Nr

1

2008
36. årgang

www.ibk.no

Asgeir - programleder
og entertainer på familie- og
aktivitetsdagen i Årbogen
Idrettspark.

ÅRBOGEN KAFE OG KIOSK
Åpent søndager fra 11.00 til 15.00

BIRKEBLADET NR. 1 - 2008

		

Les om:
KLUBBAVIS FOR IF BIRKEBEINEREN
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Redaktøren har ordet...
Våren er her og snøen er stort sett borte
her på solsiden av
bygda. Vi ser i bladet at det igjen skjer
mange positive ting
i klubben! Den største nyheten er vel
at det på ekstraordinært årsmøte ble
vedtatt å bygge kunstgressbane på
Årbogen! Gratulerer med vedtaket!
Nå er det bare bygging og drift igjen.
Det er ingen tvil om at det var på tide
å få ytterligere en kunstgress bane i
Nedre Eiker!
Bill.mrk 3055 arrangeres for første
gang i år. Med sterk medvirkning

fra Birkebeineren ser dette ut til å bli
årets begivenhet i Krokstadelva. Jeg
regner med at produsenten har bestillt
ekstra bra vær og at publikum støtter
opp om dette arrangementet som vil
skape aktivitet, liv og røre i sentrum.
Det har blitt arrangert Kompetansedag for tillitsvalgte med flere. Det er
positivt at de ulike gruppene møtes og
blir bedre kjent med hverandre.
Dersom vi studerer oversikten over
lederne i de ulike gruppene ser vi at
det har kommet nye navn i flere av
gruppene. Det er ulike grunner til byttene, men jeg tror det er bra med litt
sirkulasjon i ledervervene i gruppene.
Da får flere muligheten til å bidra og

Siste nytt fra Årbogen barnehage
I Februar brakte det løs med karneval.
OLE OLE Samba`n er løs…
Alle store og små skulle få kle seg ut
akkurat som det de ville og gjøre mange gøyale ting hele dagen. Her var det
mange prinsesser, kaptein sabeltanner, klovner og cowboyer å se..
Litt skummelt, men mest spennende
for barna. Alle koste seg masse med
leker og aktiviteter. Det var deilige
pølser og karbonader med pommes
frittes til lunsj og det kunne ikke slå
feil!
11 februar hadde vi ski dag, dette
klarte vi akkurat å få til før snøen forsvant. Det ble skirenn for de som ville
det mens resten fikk ake i akebakken.
Belønningen var pølser og deilig saft
i strålende ”påskevær”.
Alle fikk også en liten premie.



Ellers så nyter vi at vi nærmer oss
sommer og alle forandringene som
skjer ute i naturen.
Vennlig hilsen Heidi Michalsen
Daglig leder Årbogen barnehage
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sette sitt preg på den gruppen de deltar
i. Det er sikkert noe utskifting ellers i
styrene også. Jeg stoler på at Birkebeineren har systemer som sørger for
at gruppene fungerer greit videre selv
om det er utskifting. Jeg tror at dersom de tillitsvalgte blir sittende for
lenge i en gruppe kan det føre til at
det blir vanskelig for andre som har
lyst til å gjøre en jobb å slippe til. Jeg
ønsker de nye tillitsvalgte lykke til!
Vi prøver å få ut neste utgave av
bladet før ferien og jeg håper
dere allerede nå
forbereder innlegg til
neste utgave!
birkebladet@ibk.no

Neste nummer
Neste nummer kommer i juni.
Stoff må være redaksjonen i hende
senest 5. juni.
birkebladet@ibk.no
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ARBEIDSUTVALG OG HOVEDSTYRE
Funksjon:

Navn:

Adresse:

E-mail:

Telefon/mobil:

Leder

Beate M. Steig

Hasselbakken 19A

bmsteig@start.no

32 87 65 75 / 934 02 273

Org.kont./nestleder Brit Runden

Smørbukken 24

brit.runden@spar.no

32 87 52 68 / 481 58 845

Sekretær

Tove Tveiten

Smørbukken 18

tove.tveiten@dnbnor.no

32 87 33 91 / 951 81 658

Kasserer

Wenche Sjølie

Møllenhofveien 9

w_sjolie@hotmail.com

32 87 45 55 / 984 00 053

Økonomileder:

Øystein Sørbø

Dovregubben 42

okonomileder@ibk.no

32 87 00 90 / 908 65 668

Vedlikeholdsleder

Egil Olaussen

Gml. Riksvei 265

eg-ola@online.no

32 87 49 42 / 913 55 414

Representantsk.

Rolf I. G. Enersen

Sandsgt. 5

rige@c2i.net

32 87 83 10 / 918 76 046

Styremedlem

Finn Støa

Borgetjernvn 17

birkebei@combitel.no

32 87 72 94 / 918 03 988

Verve og kommunikasjonsleder

Jørn Enersen

Eknesveien 31

je@online.no

32 87 48 74 / 920 27 414

Eldres gruppe

Erling Hamarstrøm

Prestebråtvn. 7

Fotball

Vidar Aspeholen

Mariskobakken 7, Mjønd.

vaspeh@online.no

32 87 59 56 /450 07 342

Tennisgruppa

Liv Berit F. Øwre

Alvedansen 24

livberitf@hotmail.com

32 87 21 04 / 970 24 706

Skigruppa

Carita Skjønberg Holth

Alvedansen 20

csholth@online.no

38 87 61 61 / 901 06 486

Idrettsskolen

Eili Bakketun

Gml. riksvei 264

eilibakketun@gmail.com 32 31 03 44 / 400 45 042

Håndball

Nils Anders Holte

Dovregubben 38

n-a-holt@online.no

32 87 56 37 / 948 28 344

Turngruppa

Roald Brekkhus

Prestebråtveien 103

roald@synergi-as.no

32 87 96 39

Red. Birkebladet

Hakon Christiansen

Eventyrvn. 38

birkebladet@ibk.no

32 87 41 85

Driftsleder

Bjarne Vidar Øen

Årbogen Idrettspark
Fax Årbogen

driftsleder@ibk.no

922 68 649
32 87 49 55

Husmus

Enevold Falsen Møller

Horgenlia 4

efm@motordata.no

32 87 68 47 / 920 93 848

BLI MEDLEM
Familie:
Junior:

750,300,-

Senior:
Pensjonist:

450,100,-

Alle som er aktive i en gruppe (med unntak av idrettsskolen) MÅ også være medlem av hovedfoerningen.
Det kan du bli ved å maile til «je@online.no», eller tlf. 920 27 414. Du må oppgi navn, adresse, telefonnr, fødselsdato,
epostadresse (hvis du har) samt hvilken gruppe(r) du er med i.
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LEDEREN HAR ORDET
Kjære Birkebeiner
”Nå blir det vår, eg kjenne det so vel….”
dette er kjente strofer fra ”Vårsøg”. Men
jeg må si at det virkelig våres på mange
måter. Et sikkert vårtegn er at fotballbanene blir fri for is og snø, at skileiken smelter og ikke minst at det vrimler
av barn, unge og voksne på Årbogen.
Noen grupper avslutter sin sesong og
noen starter opp, og atter andre har holdt på en stund og
er midt i sin sesong. Til dere alle vil jeg si at dere gjør
en fabelaktig innsats for Birkebeineren, dette gjelder både
utøvere og støtteapparat. Det er aktivitet som er viktig, og
det har vi virkelig i klubben vår på mange fronter.
Årbogen har vært sentrum for mye i vinter. Blant annet
skiskole, skisprint, Eknesrennet og mye, mye mer. Det har
vært gjennomført aktivitetslederkurs for ungdom/voksne
og dommerkurs for ungdom som et ledd i Birkebeinerens
utdanningsplan.
Årbogen var sentrum for ”kompetansedagen” den 8. mars.
Det ble en svært bra dag og kveld med mye aktivitet.
Grupper fikk mulighet til å bli kjent på en annen måte.
Diskusjonene gikk på hvordan vi vil at Birkebeineren skal
drives i framtiden. Slik jeg ser det, så lover det godt for
fremtiden. Birkebeineren har utrolig mange flinke, kreative folk som er interessert i å gjøre en innsats. Du kan lese
mer om kompetansedagen et annet sted i bladet.

Allidrettsgruppe jenter 98

Fremtiden ja, hvordan vil vi ha det. Det er spennende tider.
Birkebeineren har store ambisjoner om å få startet byggeprosessen med nye kunstgressbane. Søknaden er sendt
i disse dager. Nå gjenstår bare Årsmøtevedtaket, og ikke
minst en gedigen innsats med bygginga. Jeg ønsker alle
lykke til med arbeidet og tusen takk til alle de som har lagt
ned mye tid i planlegginga.
St.hanshelga vil årets store fellesdugnad gå av stabelen,
da drar vi i gang med ”Bill Merk 3055”. Allerede nå er
gruppene i gang med å planlegge sine aktiviteter. Dette
vil bli en av de viktigste dugnadene vi vil gjennomføre for
klubben i år. Ikke minst er det moro å få være med å dra
i gang igjen Krokstadelvadagene, men med ny ”look” og
stor kulturell aktivitet. Jeg er stolt av at vi Birkebeineren
har fått til dette. Likeens synes jeg det er svært hyggelig
at så mange andre lag og foreninger ønsker å være med å
profilere seg i ”kulturgata” disse dagene.
Da gjenstår det å si: ”Kos deg med Birkebladet!”
Sportslig hilsen
Beate Steig
Leder

Da er jentene på Allidrettsgruppe 98, ferdig
med sin første fotball cup for året.
Vi holder trenden fra i fjor, det ble 2 seire av
3 mulige i MIF april-cup.
Jentene har et ﬂott samhold, er positive og
blir bedre og bedre både individuelt og lagmessig. Fremover blir det både cup og serie,
og vi gleder oss alle sammen !
Ser vi et fremtidig hardslående IBK jente/
dame lag her?
Fra venstre øverst: Nora, Christina, Vilde, Maria, Ida,
Rebecca. Under: Fatime, Elise, Synne, Julie, Vilde.
Keeper: Marte

Hilsen IBK Allidrett 98 gruppen og trenere
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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. *

1.500,30.55,20,25,-

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. 1 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. 10.00 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
15 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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KURS OG SEMINAR
Kompetansedagen 8. mars 2008
Lørdag 8. mars var det duket for
kompetansedag på Årbogen. Alle
grupper med styrene, foreldrekontakter, trenere og andre ressurspersoner var invitert. Lenge så det
svart ut, det var labert med påmeldinger. Det var nesten så vi lurte
på om vi skulle avlyse. Men vi ble
enige om å gjennomføre uansett.
På selve dagen var vi fra 25-30
personer som kom og gikk.

Så det neste som står på programmet er å gjennomføre ”Idrett og
ledelse”.
Her har vi mange ledige plasser,
så er dette av interesse for deg, så
meld deg på til leder av klubben,
leder@ibk.no
Beate Steig fulgte opp med hvordan vi ligger an i forhold til ressursklubbprosjektet så lang, før
vi dro i gang gruppearbeid om
hvordan vi ønsker at klubben skal
drives videre. Tilbakemeldingene
som vi fikk ble skrevet ned og blir
tatt med til Arbeidsutvalget som
vil jobbe videre med dem.
Birkebeineren på nett, www.ibk.no
nye look ble også presentert. Bjørnar Markussen har sammen med
Speaker (tidligere n3Sport) gjort
en fabelaktig jobb så lang med
klubbens nye lay-out på nettet. Det
gjenstår litt finpuss, men allerede
nå ser man store forandringer og
absolutt til det bedre.

Programmet var allsidig og ambisiøst. Hovedforedragsholder var
styreleder for Drammen håndballklubb, Bernt Hovind. Han snakket om morgendagens idrettslag,
hvordan er organisasjonen styrt, og
hvilke grep ønsker vi å ta?
Han hadde mange friske og frodige tanker som for oss i Birkebeineren var ny tenkning, men absolutt
interessant å gå videre med.

Brit Runden fra Arbeidsutvalget tok
notater….
Foto: B.S

Roar Søhus (til v.) og Bernt Hovind
Foto: B.S

Fra venstre: Sverre Støstad, skigruppa, Bjarne Vidar Øen, Driftsleder Årbogen og Nils Anders Holte, Håndballgruppa.
Foto: B.S
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Roar Søhus fra Buskerud idrettskrets fulgt opp med nye ”triggere”
og utfordringer. I og med at Birkebeineren er en ressursklubb, ble det
også nevnt hvilke forventninger
kretsen har til klubben vår i det videre arbeidet med ”morgendagens
idrettslag”.
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LESERINNLEGG
EN EPOKE ER OVER
Roger Gjøvaag går
av som leder og
trener i skigruppa.

Bjørnar Markussen viser den nye
hjemmesiden.
Foto: B.S

Som
innflytter
fra
Trondheim via Oslo til
Krokstadelva ble Roger
første gang valgt inn i
styret i skigruppa i Birkebeineren som styremedlem i 2001 og overtok vervet som leder i
2002. Hans erfaring fra
idrettsarbeid både administrativt og
som tillitsvalgt på ulike nivå, har kommet arbeidet med å utvikle skigruppa
i Birkebeineren til gode. Skigruppa
hadde på tidspunktet Roger ble valgt
inn 53 medlemmer og har under Rogers ledelse hatt en positiv utvikling
og har i dag hele 140 medlemmer. Det
har vært god tilvekst, få har sluttet noe som har medført at skigruppa i
dag har flere aktive juniorløpere enn
på lenge. Roger har hele tiden vist en
evne til å tenke helhet og langsiktighet med rekruttering, bredde og toppidrett.

I etterkant av kompetansedagen har
arrangementskomiteen fått mange
hyggelige tilbakemeldinger, og det
setter vi stor pris på. Det kreves
mye tid og ressurser for å få til et
slikt arrangement, men det er moro
når folk setter pris på det. Arrangementskomiteen selv ser at programmet kanskje kunne vært noe
kortere slik at gruppene fikk enda
bedre tid til gruppesamtaler, og det
vil vi ta høyde for neste gang.
Det har i disse årene vært sterkt fokus

Det er sikkert at dette vil vi forsøke
å gjenta igjen, så gikk du glipp av
det denne gangen så er du velkommen til ny samling til høsten.

på aktivitet. Roger hadde blant annet
ideen og tok i 2002 initiativet til å arrangere Barneskiskolen. Den ble en
stor suksess og er nå en av skigruppas
årlige arrangementer, en flott måte å
presentere skigruppa på og er et godt
rekrutteringstiltak. Videre har Roger
vært aktiv pådriver i å blåse liv i terrengløpet, Årbogenløpet, som har
fremstått i ny utgave med både barneløp og 2-mannsstafett. Løpskarusellen
har i perioden utviklet seg positivt og
hadde i år imponerende 900 startende
fordelt på 10 løpskvelder.

Hilsen arrangementskomiteen
Prosjektgruppa ressursklubb,
Birkebeineren

Det har også på anleggsfronten skjedd
store ting under Rogers ledelse. Roger engasjerte seg i å få til en lysløye
på Ulevann, noe som dessverre viste
seg å være vanskelig å få til. Noe som
imidlertid lot seg gjennomføre etter

Da det faglige innholdet var ferdig, fortsatt vi med sosialt samvær.
Det var ”pub-kveld” med mat og
musikk. Det ble flott allsang ut i
de små timer og stemningen var på
topp.
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flere års bearbeidelse
var ideen om å tilrettelegge bedre for langrenn ved idrettsanlegget på Årbogen, og før
sesongen 2006/2007 ble
lysløypa utvidet med
runden rundt den nye
gressbanen og snøkanonanlegget ble påbegynt.
Til sesongen 2007/2008
sto ny speaker bu ferdig
og snøkanonanlegget
kunne tas i bruk. Det
har ført til at vi fra desember og ut
sesongen har kunnet gå på ski i egen
lysløype.
Dette har hatt stor betydning, spesielt for de yngste, men også de øvrige
medlemmene av skigruppa og Krokstadelvas skiglade befolkning for øvrig.
Der er ikke bare som leder skigruppa
har hatt glede og nytte av Roger. Da
juniorgruppa sto uten trener før sesongen 2006/2007, tok Roger også
den oppgaven. Mange av oss husker
Roger Gjøvaag som landslagsløper på
3000 meter hinder og som en meget
god maratonløper. Han var også en
habil skiløper med flere gode nasjonale resultater før friidretten overtok.
I tillegg til egen karriere som toppidrettsutøver har han også deler av sin
utdanning fra Norges Idrettshøyskole.
Hans avgang som leder og trener oppleves for mange som et stort tap og
gir skigruppa store utfordringer, da en
slik kapasitet kan bli vanskelig å erstatte. En stor takk til Roger for hans
utrolige engasjement og den raushet
han har vist ved å bruke store deler av
sin tid på skigruppa i Birkebeineren.
TUSEN TAKK FOR ALT DU HAR
BIDRATT MED, ROGER!
Berit Lobben
Medlem av skigruppa siden 2000
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BILL MRK 3055
ÅRETS KULTURBEGIVENHET I NEDRE EIKER.
Hva ligger bak avgjørelsen om å lage en kulturfestival i
det formatet som nå er på gang?
•
•

Som kanskje noen har registrert i Drammens
Tidende og Eiker Avis før påske etableres
det nå en ny kulturfestival i Nedre Eiker hvor
IBK er en sentral aktør.
Klubben er teknisk arrangør i samarbeid med Buskerud
Storsenter og Krokstad Senter og står med sitt engasjement bak initiativet til å lage noe nytt og spennende i
Nedre Eiker Kommune. IBK Fotball har i den sammenheng engasjert musiker og kulturprodusent Trond Nilsen
for å utvikle festivalens profil / image samt være Produsent
og Kreativt Ansvarlig. Arrangementet skal i hovedsak arrangeres på Nedre Eiker Kommunes 1000-års sted i Krokstadelva (Grønn lunge foran Folkets Hus / Kulturskolen)
og har derfor fått navnet
BILL MRK 3055 – En folkelig Kulturfestival. Festivalområdet, med sitt festivaltelt med plass til 850 sittende publikummere vil ”strekke seg” fra 1000-års stedet og ned mot
Steen & Strøm – Krokstad Senter / Buskerud Storsenter.
Alle grupper i IBK skal være med i festivalens KULTURGÅGATE. Denne skal være et utstillingsvindu for alle lag
og foreninger, stiftelser, kulturnæringer, kulturinterresenter etc. i vår kommune. Før påske rakk festival produsent
Trond Nilsen å komme i kontakt med rundt 40 av kommunenes til sammen nesten 50 lag og foreninger og alle har
så langt stilt seg 100% positive til å delta. En helt utrolig
respons. Det kommer til å bli
et yrende folkeliv. Her skal
den enkelte aktør være SYNLIG for bygdas innbyggere.
Fortelle HVEM MAN ER
og HVA MAN ØNSKER Å
BLI I FREMTIDEN… f.eks?
Dele ut visittkort, brosjyrer,
planlegge kontakt med høstens ”nye medlemmer” etc.
etc.
TROND NILSEN
– produsent og kreativt
ansvarlig for
BILL MRK 3055
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•

•

Festivalen ønsker og forene/samle Nedre Eiker
Kommune til et slagkraftig ”kultur-rike”.
Med en sammensmeltning av amatør og profesjonell:
Skape en felles synlighet for kommunenes nesten
50 lag og foreninger – stiftelser – amatører profesjonelle - aktører i kultursektoren / næringen.
Synliggjøre Nedre Eiker gjennom å søke tidsriktige
og tydelige sammenhenger mellom kultur,
underholdning, næringsliv og innbyggerne i
kommunen.
JA, jeg er litt misunnelig på Øvre Eiker og Drammen.
Det er på tide at vi entrer banen på ”vår måte”.

Bakgrunn 1:

Nedre Eiker har i mange år vært den kommunen i Buskerud med størst innflyttning. Hvert år kommer det fler og
fler innbyggere til Nedre Eiker som ikke har sine naturlige
røtter i kommunen.
Dette er en stor utfordring for alle lag og foreninger m.m.
fordi det skaper en generell generasjonskløft mellom
”gamle og nye” Nedre Eikerværinger.
I dagens hektiske arbeidsliv dannes det ikke lenger naturlige røtter etter endt arbeidsdag / på fritiden. Festivalen
skal gjennom sitt program / sine aktiviteter være en sterk
pådriver for å skape ”nye røtter” i Nedre Eiker samtidig
som vi ivaretar historien. Selve Festivalen starter ”på null”
– dette gir alle en mulighet til å være med å forme festivalen uavhengig om du er født og oppvokst i bygda eller er
ny innflyttet.

Bakgrunn 2:

Hva er det Nedre Eiker har som ingen andre har?
Noen vil svare dikteren Wildenvey – flere og flere av
kommunens innbyggere vil ikke ha noe svar på spørsmålet
i det hele tatt. Det er på tide å skape noe nytt som etter
hvert kan bli svaret på dette spørsmålet.
Festivalens IMAGE skal være inkluderende, positiv og
fremtidsrettet.
•

•

En folklig kulturfestival skal gi alle typer miljøer /
mennesker en adgang til å delta enten du står på scenen,
Representerer noe kulturelt eller er publikummer.
Musikk og sang (pop, rock, klassikk, viser, subkulturer
etc.) idrett-dans-kunst–aktiv fritid-ung –voksen-gammel
–pleietrengende stiftelser - etc. Rett og slett alle.
Festivalen skal arbeide for et unikt og slagkraftig fellesskap som ikke har andre skillelinjer enn kommunegrensen.

BIRKEBLADET NR. 1- 2008

BILL MRK 3055
•

For å kunne markere/vise oss frem trenger vi hjelp av
noen riksartister for å få ”den riktige” oppmerksomheten
i media. I dette ligger også et klart mål om å trekke publikum fra våre omkringliggende kommuner.

•

For å kunne markere/vise oss frem trenger vi hjelp av
noen riksartister for å få ”den riktige” oppmerksomheten i media. I dette ligger også et klart mål om å trekke
publikum fra våre omkringliggende kommuner.

Søn. 22.- juni:
Klassisk i svømmehallen. (Eknes
svømmehall)
Familie og aktivitetsdag. Utendørs. Årbogen idr. park
Hvis regn show med ASGEIR i
festivalteltet.
ASGEIR, ”sjefen over alle sjefer”
- programleder og entertainer på
familie- og aktivitetsdagen i
Årbogen Idrettspark.

Foreløpig kortversjon av programmet:
Ons 18 juni:
Aktiviteter i handelstand / næringsdrivende / skoleklasseaktiviteter.
OFFISIELL ÅPNING.
Åpningskonsert med Spellemannsprisvinner HENNING KVITNES
m/band i festivalteltet. Servering
Mat og drikke i festivalteltet

Til de aller fleste av arrangementene kjøper du bill. på
www.billettservice.no fra den 7.- april.

HVA SKAL IBK GJØRE /
FORBEREDE til FESTIVALSTART?
1.

20.- og 21.- juni deltagere KULTURGÅGATEN. Dette gjøres med at den enkelte gruppe i klubben står på
stand og presenterer seg. Fredag fra 17.- til 19. Lørdag
fra 11 til 17. PS! Det er også på gang et ”OL- stafett” i forbindelse med den offisielle åpningen onsdag
18.- juni. Her skal man ”løpe” enten man driver idrett,
spiller et instrument eller danser. Mer info kommer senere.

2.

Planlegg hvorledes du vil presentere deg og ta kontakt
med undertegnede hvis noe er uklart.

3.

Hva for slags aktiviteter kan du ha på din stand som
viser frem det du representerer.

4.

Komme med forslag til innhold i lokal kulturdebatt.

5.

Tenk SYNLIGHET. Det vil bli opprettet en nettside i
forbindelse med festivalen. ’ALLE lag og foreninger
vil få muligheten til å presentere seg i en kortversjon.
Nærmere info kommer i neste runde.

6.

IBK skal under festivalen har den viktige rollen som
teknisk arrangør / være medarbeidere / funksjonærer.
Dette vil som i alle store arrangementer være en viktig
rolle for at festivalen i ettertid skal kunne oppfattes
som en suksess.

Spellemannspris vinner HENNING KVITNES
m/band holder åpningskonsert.
Tor. 19 juni:
Aktiviteter i handelstand / næringsdrivende / skoleklasseaktiviteter. Pensjonistforestilling på dagtid / tidlig kveld.
Kulturdebatt i festivalteltet. Servering av Mat og Drikke i
festivalteltet. Langåpent i butikkene.
Fre. 20.- juni:
Aktiviteter i handelstand / næringsdrivende / skoleklasseaktiviteter.
ÅPNING av KULTURGÅGATA. FESTIVALKRO.
Fra allsang til pop, rock og solister. Lokale helter.
Servering av Mat og Drikke i festivalteltet.
Aldersbestemt ungdomsdiskotek.
Lør. 21.- juni:
Aktiviteter i handelstand / næringsdrivende.
KULTURGÅGATA er åpen hele dagen. ”
Spontan aktiviteter”.
Klassisk i Svømmehallen.(Eknes Svømmehall)
FOLKE / SOMMERFEST med UNDERHOLDNING og
DANS TIL 18 manns storband. Skal vi danse?
Ta med kunder /samarbeidspartnere / venner og kjente i
festivalteltet.
SHOWBIZZ konk.med lokale lag fra foreninger, det
offentlige, næringsliv, media. Originalbesetingen av 60talls bandet TWILIGHTS gjenoppstår.
Mini sommer revy. Servering av mat og drikke i festivalteltet.
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Produsent og Kreativt ansvarlig: Trond Nilsen
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SKIGRUPPA
Skigruppa i Birkebeineren sesongen 2007/2008
Vi har i vinter, på tross av
dårlige snøforhold i lavlandet, hatt en høy aktivitet i
skigruppa.
I desember ble siste hånd på snøkanonanlegget lagt, og med kuldegrader
og stor dugnadsinnsats, klarte vi derfor tidlig å snølegge en sløyfe rundt
anlegget på Årbogen. Denne har blitt
flittig brukt, både av de yngste utøverne på trening, og blant befolkningen i
nærområdet. Det var også denne løypa som ”reddet” de to store arrangementene våre denne vinteren, nemlig
Barneskiskolen og Årbogensprinten.

Barneskiskolen
Barneskiskolen arrangeres for alle
skolebarn i Nedre Eiker som er mellom 7-12 år. Med god hjelp fra frivillige foreldre og eldre aktive, loset Brit
Runden m/ hjelpere oss gjennom nok
et vellykket arrangement, og alle de
140 barna som deltok viste at de satte
pris på aktivitetene. Nytt av året var
at skiskolen ble avsluttet samme dag
som vi arrangerte Årbogensprinten,
noe som førte til mye publikum da de
aktive barna fullførte skicross-løypa.

Årbogensprinten
6.januar 2008
Det var 144 deltagere på årets Årbogensprint, og rennet gikk i klassisk
stil. For de yngste var det skicross
med innlagte kuler og staup. Deltagerne som stilte opp, fikk yte godt av
flotte løyper, satt i stand av en flott
dugnadsgjeng i samarbeid med N. E
Kommune. De små som hadde deltatt
på barneskiskolen først, kunne oppvise stor fremgang på ski, og vi håper
å se mange av dem som aktive i skigruppa kommende vinter.

Forberedelser
I forkant av de nevnte arrangementene, ligger det mye forberedelser hos
våre aktive utøvere, og hos trenerne.
De eldste startet allerede i mai med
fellestreninger, og de har deltatt på
diverse sommerskiskoler, barmarkssamlinger og den årlige skisamlingen
på Beitostølen i desember. Dessverre
har gruppa vært sterkt angrepet av
sykdom etter jul, så resultatene har
nok ikke blitt slik de håpet. Men, disse ungdommene gir seg ikke, og kommer nok sterkere tilbake neste år.

Margnus, Erik og Torjus i
Gutter 13 år.

Nora og Julie i Jenter 10 år.
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Når det gjelder de yngste, startet disse
opp treningene i september. Innsatsen
og aktiviteten har også her vært stor,
og mange har levert flotte resultater
i vinterens renn. Dette kan dere lese
mer om på skigruppa`s hjemmesider,
der du nå finner statistikk over del-

Marthe og
Hanne Klausen
har hatt en ﬁn
sesong, her ved
Marthe.
tagelse og resultater i alle vinterens
renn. Gå inn på www.ibk.no og velg
ski.
Når det gjelder nevnte skisamling på
Beitostølen, ble denne arrangert for
alle skigruppas medlemmer med familie den første helgen i desember.
Vi bodde supert til i leiligheter nær
skistadion. Over 90 personer med
stort og smått var med, og alle syntes
det var godt å kjenne snø under skiene etter en lang høst. Sosialt er det
også godt å samles slik, for å se hvor
mange vi egentlig er.

Andre aktiviteter.
Gjennom året er det stor aktivitet i skigruppa, og medlemstallet holder seg
noenlunde stabilt. Av arrangementer
utenom vintersesongen, er det
nok løpskarusellen og Terrengløpet Årbogen som
er de største.
Her er deltagelsen
god også blant
ikke-medlemmer
av skigruppa, og
vi tror dette er arrangementer som settes pris på i nærmiljøet. Vi ønsker oss
imidlertid alltid flere deltagere – og
medlemmer, så er du interessert i å
være med på noe av det vi driver med,
så ikke nøl med å ta kontakt.

Mette M Andersen
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SKIGRUPPA
Klubbmesterskap på ski og sesongavslutning
Torsdag 27. mars var det
klart for årets klubbmesterskap. Det var eventyrlige
forhold på Ulevann.
Nypreparerte løyper, kaldt
vær og sol møtte deltakerne.
Vi hadde fått god hjelp av løypekjøreren i kommunen og med all nysnø
som hadde falt rundt påsketiden har
det vel neppe vært bedre forhold denne sesongen enn det var denne ettermiddagen. Litt uvant var det jo å ha så
gode forhold etter påske. Det pleier jo
å være klister som dominerer på den
tiden. Det var nesten 50 aktive, store
som små, som stilte opp. For de eldste
klassene var det fellesstart, mens de
yngste hadde vanlig intervall-start.

songen. Det ble påpekt viktigheten av
å ha med de som ikke nødvendigvis
er med på renn i løpet av sesongen.
Disse er viktige bidragsytere til det
sosiale miljøet. Trenerne fikk også
takk for deres innsats. Uten dem hadde det ikke vært noen skigruppe. Det
ble spesielt nevnt og takket til Roger
Gjøvaag som i mange år har ledet skigruppa og også hatt treneransvar for
den eldste gruppa den siste tiden.

Lotte Myklemyr fornøyd etter rennet.
Premieutdelingen var søndag 30. mars
på Årbogen og her var det ca. 60-80
som deltok. Dette var samtidig avslutning/oppsummering av 2007/2008
sesongen. Her var det pølser, brus og
kaffe til alle, og naturligvis mange
premier og blomster som skulle deles
ut. Trenerne for de ulike gruppene fra
13 år og eldre hadde en gjennomgang
av sesongen og alle aktive fikk en rose
som takk for flott innsats gjennom se-

Det ble også sagt litt om framtiden
for skigruppa, og styret vil umiddelbart starte arbeidet med planleggingen av neste sesong. Da hverdagen
til idrettsorganisasjoner har endret
seg med bortfall av automatinntekter
og dårligere mulighet for tilskudd fra
idretten, vil styret måtte se etter andre
inntektsmuligheter. Som eksempel på
dette har de yngste aldersgruppene
derfor allerede hatt en dugnad for å få
inn litt penger til skigruppa. Rett etter påske hadde de flaskeinnsamling
i nærmiljøet, en dugnad som ga en
inntekt på ca 5.000,- for 1-2 timers
arbeid. Med flere folk er dette en fin
måte å få inn penger på. I tillegg har
skigruppa vært med på salg av Cresco
kort. Hvor mye dette har innbrakt er
foreløpig ikke kjent.
Sverre Støstad

Marie Kvistad Vee og
Marte Hjalland på startstreken.

Familien Fagerhøi Hansen stilte
mannsterke.
BIRKEBLADET NR. 1 - 2008

Jenter 10 år: Nora, Julie, Ida og Pia.
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TURNGRUPPA
3. plass i Oslo Open 2008

IBK Turn startet årets
konkurranser med en solid
3. plass i frittstående
nasjonale klasser under
Oslo Open 10.02.08.
Det deltok 10 tropper totalt og
Buskerud tok de 3 første plassene.
1. Hokksund Troppsturn,
2. Drammens Turnforening,
3. Idrettsforeningen Birkebeineren
Krokstadjentene kjørte en fantastisk
frittstående. Mest glad var nok Lea
Austad Evje som var 1.ste reis jente
på troppen som ny junior dette året.
Vi gratulerer, bukker og takker for
flott konkurranse og takker foreldre
og utøvere fra Drammen, Hokksund
og Solberg for fantastisk støtte og
applaus.

Buskerudtrampetten 2007
Buskerudtrampetten 17-18.11 2007
IBK turn deltok med en juniorog en seniortropp på årets største
nasjonale konkurranse i troppsgymnastikk i Mjøndalen
17-18.11.07
De fleste rekruttene var med for første gang i nasjonal konkurranse, men
det så ikke ut til å hefte dem noe.
De gjennomførte 3 flotte serier i
trampett og ble nr 14 av til sammen
40 tropper i aldersgruppen 11-13 år.
Juniortroppen overbeviste nok en
gang med en elegant gjennomført
frittstående og fikk en flott 6 plass av
til sammen 14 tropper i aldersgruppen 13-18 år.
I trampett gikk det også som
forventet med 22 plass av til sammen
36 tropper.
Bak fra v.: Martine Akselvoll, Arijeta Kruetzi, Lena Strand Haugen, Sandra Hagen, Hilde Klausen, Lise Anita Hegge
Midten fra v.: Lea Austad Evje, Eirik Haugen, Sondre Brekkhus, Eivind Støland, Vegard Stenklev
Foran: Mina Paule Dahle
Ikke tilstede på bildet: Nora Markussen, Silje Brekkhus, Silje Borgersen.
12
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LITT AV HVERT
IBK Turn juniortropp

Juniortroppen deltok i Mxdc cup i Nadderudhallen
3.11.07. De gjennomførte en bra konkurranse med
3 plass i frittstående. Dette var en fin generalprøve før
Buskerudtrampetten i midten av November.

Fotballskole
30. mai- 1. juni
Det er i år 14. gang IBK arrangerer fotballskole og det er
blitt en godt innarbeidet tradisjon
med mange glade fotballsparkende deltagere. Datoen er i
satt til helgen
30. mai til 1. juni.
Deltageravgiften er kr. 400,Søskenmoderasjon:
To deltagere fra samme familie kr.700,Tre deltagere fra samme familie kr. 850,For dette får du: En fotball, T-trøye, “TINE-overraskelser”, Lunsj lørdag og søndag, Frukt og drikke i pausene
samt MYE GØY MED FOTBALL!

En merkedag for IBK-fotball:

GRATULERER MED DAGEN,
ALLE BIRKEBEINERE!
På det ekstraordinære årsmøte i hovedforeningen, ble det besluttet med
29 stemmer for og 1 stemme i mot at det skal bygges kunstgressbane
med undervarme.
Banen skal ligge der hvor grusbanen ligger, men den skal selvfølgelig
utvides slik at spillebanen blir 64x100meter.
Arbeidene vil starte opp så snart som mulig etter at knøttecupen er avviklet, og banen er forventet å være ferdig i oktober.

BIRKEBLADET NR. 1 - 2008
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SPONSORER 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

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

Eiker Elektro
Krokstadelva

Eiker Grøntmiljø
Hokksund

Eiker Gassmontasje
Krokstadelva

KIWI Mjøndalen

Kretz Musikk
Krokstadelva

Tannlege Knut Vik
Krokstadelva

Tannlege Steinar Vesterdal
Mjøndalen

EB Energimontasje
Mjøndalen

For økogruppa til kunstgressbanen

Asbjørn Aulie Lompebakeri
Mjøndalen

Brdr. Solem
Krokstadelva

Bjarne Vidar Øen,tlf.922 68 649
Mail adr. driftsleder@ibk.no

Tannlege Bjørn Ole Westby
Mjøndalen

Bjørn Myhre Sport
Krokstadelva

Uni Sport
Lier

KIWI Stenseth

Bermingrud Entreprenør
Krokstadelva

Glassmester Olsen
Drammen

Spar Krokstadelva AS

Årbogen Barnehage
Krokstadelva

Møbel-Grotten AS
Krokstadelva

Eiendomsmegler 1
Krokstadelva

Leeh AS
co / Jobzone, Drammen

Sølvberg Sikkerhet AS
Darbu

Oppretterkompaniet AS
Drammen

Denne jobben ble startet i oktober
måned. Både direktekontakt og
telefonisk kontakt ble benyttet.
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
prosjekt som etter planene starter
til våren,er vi takknemlig om dere
vil ta kontakt med undertegnede.
Hele IF BIRKEBEINEREN er
dere alle svært takknemlig for
støtten til arbeidet med barn og
ungdom. Vil samtidig ønske dere
alle en ﬁn sommer!

14
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SPONSORER KUNSTGRESSBANE
G-sport
Krokstad Senter

Gevelt Grustak AS
Mjøndalen

Drammen Ventilasjon AS
Drammen

Ekstra Leker Krokstad AS
Krokstadelva

Brdr. Katrud
Krokstadelva

Stians Pipeservice AS
Steinberg

Eiker Rørsenter
Mjøndalen

Price Lagerbutikk AS
Krokstadelva

Spenst Mjøndalen

La Baguette
Buskerud Storsenter

Byggm. Ingar Bjurstrøm AS
Steinberg

VVS Entreprenøren AS
Krokstadelva

Buskerud Karosseri
Solbergelva

Krokstad Rør AS
Krokstadelva

Eiker Bilsenter AS
Krokstadelva

Opplæringskonsult AS OPK
Krokstadelva

Skaugen Blikk & Ventilasjon
Krokstadelva

Takringen AS
Krokstadelva

Gulliksen og Holmen AS
Drammen

Teknisk Ventilasjon AS
Solbergelva

Arro Elektro AS
Solbergelva

Elektrotavler NST AS
Mjøndalen

Murm. Fjeldheim & Knutsen
Solbergelva

Trio Entreprenør AS
Drammen

Kurt & Pål Kristoffersen AS
Krokstadelva

Fasade Consult Aluminium AS
Mjøndalen

BrioButikken
Buskerud Storsenter

Steen & Lund AS
Anleggsgartner, Drammen

Stilbygg
Krokstadelva

Reiselyst AS
Hokksund

Bokhyllespesialisten AS
Solbergelva

Svea Maskiner AS
Drammen

Hans Mote AS
Mjøndalen

Norpump AS
Kalbakken, Oslo

Buskerud Fyr & Flamme
Hokksund

DNB Nor
Krokstadelva

Trelleborg Viking AS
Mjøndalen

Eiker Hagemaskin Service
Hokksund

Eikerbladet
Mjøndalen

Strøm Sikkerhet AS
Oslo

MiljøRenhold AS
Mjøndalen

Harald Lysaker AS
Krokstadelva

Tannlege Terje Døviken
Drammen

Bakermester Klausen AS
Krokstadelva

Dialog Eiendomsmegling

Gunnar Karlsen AS
Drammen

Video System AS
Lier

Bjurstrøm Transport AS
Krokstadelva

Frykbergs Konditori
Krokstadelva

Glassenteret Eiker AS
Krokstadelva

Norsk Formularindustri nﬁ
Mjøndalen

Sundsmoen Varetransport
Krokstadelva

Mjøndalen Gjestgiveri
Mjøndalen

Kid Interiør AS
Drammen

BIRKEBLADET NR. 1 - 2008

15

HÅNDBALL
Håndball jenter 93
har det vært tøft. Det er nå 10 spillere
på laget. Vi fikk en ny spiller for ca 1
måned siden. Hun heter Stine Kjuusmoen Ski. Vi skal heller ikke glemme
de jentene fra 94 laget som har hjulpet
oss mange ganger, når vi har hatt for
få spillere. Stor takk til dere, og spesielt til Stine Madeleine Henningsen.

Nå er det gått et år siden det stod noe
om de eldste håndball jentene til IBK,
så det var på tide å oppsumere sesongen som snart er slutt.
Sesongen 2007/2008 kunne gått bedre,
men vi har vært kun 9 spillere denne
sesongen, og hvis 2 stykker ikke kan

Som jeg skrev til å begynne med har
vel serien og plasseringen på tabellen
ikke vært like bra som forrige sesong.
Jentene var med på 1 cup i fjor og det
var Ekorn cup, en cup som jentene
helst vil glemme tror jeg. Må heller
ikke glemme at vi har fått med 2 jenter på spillerutvikling. Marte Vik og
Oda Valla. Disse trener 1 gang i måneden sammen med spillere fra andre
klubber.

Når dette innlegget skrives har vi 2 seriekamper igjen. Vinner vi dem havner vi midt på tabellen. Det blir ingen
deltagelse i Messecup på jentene i år
fordi nesten alle skal konfirmeres den
helgen.
Jeg vil til slutt meddele at jeg gir meg
som trener etter endt sesong. Har nå
trent jentene i 5- 6 år. Mange cuper
har det blitt gjennom årene, pokaler
har vi også fått med oss hjem. Det har
aldri vært noe problem å dra på cup
med jentene, så lenge jeg har sov i ro i
ørene. Jentene er flinke til å ta vare på
hverandre. Tilslutt vil jeg takke jentene for mange flotte år sammen. Ikke
minst til alle foreldrene som har stilt
opp, både som vakter i hallen og på
cuper. Lykke til videre jenter!
Hilsen avtroppende trener
Gro Nilssen

Glade seriemestere fra G95
Gutter 12 (G95) ble
seriemestere på delt
førsteplass med Sætre/
Graabein. Begge lag
står med 38 poeng etter
19 seire og ett tap hver.
Sætre/Graabein har
noe bedre målforskjell,
men dette teller ikke i
denne årsklassen.
Vi gratulerer!

Fra venstre: Hovedtrener Bjørn Erik Kristiansen, Morten Portaas-Jore, Markus Hegg
Eriksen, Alexander Underberg, Jørgen Kransberg, Eirik Steen Øversveen, Vegard Holstad,
Marchus Becher, Sebastian L. Stubdal, Ole Kristian Granli, assistentrener Henning
Underberg, Foran står Fredrik Gravdal og Christian Skjølaas.
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LITT AV HVERT
Idrettsskolen arrangerer disko vår og høst.
Bildene er tatt fra disco som var i
april 07. Idrettskolen arrangerer ett
disco på våren og ett disco på høsten.
Det kommer alltid mange barn fra
4-7 klasse. Det er Disco-ekspressen
som står for underholdning, det danses limbo og andre leker i deres regi.
I kiosken er det Grandiosa, brus,
pølser og MASSE godteri.
Foreldre stiller alltid velvillig opp
som vakter i kiosken og “ordensvakter” både ute og inne. Dette er gøy
for alle aldre..

130 deltagere i Eknesrennet
Dette er fra eknesrennet i år. Det var
en snøfattig vinter og derfor synkende oppmøte fra tidliger år.
Det var i år ca 130 glade barn som
møtte opp. Dette er en dag for hele
familen, tanter, onkler, besteforeldre
og naboer kommer for å grille og
drikke kaffe og spise kake på Årbogen.

Håndball på nettet
Håndballgruppas hjemmeside er nå i drift. De forskjellige lagene presenteres, og nyheter samt informasjon
om møter, kamper, turneringer og andre viktige saker publiseres fortløpende.
Klikk «Håndball» øverst på hovedsiden http://ibk.no/ Informasjon som ønskes lagt ut for håndballgruppa
kan sendes på e-post til asgeir.portaas-jore@tele2.no
BIRKEBLADET NR. 1 - 2008
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LITT AV HVERT
Håndballgutter 2000/2001

TENNISSESONGEN IGANG!
Nå er våren endelig her igjen, og banene er
klare. Det var bra fremmøte på den første
dugnadsdagen.
Det så lenge ut som vi kunne begynne tidlig i år, men så
kom plutselig vinteren på nytt, så vi måtte vente.
Men nå er alt klart. Vi oppfordrer alle spillere til å vanne
godt før de spiller - og husk å koste både bane og linjer før
dere går. Et tak med valsen er også nyttig.
Den 9. April hadde vi vårt årlige medlemsmøte –
en ypperlig mulighet til å komme med synspunkter, ideer
og meninger. :-) Dessverre var det bare styremedlemmene
som møtte.

Ett bilde av noen av gutta etter at de ﬁkk en ﬁn T-skjorte
som bevis på at sesongen var slutt.
Fra v.: Eirik, Sebastian, Markus, Sander og Vegard

Gutter 2000/2001 i håndball deltok i den siste aktivitetsturneringen i år i Hokksundhallen nylig. De har
hatt bra framgang i år og scorer fler og fler mål.
På laget er det 15 gutter og 4 jenter. Under kamper
og turneringer deler de seg i 2 lag. Under turneringen i Hokksundhallen slo begge lagene Skoger og
det var de fornøyd med. I sesongen har de deltatt i 3
turneringer.

Planen er å få arrangert tennisskole for barn og ungdom
også i år – invitasjon vil bli delt ut på skolene, så følg
med. Vi har de tre siste årene hatt organiserte treninger
for juniorer, og håper vi får til dette i år også. Alle som har
deltatt på disse treningene vil få beskjed om når vi starter
opp igjen.
Har du lyst til å bli medlem av IBK Tennis, ta kontakt med
en av oss. (Se ibk.no)

Følgende styre ble valgt på styre/medlemsmøtet i tennisgruppa den 9. April:
Formann:
Sekretær:
Kasserer:

Liv Berit Fodnes Øwre
Anette Gabrielsen
Per Steenberg

Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem/Trener:

Torbjørn Haugen
Hans Tveito
John Bjerkedokk
Martin Jensen

Mvh.
LivBerit F. Øwre
18

Vi ønsker alle våre «gamle» og nye medlemmer
VELKOMMEN TIL NY TENNISSESONG!!
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TILBAKEBLIKK

Har du mimrestoff /
bilder til bladet - ta
kontakt med Bjarne
Vidar på 92 26 86 49
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let noen år.
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HISTORIKK
Av Erling Hamarstrøm
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HISTORIKK
A.I.F. Skimesterskapet 1935
Et av Birkebeinerens største arrangement.

23. februar

Oppbyggingen av skibakken ble ikke ferdig før 1 måned
før mesterskapet. Ikke nok med det, denne vinteren var det
lite snø og mildt, så området rundt Bjørkedokken måtte
renskes for snø. Når endelig snøen ble lagt i bakken, smeltet den på grunn av mildvær og regn.

7 km langrenn for damer startet fra Bjørkedokk kl 11:00.
Det var 23 startende hvorav 2 fra I.B.K.: Gerd Olsen og
Margit Draugsvold. Arbeidermester ble Borghild Langset.

27. januar

I hopprennet i Bjørkedokk deltok hele 305 hoppere og det
var 2000 tilskuere. For uten de 5 nevnte kombinertløperne
fra I.B.K., var det 10 spesialhoppere fra klubben:
Johan Simensen, Gustav Haugen, Villiam Holmen, Reidar
Haugen, Arne Brekåsen, Erling Skjønberg, Sigurd Skjønberg, Hjalmar Karlsen, Roger Støa og Alf Eknes.
Det ble dobbeltseier for I.B.K. i klassen over 32 år:
Arbeidermester ble Johan Simensen foran Gustav Haugen.
Også i klassen 20-32 ble det I.B.K.-seier. Reidar Haugen
ble mester.
I juniorklassen vant Gunnar Åsand fra Kongsberg.
Beste Birkebeiner ble Alf Eknes (nr 4).

Til åpningsrennet måtte det sprøytes 60 kg Tento kjemisk
frysemiddel i bakken. Dette reddet rennet. Gustav Haugen
åpnet bakken, men det viste seg at hoppet var bygget 2
m for langt inne på kulen. Etter litt justering ble rennet
avviklet med junioren Arne Taksrud fra Kongsberg som
vinner. Bakkerekorden ble satt av Gunnar Andersen fra
Geithus med 48 meter.
Klassevinner over 32 år:
Gustav Haugen, IBK
Klassevinner 20-32 år:
Erling Skjønberg, IBK
Klassevinner junior:
Arne Taksrud, Kongsberg
Bjørkedokken som skibakke og arrangementet som helhet
ble berømmet av Thormod Ruud i en artikkel i Fremtiden.
Spesielt Hans Skjønberg som Bjørkedokkens far.

21. februar

A.I.F. Skimesterskapet begynte torsdag 21. februar 1935.
30 km langrenn med start og innkomst ved Folkets Hus i
Krokstadelva. Det var 70 deltagere og 7 av dem var Birkebeinere: Lars Dammyr, Olaf Nilsen, Petter Rasmussen,
Olaf Martinsen, Arne Horgen, Alf Fjeldheim og Steinar
Bekkevold. Vinner av rennet ble Karsten Bråthen, Fagen.

23. februar

17 km langrenn skulle startet fra Folkets Hus i Krokstadelva, men måtte flyttes til Viksetra på Mjøndalssiden på
grunn av snømangel. Løypa var ordnet av Lars Dammyr.
Totalt startet 109 løpere. 47 i kombinert og 62 i spesielt
langrenn. Fra I.B.K. startet 5 løpere i kombinert:
Harry Støa, Kåre Gustavsen, Lyder Fjeldheim, Steinar
Bekkevold og Arvid Stake som forøvrig ble beste Birkebeiner. Arbeidermester ble Hilmar Sollie fra Foldal.
17 km spesielt hadde start og innkomst på Viksetra.
Her deltok 6 løpere fra I.B.K.: Lars Dammyr, Arne
Horgen, Alf Fjeldheim, Petter Rasmussen, Olaf Nilsen og
Olaf Martinsen. Arbeidermester ble Ivar Trehørningen fra
Hakadal. Alf Fjeldheim ble beste Birkebeiner.
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24. februar

Beste 6-mannslag ble Birkebeineren. Kongsberg ble nr 2.
Mesterskapet ble avsluttet med fest og premieutdeling for
samtlige konkurranser på Folkets Hus i Krokstadelva.
Det kostet 1 krone for å komme inn. Løpere og funksjonærer betalte halv pris. God musikk!
Jeg tror Hans Skjønberg og alle hans medhjelpere var glade
og fornøyde for at alt var vel overstått.
Birkebeineren ble berømmet for både bakken og arrangementet. Ca 250 Krokstadelvinger deltok for å få gjennomført Arbeidermesterskapet i 1935.

STØTT VÅRE
ANNONSØRER!
DE STØTTER OSS.
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TAKK FOR STØTTEN TIL BIRKEBLADET

Isoleringsteknikk
www.norisol.com

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

• 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

Dette kan bli din
annonseplass.
Ring 31 41 09 51
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JRK Turbusser

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

Dette kan bli din
annonseplass.
Ring 31 41 09 51

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

STØTT VÅRE
ANNONSØRER!
DE STØTTER OSS.

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

STØTT VÅRE
ANNONSØRER!
DE STØTTER OSS.
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Returadresse: Idrettsforeningen Birkebeineren, Boks 51, 3054 Krokstadelva

B
TIBE Drammen
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Vi støtter små & store

helter!

Siri Runden, 10 år,
IBK

Alexander Aas, 29 år,
SIF

Marius Bækken, 9 år,
MIF

9024butikker • buskerudstorsenter.no
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