjektert eget lysanlegg med 4 lysmaster.
Anlegget er dimensjonert med mulighet for 2 trinns
belysningsstyrke, 00 lux for trening og 200 lux for
kamp.

Bygging av «ballbinge»

Planlegges plassert øst for nåværende stadion.

for sikker oppbevaring og vedlikehold. Det er derfor
planlagt bygging av ny garasjebygning for utstyret.

Rydding av skogområde sør for
«nybane» for skilek

Allerede etablert område for skileik i forlengelse sør
for nåværende grusbane har i de senere år hatt stor
Ny maskinstall/garasje
aktivitet til barnelek og for rekreasjon for næromKlubben har i dag ny traktor for snøbrøyting og an- rådet. Det er ønskelig også å etablere skogsområde
net forefallende arbeid på anlegget. Ved etablering sør for «nybane» mellom gressbane og trace lysløype
av nye kunstgressbaner er det planlagt innkjøp av ny som ski/barnelekområde. Dette gjøres ved ryddig av
lettvekts minitraktor med brøyteskjær, slåttebørste skogområde med delvis felling av trær med tilhørende
samt grasslufter. Dette utstyret krever garasjeanlegg fjerning av røtter og bunnstokker.
BIRKEBLADET NR. 3 - 2007
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KUNSTGRESSBANE
Omlegging og justering av lysløypetrace
gjennom idrettsparken

Lysløype er delvis lagt om allerede. Det gjenstår kun
mindre arbeider for å etablere permanent omlegging
av lysløypetrace gjennom idrettsparkområdet

Utvidelse av klubbhus med arealer i u.etg.
for etablering av kontorarealer for gruppene

Klubben har i dag stort behov for nye arealer for den
virksomhet som pågår i gruppene. Det er også mulighet for å avsette plass til teknisk sentral for undervarme til kunstgressbane i denne utvidelsen hvis det
er formålstjenlig.

Budsjetter

Det er vedtatt budsjett for bygging av -kunstgressbane, da det er denne banen som det i første omgang
arbeides med innsamling av midler.
Klubben har allerede i dag betydelig egenkapital å
skyte inn i byggingen oppspart gjennom ﬂere år ved
hjelp av dugnader, lotterier, fotballavisa etc. Dog er
det en manko på ca  mill. for å få inntektsbudsjett i
havn. Dette beløpet håper klubben å få inn ved hjelp
av gaver/støtte fra innbyggerne og næringslivet i
Krokstadelva. Klubben satser på velvilje fra alle og
planlegger å starte på byggingen sommeren -08.

Etablering av tribuneanlegg
med arealer i bakkant tribuner

Det er på hovedplan inntegnet plass for nytt tribuneanlegg på deler av langside på hovedgressbane. Tribune ønskes etablert med lengde 45 m og tribunehøyde
med 0 «avsatser». Dette gir tribunekapasitet på ca
750 tilskuere.
Tribune planlegges bygget med standard tribuneelementer av prefab betong. Disse gir mulighet til å
benytte bakkant av tribuneanlegget for eventuell
utvidelse av barnehage, etablering av overnattingsrom
eller tilsvarende. Det er i dag ikke planlagt spesifikk
bruk av disse arealene.

Stedet med de naturlige
utfordringene!
Vi søker

Pedagogisk leder
i 100% fast stilling for snarlig tiltredelse.

Styrer

i 100% stilling
– vikariat f.o.m 1.2.2008 til medio juli

Søknadsfrist: Desember.
Vi ønsker personer som er tydelige, varme og
omsorgsfulle overfor både barn, medarbeidere
og foreldre. Det foretrekkes personer med
erfaring fra barnehage og med sporty og
kreativ innstilling!
Personlig egnethet vektlegges. Personer med
barnefaglig utdanning og menn oppfordres
til å søke. Barnehagen er medlem i Private
Barnehagers Landsforbund og følger deres
tariff og pensjonsavtaler.
Søknaden sendes til
Årbogen Barnehage v/ styrer, P.b. 9,
3054 Krokstadelva.
Ved spørsmål, kontakt styrer; tlf. 32 87 36 47.

0
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KUNSTGRESSBANE
Budsjett bygging 11-kunstgressbane

Grovbudsjett på utbyggingsetappene
Grovbusjett på utbyggingsetappene
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KUNSTGRESSBANE
Kjemperespons fra næringslivet
- Responsen fra næringsdrivende
i Krokstadelva har vært strålende,
konstaterer Bjarne Vidar Øen.
I to måneder har Birkebeinerens
driftsleder i Årbogen Idrettspark
solgt anderler i kunstgressbanen.
Hittil har ca. 70 bedrifter kjøpt
andeler i den nye kunstgressbanen for om lag 370 000 kroner.
Som nærmere beskrevet annet sted i
bladet er IF Birkebeineren avhengig
av å samle inn enda en million kroner i
tillegg til den betydelige egenkapitalen som klubben
allerede har til rådighet, for at kunstgressbanen med
undervarme skal bli en realitet.
Nedre Eikers kommuneøkonomi er og har vært rom
for mange diskusjoner, og det er derfor veldig gledelig
å se responsen fra det lokale næringslivet.
- Jeg har blitt veldig positivt mottatt når jeg har
vært rundt og presentert prosjektet, så det er tydelig
at mange ser den viktige rollen Birkebeineren har i
kommunen med å gi et skikkelig fritidstilbud til barn
og unge, sier Bjarne Vidar.
Konseptet han presenterer for bedriftene er som
følger: Ved å kjøpe en eller ﬂere baneandeler à kr.
5000,- får du som bevis på din eierandel et andelsbevis og oppføring med firmalogo på egen sponsorvegg på
banen. I tillegg vil du bli invitert
til foredrag med treningsguru og
sykkelkommentator Johan Kaggestad til kunstgressbanens åpning høsten 2008.
I tillegg til Bjarne Vidars konsept
jobber Kjell Øverby med potensielle større bidragsytere.
Kunne du tenke deg å kjøpe stadion reklame? Kunne noen bed-
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rifter tenke seg profilering innskåret i
kunstgresset? Vi har også ledig plass
i kunstgress teppets langsider til firmalogoer. Kontakt Kjell Øverby på
mobil 9928290 eller kontortelefon
32274490.
Treffes også på mail koverby@bermingrud.no. I et tredje alternativ selger vi
også andeler til privatpersoner à 250
kroner stykket.
Så enten du er innbygger i Krokstadelva og/eller medlem i Birkebeineren
håper vi du nå vil støtte oss i arbeidet
med denne banen.
Det er særdeles viktig for foreningen å kunne utvikle
Årbogen Idrettspark i forhold til tidens krav, for å
kunne gi dine barn, barnebarn og ungdom generelt et
fullverdig idrettstilbud i Krokstadelva!
Du kan benytte informasjonen på «bankgiroen»
nedenfor til å kjøpe andeler i banen.
Alle som kjøper minimum fire andeler vil få sin egen
t-skjorte med en tekst som forteller at du er en lykkelig
eier av baneandeler i kunstgressbanen.
Birkebeineren mangler som sagt fortsatt i overkant av
500 000 kroner for å kunne starte byggingen, og derfor håper vi, og ber deg om din støtte til å hjelpe oss.
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KUNSTGRESSBANE
Andelshavere til Årbogen kunstgress
For å starte ett så omfattende
arbeid som en kunstgressbane er måtte vi ut til næringslivet for å skaffe støttespillere
og bidragsytere.

Regnskapssjefen
Krokstadelva

Krokstad Bensinstasjon
Krokstadelva

Tannlege Rolf Enersen
Mjøndalen

Byggvareutsalget (Byggeriet)
Krokstadelva

Denne jobben ble startet i oktober
måned. Både direktekontakt og
telefonisk kontakt ble benyttet.

Steenberg Bedriftrådgivning
Krokstadelva

Eggedal Sag
Mjøndalen

Helge Holmen AS
Krokstadelva

Lysaker og Thorrud AS
Mjøndalen

Intersport / sportmix
Mjøndalen

Zoo Markedet AS
Krokstad Senter

Centrum Rør
Drammen

Smart Communication AS
Krokstadelva

Intersport
Buskerud Storsenter

Forsikringssenteret DA
Drammen

Som dere ser av rubrikkene, har
givergleden vært stor. Vi i IF
Birkebeineren er imponert og
takknemlig ovenfor alle som inntil
nå har støttet oss i arbeidet med
å legge forholdene enda bedre til
rette for alle brukere av Årbogen
Idrettspark.

Er det noen der ute som ikke er
forespurt om støtte til vårt store Eiker Elektro
prosjekt som etter planene starter Krokstadelva
til våren,er vi takknemlig om dere
Eiker Gassmontasje
vil ta kontakt med undertegnede.
Krokstadelva
Hele IF BIRKEBEINEREN er
dere alle svært takknemlig for Kretz Musikk
støtten til arbeidet med barn og Krokstadelva
ungdom. Vil samtidig ønske dere
alle en riktig GOD JUL og Ett Tannlege Steinar Vesterdal
Mjøndalen
Fremgangsrikt NYTT ÅR
For økogruppa til kunstgressbanen

Eiker Grøntmiljø
Hokksund
KIWI Mjøndalen
Tannlege Knut Vik
Krokstadelva
EB Energimontasje
Mjøndalen

Asbjørn Aulie Lompebakeri
Mjøndalen

Brdr. Solem
Krokstadelva

Tannlege Bjørn Ole Westby
Mjøndalen

Bjørn Myhre Sport
Krokstadelva

Bermingrud Entreprenør
Krokstadelva

Uni Sport
Lier

KIWI Stenseth

Årbogen Barnehage
Krokstadelva

Glassmester Olsen
Drammen

Spar Krokstadelva AS

Bjarne Vidar Øen,tlf.922 68 649
Mail adr. driftsleder@ibk.no
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KUNSTGRESSBANE
Andelshavere forts.
Møbel-Grotten AS
Krokstadelva

Gevelt Grustak AS
Mjøndalen

Drammen Ventilasjon AS
Drammen

Eiendomsmegler 1
Krokstadelva

Brdr. Katrud
Krokstadelva

Stians Pipeservice AS
Steinberg

G-sport
Krokstad Senter

Price Lagerbutikk AS
Krokstadelva

Spenst Mjøndalen

Ekstra Leker Krokstad AS
Krokstadelva

Byggm. Ingar Bjurstrøm AS
Solbergelva

VVS Entreprenøren AS
Krokstadelva

Eiker Rørsenter
Mjøndalen

Krokstad Rør AS
Krokstadelva

Eiker Bilsenter AS
Krokstadelva

La Baguette
Buskerud Storsenter

Skaugen Blikk & Ventilasjon
Krokstadelva

Takringen AS
Krokstadelva

Buskerud Karosseri
Solbergelva

Teknisk Ventilasjon AS
Solbergelva

Arro Elektro AS
Solbergelva

Opplæringskonsult AS OPK
Krokstadelva

Murm. Fjeldheim & Knutsen
Solbergelva

Trio Entreprenør AS
Drammen

Gulliksen og Holmen AS
Drammen

Fasade Consult Aluminium AS
Mjøndalen

BrioButikken
Buskerud Storsenter

Elektrotavler NST AS
Mjøndalen

Stilbygg
Krokstadelva

Reiselyst AS
Hokksund

Kurt & Pål Kristoffersen AS
Krokstadelva

Svea Maskiner AS
Drammen

Hans Mote AS
Mjøndalen

Steen & Lund AS
Anleggsgartner, Drammen

Buskerud Fyr & Flamme
Hokksund

Bokhyllespesialisten AS
Solbergelva

Eiker Hagemaskin Service
Hokksund

Norpump AS
Kalbakken, Oslo

MiljøRenhold AS
Mjøndalen
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90 butikker

TIBE Drammen

Vi har

med julegaver…
[…3 butikker med kaffemaskiner!]

90 butikker • buskerudstorsenter.no
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ALLIDRETT
Allidrett Krokstad 99 – heia allsidigheten!

Sånn på tampen av året, er det alltid litt tid
til overs for litt reﬂeksjon over idrettsesongen
2007. Her kommer en liten statusrapport fra
nedre del av bygda.

Krokstad 99 er en allidrettsgruppe på rundt 30 treningsvillige Birkebeinere. Det er lagt opp til en fellestrening i
uka, der det legges vekt på allsidighet og leik. I tillegg er
det en ekstratrening hver uke, hvor fokus er ballspillene
fotball og håndball. Denne ekstratreningen er selvfølgelig
frivillig. Mange på gruppa er også en del av turngruppa
i IBK, under kyndig ledelse av Anders Krossen og hans
gode hjelpere. De aller ivrigste ikler seg altså blått og gult
tre ganger i uka.
I løpet av vinteren og sommeren har gruppa vært med i cuper og serier i fotball og håndball. Der har de møtt lag fra
naboklubber som for lenge siden har spesialisert seg på en
type idrett. Vi har vært svært unike på disse to områdene:
. At vi er en allidrettsgruppe
2. At vi har kjønnsblandet lag
Resultatet tidlig i sesongen var som forventet: Vi ble stort
sett rundspilt, og man måtte frem med kuleramma for å
holde følge med målene som rant inn. Hele tida har vi
imidlertid holdt ryggen rak og smilet om munn, og målsettingen har vært bombastisk og klar:
Vi skal hjelpe til å utvikle et fysisk allsidig fundament hos
hvert barn! Ved tålmodig innøving av basisferdigheter, vil
resultatene komme.
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I løpet av sesongen har vi sett klar fremgang hos hver enkelt av barna og kuleramma har gradvis forsvunnet. Vi har
til og med vunnet fotball og håndballkamper!
Mange av gruppas utøvere har også tatt del i langrennsgruppas (skiskolen, Eknesrennet etc.) og turngruppas
(SALTO) mange gode aktiviteter. Dette har helt klart satt
en ekstra trykk på den positive utviklingen.
Foran året 2008 håper jeg at fremgangen fortsetter. Men
det er ikke å legge skjul på at vi har noen utfordringer
foran det nye året:
- Anlegg: Når barna er såpass små er det et viktig poeng at
aktiviteten skjer i nærmiljøet. Vi på ﬂata har gode forhold
inne, men utetilbudet er gradvis nedbygget til fordel for
Årbogen.
- Konkurranse fra andre klubber og lag. Innebandy, dans
og kampsport er populært.
- Forholdet særgrupper vs. allidrett. Viktig at begge parter
har en felles holdning til barneidrett, og at alle små Birkebeinere får et tilrettelagt tilbud som er basert på leik, moro
og selvfølgelig litt alvor…
Vi er helt avhengig av bredde for å få frem toppene!
Helt til slutt: En god jul og et riktig godt nytt år til barn og
foreldre som er tilknyttet Krokstad 99!
Jon Espen Palm
trener
BIRKEBLADET NR. 3- 2007

HÅNDBALL OG SKI
Håndball gruppa
sesongen 2007/2008
Da er vi i gang igjen! Nytt styre er på plass:
Ny leder: Nils Anders Holte
Kasserer: Line Johannesen
(overlapper med Jørn Svennæs)
Styremedlem: Janniche Lagesen
Styremedlem: May Britt Lyubråten Stubdal
It-ansvarlig: Asgeir Portaas-Jore
Innkjøpsansvarlig: Gro Holte
Dommerkontakt: Stig Christensen Kjernaas

Snøproduksjon

Det ble avholdt opplæring i snøproduksjonsanlegget søndag 25. november. Det var møtt fram ca. 5 stykker som
fikk en gjennomgang av hvordan utstyret fungerer. Det var
ikke kaldt nok til å starte noen test-produksjon, men de
fremmøtte fikk i hvert fall sett og tatt litt på utstyret. Vi
venter nå bare på at det skal bli godt og kaldt slik at vi kan
få utnyttet utstyret. Planen er først å snølegge  km rundløypa og deretter skileiken.

Vi er på jakt etter 3 personer til, nestleder/sportslig leder,
en sekretær og utdanningsansvarlig (ønskelig fra NHF
Region Sør). Er det noen som føler de kan bidra, er det
bare å ta kontakt med en av foreldrekontaktene på et av
våre lag, som er valgkomité.
En ting som kan være avgjørende for om dere ønsker å ta
et verv, er at dere da slipper vakter i Ekneshallen og eventuelt dugnadsvakter på Årbogen til våren.
Sesongen 2007/2008:
Vi har denne sesongen 5 lag som spiller seriespill i regionsserien i NHF Region sør, jenter født 93, J 94, J 95 (2
lag) og G 95, vi har også 3-4 lag som spiller aktivitetsturneringer, dette er G 96, G 97 og gjerne 2 J 97. Vi har
mye moro og mange spennende opplevelser på kamper og
turneringer, er det noen som ønsker å prøvespille er dere
hjertelig velkommen på våre treninger. Tidene for trening
er satt opp ved den ytre inngangsdøren til Ekneshallen.
Vel møtt!!!

Bjarne Vidar Øen på vei opp av kummen der vannet
kommer inn.

For håndballgruppa
May Britt Lyubråten Stubdal

Skisamling

Skigruppa hadde sin store felles-samling på Beitostølen
siste helgen i november. Det er mange år vi har vært der
nå, samme tid hvert år. I år var det nærmere 00 små og
store som reiste opp til vårt faste tilholdssted i tilknytning
til Radisson SAS Resort Beitostølen. Noen var på plass allerede onsdag og torsdag, mens resten kom opp på fredag.
Som vanlig var det ﬂotte leiligheter vi ble tilbudt.
Som mange sikkert registrerte via TV-skjermen i november er Beitostølen et av de stedene som først kan gi ivrige
skiløpere snø under skia hvert år. World Cup sirkuset i
langrenn, som ofte er helgen før vi kommer opp, bidrar til
at det er produsert nok snø og løypene er godt preparerte.
Det er vi selvsagt glade for. Referatet fra samlingen kommer i neste nummer av Birkebladet.
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Bjørn Vee i full gang med å informere om hvordan
snøkanonen skal fungere.

Trenere i skigruppa sesongen 2007-2008

Skigruppa har følgende trenere sesongen 2007-2008:
8-0 år (født 998-2000):
Trenere: Marie Støstad, Rune Høiås og Runar Sundal
forts...
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SKIGRUPPA
...forts.
-2 år (født 996-997):
Trenere: Inger Lise Kvistad, Anne Marie Besseberg og
Bjørn Tore Evju.
3-4 år (født 994-995):
Trenere: Trond Andersen, Runar Sundal (teknikk), Tommy
Flaten, Bjørn Lie, Carita Skjønberg Holth (koordinator)
5.-6 år (født 992-993):
Trenere: Yngve Hansen, Geir Andersen og Kari Fagerhøi
7 år og eldre (Født 99 og eldre):
Trener: Roger Gjøvaag

Fellestreninger med MIF og Eiker Kvikk

Skigruppa i IBK har hatt et trenings-samarbeid med Mjøndalen og Eiker Kvikk i høst. Det begynte med fellestrening
på Årbogen . oktober. Torsdag . november var det MIF
sin tur til å arrangere og til sist var det fellestrening på
Ormåsen tirsdag 20. november. Treningene har vært planlagt og gjennomført av den arrangerende klubb. De ulike
alders-gruppene har hatt forskjellige program og alle kveldene har det vært kveldsmat til de aktive etter treningen.

Det var en gang en danske, svenske og en nordmann
som skulle konkurrere om hvem som kunne lage best
triks på sykkelen. Først ut var det dansken.
Dansken: - Se, ingen føtter!
Svensken: - Se, ingen hender!
Så sa det BANG! Så ropte nordmannen:
- Se, ingen tenner!

SKISKOLE
Skigruppa følger tradisjonen og arrangerer i år
skiskole i helgen 5 og 6 januar 2008 på Årbogen.
Skiskolen er åpen for barn i alderen 6 til 2 år.
Nærmere informasjon og påmelding finner du på
www.ibk.no/ski eller ta kontakt med
Brit Runden, telefon 48 58 845.

EKNESRENNET
IBK idrettskole ønsker små og store velkommen til
Eknesrennet ved Årbogen Idrettsanlegg

SØNDAG 10.FEBRUAR 2008
For å holde vår aktivitet oppe, er vi nødt til å benytte oss av sponsorer. Deres bidrag setter vi pris på! Våre sponsorer er:
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TAKK FOR STØTTEN TIL BIRKEBLADET

Isoleringsteknikk
www.norisol.com

Besøksadresse:
A.J. Horgens vei 9
3055 Krokstadelva

Postadresse:
Postboks 0
3054 Krokstadelva

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

TLF. 32 87 72 56 – KROKSTADELVA

• Maling • Tapet • Belegg

Tlf. / fax: 32 87 08 63 • Mobil: 951 37 581

BRØDR. KATRUD AS
Tømrermestre
Tlf. 476 00 339

MJØNDALEN

Leverandør til Årbogen Idrettspark

STENSETH

Arbeidergt. 18, 3050 Mjøndalen

BIRKEBLADET NR. 3 - 2007

9

Returadresse: Idrettsforeningen Birkebeineren, Boks 5, 3054 Krokstadelva

B
JRK Turbusser

Tlf.:
32 27 33 26
Fax:
32 27 33 28
Mobil: 92 63 17 56
Steinbergveien 7,
3050 Mjøndalen

BYGG / TØMRERMESTER
ØYVIND GAATHAUG
PM Røwdesvei 9, 3055 Krokstadelva
Telefon: 32 87 83 54 • Mobil: 416 82 265

Langrand 60, 3055 Krokstadelva
Telefon: 47 02 70 77 • Fax: 32 87 53 73
E-post: e-gass@online.no

AUT. MASKINENTREPRENØR
3055 KROKSTADELVA
TLF. 32 87 75 00

Ing. Rybergs gate 98, Åssiden, 3027 Drammen
Tlf. 32 2 83 00

Reidar Pedersen
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TORGET, KROKSTADELVA. TLF. 32 87 64 80

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