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Redaktøren har ordet...
Endelig er den nye
kunstgressbanen
åpnet! Gratulerer
alle sammen!
Etter god innsats
fra en trofast gjeng
er dette prosjektet
endelig i havn. Det
er fremdeles noe arbeid igjen, men
banen er i full drift og benyttes flittig. Blir spennende å se hvordan banen fungerer utover vinteren og om
det for første gang vil være mulig å
spille fotball på Årbogen på “gress”
hele vinteren.
Vi får håpe kalkylene som er lagd
for bygging og drift av dette anlegget holder mål slik at økonomien går
i hop og ikke blir en belastning for
Fotballgruppa eller IBK. Det er gjort
avtaler med andre klubber om leie av
banen og det er positivt!. Endel av
IBKs fotballgrupper har leid seg inn
på banen i Hokksund etter at den åpnet, men nå slipper man det og disse
pengene kan heller brukes til drift av
vår egen bane. Banen ser fin ut nå
når den er ny, men det er utvilsomt
mye jobb som må gjøres framover for
å holde den i topp stand for brukerne.
Jeg regner med dette er nøye gjennomtenkt og vurdert av de ansvarlige
tillitsvalgte i klubben. Mer om kunstgressbanen inne i bladet.
Ellers leser i bladet vi om “bill. mrk
3055” og erfaringene med den første
festivalen. Det ble satset stort og etter
det jeg skjønner var dette vellykket.
Det er uten tvil bra hvis en slik festi-



val blir en fast tradisjon i Krokstadelva. Tror nok det var ett lurt trekk å
involvere en profesjonell “arrangør”
som Trond Nilsen til å dra igang dette
lasset. Vi håper dette blir like vellykket neste år.
Det er mange som jobber bra og bruker mye tid på barna våre gjennom å
være tillitsvalgt eller trener for ulike
grupper eller aktiviteter i IBK. Tviler
på om alle skjønner hvor mye jobb
dette egentlig er. For noen blir det
over en tidsperiode omtrent en livsstil
å jobbe med barn og unge i IBK. Det
er kjempebra at det er engasjement
fra foreldrene og det må også til for å
få til levende grupper med godt miljø.
De ulike gruppestyrene må imidlertid følge nøye med slik at det i størst
mulig grad alltid er flere som hjelper
hverandre slik at det blir en overlapp
og at en gruppe ikke blir avhengig av
en spesiell person. Det jobbes nok
med dette i mange av gruppene, men
noen ganger ser vi at grupper kan
smuldre opp dersom nøkkelpersoner
slutter hvis det ikke er gjort nok for å
involvere flere underveis.
Til slutt en oppfordring til alle gruppene: Med all den aktivitet det er i
gruppene så er det sikkert masse å
skrive om som kan komme i Birkebladet. Det er bare å sende inn! Dersom
dere har skrevet noe og lagt det ut på
websidene så send en kopi til Birkebladet også, verre er det ikke. Dere
trenger ikke lage noe som er spesiellt
for Birkebladet, kopiering og gjenbruk er en fin måte å spre stoffet på!

Har også vært i kontakt med redaktøren av Eikernytt.no , han er også konstant på jakt etter stoff. Når dere har
skrevet noe for f.eks websidene som
dere ønsker å spre til flere så send det
samme til Eikernytt.no så er det stor
sannsynlighet for at det kommer inn
der også. Det kan være resultater fra
arrangement, generell omtale eller
annet. Send det du har til post@eikernytt.no og se hva som skjer! Og send
gjerne kopi til Birkebladet samtidig!
Hakon
birkebladet@ibk.no

Neste nummer
Stoff til neste nummer må være
redaksjonen i hende senest
1. desember!
birkebladet@ibk.no

Bilkø

Et ektepar skulle på fotballkamp, og
da de kjørte ble de stående i en bilkø.
Kona ble nervøs og sa:
Jeg visste noe sånt ville skje.
Nå rekker vi ikke kampen.
Mannen så rolig på kona og sa:
Slapp av dommeren er i bilen bak.
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ARBEIDSUTVALG OG HOVEDSTYRE
Funksjon:

Navn:

Adresse:

E-mail:

Telefon/mobil:

Leder

Beate M. Steig

Hasselbakken 9A

bmsteig@start.no

32 87 65 75 / 934 02 273

Org.kont./nestleder Brit Runden

Smørbukken 24

brit@ibk.no

32 87 52 68 / 48 58 845

Sekretær

Tove Tveiten

Smørbukken 8

tove.tveiten@dnbnor.no

32 87 33 9 / 95 8 658

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 / 93 55 44

Representantsk.

Rolf I. G. Enersen

Sandsgt. 5

rige@c2i.net

32 87 83 0 / 98 76 046

Styremedlem

Finn Støa

Borgetjernvn 7

birkebei@combitel.no

32 87 72 94 / 98 03 988

Verve og kommunikasjonsleder

Jørn Enersen

Eknesveien 3

je@online.no

32 87 48 74 / 920 27 44

Eldres gruppe

Kjell Olsen

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 2 04 / 970 24 706

Skigruppa

Morten Hjalland

ski@ibk.no

908 63 633

Idrettsskolen

Eili Bakketun

Gml. riksvei 264

eilibakketun@gmail.com 32 3 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 03

roald@moov.no

32 87 96 39 / 95 04 769

Red. Birkebladet

Hakon Christiansen

Eventyrvn. 38

birkebladet@ibk.no

32 87 4 85

Driftsleder

Bjarne Vidar Øen

Konglevn.
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

Idrettsmerkenemda Helge Solbakken: 32 87 44 8 - Erling Hamarstrøm: 32 87 72 77

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

•

Fotballskole og fotballcupen er også vel gjennomførte
arrangement.

En sommer er over …. Ja, sommeren er
over men det betyr ikke at vi går i dvale
på Årbogen. Nei, heller tvert i mot. Det
er mer aktivitet enn noen gang, både
med organisert idrett og barn og unge
som kommer for å bruke anlegget når
det står ledig, eller de finner seg en liten
flik som de kan være på.

•

St.hanshelga gikk årets store fellesdugnad av stabelen, da dro vi i gang med ”Bill Merk 3055”. Dette arrangementet beviste at gruppene samarbeidet og dro i
samme retning for å få til et knirkefritt arrangement.
Tilbakemeldingene i etterkant har vært ubetinget positive. Selvfølgelig er det mange ting vi kan gjøre bedre,
så vi hviler ikke på laurbærene, men er allerede i gang
med planleggingen av neste års arrangement.

Aktivitet er noe av det jeg setter som noe av det viktigste
et idrettslag kan ha. Det skal myldre av liv og røre rundt
et klubbhus. Det gjør det i aller høyeste grad på Årbogen,
fra tidlig morgen til seint på kvelden. Barna i barnehagen
står for mye leik og moro både ute og inne. Nå har de i
tillegg fått litt ekstra boltreplass i den nye flotte fotballbanene. Denne kan de sporty barnehagebarna benytte til sine
idrettslige aktiviteter og til leik og moro. I tillegg kan det
nevnes:
• Tennisbanene ser også ut til å ha vært mye benyttet i
sommer. Jeg har ved flere anledninger sett at det myldrer av barn og unge som spiller tennis. Dette lover bra
for tennisgruppa. Det at gruppa arrangerer tenninsskole for barn og unge, er kjempeflott. Kanskje de burde
arrangere et kurs for de litt ”eldre” også?

•

Sist men ikke minst, endelig har vi fått realisert kunstgressbane på Årbogen. Det har vært mange som har
vært i sving for å få til dette, tusen takk til dere alle.
Søndag 28. september hadde vi offisiell åpning, med
taler og åpningskamp. Rammen rundt med grilling og
vaffelsteking gjorde at mange tok turen og koste seg i
det flotte høstværet.

•

Løpskarusellen er også vel gjennomført, både vår og
høstsesongen. Dette er et flott trimtilbud til folk i alle
aldre. Her kan hvem som helst stille opp uansett ambisjon og nivå.

Det har vært mange folk i sving for å få til all denne aktiviteten. Birkebeineren er heldig som har så mange flinke
folk som stiller opp og bruker sin fritid til å gi barn og
unge et godt idrettstilbud i klubben. Frivillig arbeid er noe
av det idrettslag er tuftet på. Jeg blir ydmyk når jeg tenker
på alle de som bidrar, og jeg sender en stor takk til dere
alle sammen. Uten dere hadde vi ikke kunnet gi barn og
unge et trygt og godt idrettsmiljø.
Kos deg med Birkebladet og god aktiv høst!
Sportslig hilsen Beate Steig
Leder

Idrettsforeningen Birkebeineren
vil takke alle sponsorer og støttespillere
som har bidratt til å realisere
den nye kunstgressbanen.
Kunstgresskomitéen
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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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TENNISGRUPPA
Vellykket festival-dugnad for tennisgruppa

På stand for IBK Tennis under
Bill.mrk.3055-festivalen.

Tennisgruppa kom fint i mål
med sine oppgaver under Bill.
mrk. 3055-festivalen. Det gikk
over all forventning! Tennisgruppas funksjonærer gjorde en super
jobb, og jeg har kun fått positive
tilbakemeldinger fra alle sammen.
Vi hadde det rett og slett GØY på
jobb!
Kjempeflinke og positive juniorer
stilte opp på kort varsel til forskjellige oppgaver – KJEMPEBRA!
Da tennisgruppa fikk oppgaven å
være plassansvarlig, skal jeg innrømme at jeg var litt redd for at vi
ikke skulle greie å stille nok folk
til denne jobben, men det gikk seg
heldigvis til i løpet.

Noen av oss fikk litt lange økter på
opptil 8 timer, så neste år håper vi
selvfølgelig at flere stiller opp, slik
at vi kan dele litt på oppgavene.
Slike dugnader som dette, er jeg
helt sikker på at har en positiv innvirkning på miljøet i gruppa. J
Takk til alle funksjonærer; Anstein Holmen, Helge Nordli, Hans
Tveito, Terje Døviken, Jennifer
Røinås, Magne Røinås, Per Bendiksen, Gunnar Fodnes, Leif Øwre,
Govinda Hillestad, Fabian Halvorsen Kollen, Lars Eirik F. Øwre,
Ole Jørgen F. Øwre.
Neste år håper vi på kjempeinnsats
i tennissgruppa!
Liv Berit F. Øwre
Formann IBK Tennis

Hans Tveito klubbmester igjen
Singlefinale for seniorer sto i mellom
John Bjerkedokk og Hans Tveito.
Hans gikk av med seieren og vant
6-3, 6-4.

Det var kjempegøy å se så mange nye
medlemmer med i mesterskapet i år,
og neste år håper vi på at enda flere
melder seg på.:)

I doublefinalen spilte Eirik Andersen
og Hans Tveito mot Vegard Holmen
og John Bjerkedokk.
John og Vegard vant 6-3, 7-6.
Vi hadde også juniorklasse i klubbmesterskapet i år. I finalen spilte
Vetle Gutterud Ellingsen mot
Lars Eirik Fodnes Øwre.
Det ble en nesten tre timer lang
spennende og morsom kamp.
Vetle vant til slutt 6-4, 4-6, 6-2.
Vi gratulerer alle klubbmestere, og
takker alle deltakere for en super
innsats!
Hans Tveito henter opp det meste.
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Vetle Gutterud Ellingsen
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ÅRBOGEN BARNEHAGE
En hyggelig hilsen!

Nytt barnehageår!
Da var sommeren endelig over, og vi gleder
oss til høsten og vinteren her i barnehagen.
Sine Frødin er tilbake som styrer etter fødselspermisjon.
Hun gleder seg over å være tilbake og til å være sammen
med små og store i barnehagen hun har jobbet  år i!
I sommer har vi brukt tiden vår til å bade i Årbogen og
i sprederen på fotballbanen og lekeplassen. Vi har hatt
besøk av førskolelærerstudenter – de har laget en naturlekeplass til oss i skogen. Det har vært veldig stas med
de STORE gravemaskinene og lastebilene som for tiden
holder til utenfor lekeplassen.
Sauene til bonden har også har også tatt seg noen turer på
besøk, og det har vært forferdelig gøy! I skogen har vi funnet bør, rumpetroll og de skumle heksene som var på vei
til Bloksberg!
Takk til alle som har delt forrige år med oss, og velkommen til alle nye barn og foreldre!

Rett før ferien tikket det inn en mail på
mitt kontor. Henvendelsen var en takk
for oppholdet i Årbogen barnehage.
Jeg og alle ansatte satte stor pris på
tilbakemeldingen fra en storfornøyd og
ﬁn gutt, samt hans foreldre. Vi vil også
ønske deg Magnus lykke til når du nå
begynner på skolen, og videre i livet.
Hilsen Bjarne Vidar
”Per og jeg ønsker med dette å takke for tiden Magnus har vært i Årbogen barnehage.
Tiden har gått så altfor fort, og nå er vår ”lille” gutt
blitt stor – skolegutt!
Vi har hatt en blid og tilfreds gutt som har gledet seg
til å gå i barnehage. Når vi hentet han var han sjelden
eller aldri klar for å reise hjem.
Magnus har lært mye av dere, noe vi stadg oppdager.
Det kommer nye sanger, regler og utsagn om planter
og dyr. I det siste har det vært mye om fotball og
fotballregler.
Magnus fikk i oppgave å tenke ut noe om hver av
dere. En episode eller noe som var spesielt med nettopp DEG! Det gikk mange dager, før han ved middagsbordet sa: ”Mamma, nå har jeg tenkt ut noe spesielt vi kan skrive!”
”Å” sa jeg, ”hva da?”
”Jo mamma, de er at alle er snille!” Sa han med et
stort smil, og så fortsatte han:
”DET er jo spesielt da mamma!”
Gaven (en veggklokke) er en liten ting fra Magnus.
Den minner om hvor fort tiden går og at det er viktig
og stoppe opp og nyte øyeblikket. Magnus sa i forrige uke: ”Mamma de voksne i barnehagen kommer
ikke til å glemme meg, nå som de har bilde av meg
på klokka!
Jeg fortalte Magnus at dere ikke ville glemme verken
han eller di andre som sluttet, fordi vi alle setter våre
spor….
Takk for oss!
Klem fra Magnus, Per og Tove
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KUNSTGRESSBANEN
Kunstgressbanen er åpnet!

Hovedforeningens leder Beate Steig
overtar “nøkkelen” til banen fra
leder av Kunstgresskomitteen Kjell
Øverby (Foto: Eikernytt.no)

Den nye kunsgressbanen ble høytidelig åpnet 28 september med ordføreren til stede og godt oppmøte av pressen. Etter å ha arbeidet siden 2006
med undersøkelser og planer knyttet
til en kunstgressbane startet arbeidet
endelig i sommer og banen kunne
altså åpnes allerede i september. Banen er den første kunstgressbanen
med undervarme i Nedre Eiker og har
samme type gress som brukes av flere
klubber i Eliteserien. Fotballgruppa
og mange andre frivillige har jobbet
iherdig de siste årene for å få til dette.
Den nye banen har fått navnet Trelleborgbanen. Banen ble overlevert fra
Kunstgresskommiteen til Hovedforeningen og videre til Fotballgruppa.
Etter taler fra mange av de involverte
avsluttet Ordfører Elly Thoresen med
å klippe over snoren og banen var

Fra v. Håvard Gaathaug,
Beate Steig og Vidar Aspeholen
(Foto: Eikernytt.no)
åpnet! Det var IBKs gutter -96 som
hadde solgt flest andeler til kunsgressbanen og som dermed fikk æren
av å spille åpningskampen mot MIFs
gutter -96.
Den nye banen er en nødvendig utvidelse av IBKs kapasitet når det gjelder baner og vil gi muligheter for helårsfotball på Årbogen. Banen vil også
gi avlastning til de to gressbanene når
disse trenger dette.

Og slik gikk det til:

Armering av rørføringer for lyskabler og innstøpings-bolter for feste
av mastene.

Forskalingen til lysmastene blir fylt
med betong.
Det gikk med 5m3 betong, altså over
10 tonn til å holde fast hver mast.
Svensk utleggermaskin for vannbåren undervarme under kunstgresset.
8

Undervarmen fordeler seg ut under
banen. Smårørene går langs etter
hele banen og kommer tilbake til
materørene. De er ca 220m lange.
Til sammen ble det lagt ned ca 3.6
mil med varmtvannsrør som varmer
opp kunstgresset i de ca 3-4 mnd
dette er nødvendig.
BIRKEBLADET NR. 2- 2008

KUNSTGRESSBANEN

Dette er rullene med kunstgress til banen som er
68x106m = 7,2 mål. Sidelinjene ligger i esken på toppen
og skjæres / limes inn etter legging.

Over: Svenske eksperter ”vulker” innpå vannrørene på
tur og returrørene som har store dimensjoner.
Til høyre: Asfalt er lagt på avrettet pukkunderlag
(15cm tykkelse). Den skal sørge for at kunstgresset ikke
forskyver seg.
Under: Under målet mot bygda, snur varmtvannsrørene
og går de 110 m tilbake til returrøret, som igjen sørger
for at vannet varmes på nytt inne i fyr-containeren.
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KUNSTGRESSBANEN

Nå er gassvarmeanlegget heist på plass. Per Bermingrud tok jobben (gratis) og hadde akkurat kapasitet til containeren på 6,7 tonn. Iﬂg Stefan har anlegget størrelse nok til å varme opp ei lita bygd.

Det grønnes på Årbogen
En kort men hektisk anleggsperiode og den nye kunstgressbanen i Årbogen Idrettspark er åpnet.
Et nederlandsk arbeidslag har lagt gresset. Det er fylt
med sand og gummigranulat, og det er nå duket for
spill på klubbens nye stolthet.
Anleggsarbeidene startet rundt . juni. Egil Olaussen
og Kjell Øverby fra kunstgresskomiteen har stått i
bresjen for dugnadsarbeidene, med god hjelp fra blant
annet Rolf Larsen og Finn Støa. Arbeidet siden byggestarten har foregått i rekordtempo.
Første del av byggeperioden var grunnarbeider, med
planering av den gamle grusbanen og områdene rundt,
samt påfylling med nye masser i flere lag.
Dette arbeidet er utført av Eivind Eide i Eide maskin.
Siden har det gått slag i slag, med støping av fundamenter til lysmaster og oppsetting av mastene, utlegg
av varmerør og asfaltering av kant rundt der hvor
gresset nå kommer.
Arbeidene avsluttes som sagt med at det tilføres masse i
form av sand og gummikuler i gresset. Deretter er det kun
rydding og pussing av området som gjenstår, sammen
med oppsett av ballnett og gjerde rundt banen.
0

Fotballgruppa merker allerede nå tegn på at banen
vil gi et etterlengtet oppsving. Det er konkrete planer
som går på styrking av så vel gutte som juniorlag, og
det jobbes også godt rundt A-laget med tanke på å
komme sterkere tilbake neste år.
En viktig del av aktiviteten på kunstgressbanen vil
også være utleie. Selv om banen først og fremst skal
være et tilbud til foreningens egne lag, er utleievirksomhet en nødvendighet for å få driftsbudsjettet til å
gå rundt uten å pålegge store økninger i kontingenter
og lignende.
Vi har allerede fått kunder som ønsker treningstider
på banen, og både Mjøndalen, Solberg og Åssiden
skal være i aktivitet på Årbogen i vinter.
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SKIGRUPPA
LØPSKARUSELLEN 2008

Snart vinter og snø igjen!

Skigruppa har også i år arrangert løpskarusellen på Årbogen. Det har vært avholdt tre
løp på våren og tre på høsten med tre valgfrie
distanser på hver løpskveld. Pluss/minus 100
personer har gjennomført hver løpskveld og
enkelte har deltatt på alle seks løpskvelder.
Siste løpsdag er det premie til alle som har
deltatt i ﬁre løp eller mer.

Det er ikke akkurat sesong for å lage snø på
Årbogen i skrivende stund, men vi i skigruppa tenker snø og vinter hele året….

Tidligere besto løpskarusellen av hele ti løp, fem på
våren og fem på høsten. Dette var en stor dugnadsoppgave for skigruppa, en gruppe som har svært mange
andre store arrangement gjennom året. Pga. synkende
deltagelse i løpskarusellen de senere år, og stor dugnadsslitasje for medlemmene i skigruppa, har vi i år
vedtatt en prøveordning med reduksjon i antall løpsdager i løpskarusellen. Bakgrunnen er et ønske om å
opprettholde et arrangement som er viktig både for
skigruppa, og også som en ”institusjon” i nærmiljøet,
uten å slite for mye på dugnadsinnsatsen – og ha et
godt arrangement de dagene vi først er i gang.
Det er hyggelig å observere mange nye ansikter i
årets karusell. Løpskarusellen er åpen for alle i alle
aldere og uansett form! Noen vil gå gjennom løypa,
noen vil løpe rolig og noen vil løpe maks og slette sin
egen løyperekord. Løpene går i flotte omgivelser fra
Årbogen i løypenettet der vi kan velge mellom 2, 4,
6, 8 eller 2 kilometer løypelengde. Tilbudet er viktig
for hele bygda og nærmiljøet og vi oppfordrer alle til
å bli med på dette flotte mosjonstilbudet.
Skigruppa ønsker velkommen til neste års løpskarusell!

Snøproduksjonsanlegget vårt på Årbogen vil alltid
ha behov for noe vedlikehold. Vi hadde en lekkasje i
fjor vinter som har blitt lokalisert og kommunen skal
komme og reparere denne i løpet av høsten. I tillegg
har det vært byttet noe i utstyret rundt vann-inntaket.
Bjarne Vidar har oversikten over dette.
Vi har fått en del overskudds-masse i forbindelse med
kunstgress-banen som skal benyttes til å fylle på enkelte steder rundt om i lysløypa og rundt pumpehuset.
Det har vært noen kraftige regnskyll enkelte ganger
og dette har dratt med seg deler av løypa. Med et jevnere lag vil behovet for snø til å legge en såle være
mindre. Dette må vi få i orden før vi legger ny snø.
Det vil også bli fjernet noen greiner rundt lysløypa
som skapte litt problemer under snøproduksjonen i
vinter. Det er kontakt med kommunen for å få utført
dette.
Det er også planer på å bruke massen vi har fått for
å lage en mer permanent kuleløype i skileiken. Kuleløypa er populær i forbindelse med skiskolen og tiden
etter. Vi håper at vi skal kunne ha en ordentlig kuleløype en større del av sesongen ved å lage dette med
massen vi har fått. Dere får følge med og se utover
høsten!
Dersom det allerede nå er noen utenfor skigruppa
eller Idrettsskolen som kunne tenke seg å hjelpe til
med snøproduksjon i vinter, er det bare å ta kontakt
med oss. Det er ofte på dagtid det er størst behov, så
hvis det er noen som er hjemme på dagtid til vinteren,
gamle som unge, send en e-post til ski@ibk.no eller
ta kontakt med Sverre Støstad på mobil 95985247.

NOEN VOKSNE SOM HAR LYST TIL Å DELTA I SNØPRODUKSJONEN TIL VINTEREN?
GJERNE ELDRE SOM KAN STILLE OPP PÅ DAGTID.
TA KONTAKT PÅ E-POST ski@ibk.no ELLER RING SVERRE STØSTAD PÅ MOBIL 959 85 247
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SKIGRUPPA
Treninger høsten 2008
IBK Skigruppe

Treningssamarbeid mellom
skigruppene i IBK og MIF

Skisesongen 2008/2009 nærmer seg og enkelte grupper
har allerede startet opp med treninger. De siste gruppene
startet opp etter høstferien torsdag 9. oktober kl. 8 på Årbogen. Under ser dere når og hvor gruppene trener.
Det kan komme endringer til dette, så følg med på skigruppas hjemmeside. Her vil vi holde dere oppdatert så
godt som mulig.

Det har pågått disksjoner om et trenings-samarbeid mellom skigruppene i IBK og MIF for 2008/2009 sesongen.
Det er i ferd med å bli inngått en mer formell avtale om
dette nå. Det gjelder primært den eldste gruppa der Geir
Olsen fra MIF skal ha hovedansvaret. Geir kjenner godt til
mange av våre løpere fra idrettslinja i Drammen der han
arbeider og vil dermed kunne skreddersy et godt totaltopplegg for våre løpere i samarbeid med oss.
For gruppen 3-6 år vil det også koordineres enkelte treninger sammen med MIF, men her har vi egne trenere som
kjører løpet.
Det har i styret og trenerapparatet i skigruppa i IBK vært
en generell enighet om at et samarbeid mellom klubbene
vil være veien å gå for de eldre gruppene i tiden framover,
samtidig som man fokuserer på å beholde IBK identiteten.
Vi tror at vi på denne måten kan skape et slagkraftig skimiljø i vårt område for de eldre gruppene, og at dette både
vil inspirere de aktive og også gi gode resultater framover.
Vi ser også at tilsvarende samarbeid mellom klubber skjer
i andre geografiske områder i Norge og i andre idretter.
Vi ser fram til et godt samarbeid mellom IBK og MIF på
dette området.

8-10 år
Torsdager kl. 8.00 på Årbogen.
Første gang 9. oktober
Trenere: Runar Sundal, Rune Høiås + foreldre
11-12 år
Tirsdager og torsdager kl. 8.00 på Årbogen.
Første gang 9. oktober kl. 8.00.
Trenere: Inger Lise Kvistad, Kjersti Asmyhr,
Marie T. Støstad (tirsdag/barmark) + foreldre
13-16 år
Tirsdager og torsdager på
Årbogen eller Mjøndalen kl. 8.00.
Gruppen har startet opp.
Se detaljer på skigruppas hjemmeside.
Gruppen vil kunne deles ved enkelte aktiviteter.
Trenere: Trond Andersen (hovedansvarlig 5-6 år),
Pål Klausen (hovedansvarlig 3-4 år),
Yngve Hansen, Geir Andersen, Ole Myklemyr,
Bjørn Lie, Tommy Flaten, Kari Fagerhøi
17 år og eldre
Tirsdager og torsdager fra Årbogen eller Mjøndalen kl.
8.00 Langturer søndager fra Årbogen kl. .
Gruppen har startet opp.
Se detaljer på skigruppas hjemmeside.
Trener: Geir Olsen
Teknikk trenere som vil bli benyttet på enkelte tidspunkter i løpet av sesongen er Runar Sundal og Håkon Skjønberg.

Styret v/Sverre
Veddemål
Det var en gutt og en bestefar som satt ute i hagen en
dag. Gutten så at en meitemark kom krypende ut av et
hull i bakken.
Bestefaren så det også, og sa til gutten, - Hvis du klarer
å dytte meitemarken ned i hullet igjen skal du få fem
kroner av meg.
Gutten satte i gang og prøvde å dytte den ned i hullet.
Litt etter forsvant gutten inn i huset med meitemarken.
Litt senere kom han ut igjen og dyttet meitemarken ned i
hullet uten problemer.
- Hvordan klarte du det?, spurte bestefaren.
- Jo, jeg bare tok og sprayet den med hårsprayen til mor,
og så ble meitemarken stiv og lett å putte ned i hullet.
Bestefaren gav han da en femmer.
Dagen etter kom bestefar på besøk til gutten igjen med et
stort glis, og gav han en ny femmer. Gutten ville ikke ta
i mot femmeren, for han hadde jo fått en i går.
- Nei denne femmeren er ikke fra meg gutten min, den er
fra bestemor!
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BILL MRK 3055

ble i juni 2008 gjennomført for .
gang. Den positive mottagelsen fra
artister, publikum, næringsliv, hovedsamarbeidspartnere, deltagere i kulturgågata, lyd og lys leverandører
samt hele det tekniske funksjonær
apparatet som IBK stilte opp med som
teknisk arrangør har varmet stort.
Publikummere sier de ble stolte av at
en slik festival fant sted i Nedre Eiker.
Grupperinger internt i IBK gir tilbakemeldinger om at funksjonæroppgavene de har hatt i festivalen har gjort
at de har blitt bedre kjent og kommet
nærmere hverandre. SUPERT og
VELDIG BRA.
Evalueringer helt ned til detalj nivå er
gjennomført også dette med en masse
positive tilbakemeldinger. Dette gir
en god følelse slik at det som er å rette på ikke blir oppfattet negativt men
konstruktivt og kreativt inn mot neste
årets festival.
Ja, for festival i 2009 er det INGEN
tvil om at det blir. Sett av perioden
fra 7. til 2. juni allerede nå! 8 til 0
små og mellomstore produksjonsmøter er allerede gjennomført og samtaler med hovedsamarbeidspartnere
er og skal bli gjennomført i løpet av
høsten.
Fjorårets program hadde en svært
bred profil. I korte trekk kan arrangementene oppsummeres slik: Åpningskonsert med Henning Kvitnes:
Klart vi er fornøyd med 420 mennesker på den . åpningskonserten i den
.- festivalen. Flott kritikk og reportasje i DT.
Pensjonisforestillingen med Genser`n
til Johansen på dagtid torsdag hadde
et labert oppmøte. 2 - 3 grader og
regnevær fristet nok aldersgruppen til
en innedag.
Ungdomsarrangementet CLUB 3055
på Folkets Hus slo ikke an i det hele
tatt – det var meget labert og var rett
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og slett en bom: Synd da håndball
gruppa hadde lagt ned både sjel og
hjerte i arrangementet. At et slikt arrangement muligens rett og slett har
godt ut på dato er registrert. Samtidig tar det tid å bygge nye og gode
ungdomstradisjoner da kommunen
har vært fri for slike arrangementer i
mange år.
Festivalkroa på fredag ble et flott ar-

løpet av kvelden. Med noe justeringer
skal de lokale bandene helt klart få sin
plass i programmet neste år også.
I KULTUGÅGATA fredag og lørdag
møtte jeg bare blide mennesker og vi
skal være stolte av at 30 av kommunenes lag og foreninger stilte opp. Neste
år så må kulturgata i tillegg til stands
ha mange flere aktiviteter, slik at det
virker mer aktivt i tillegg til å stå på
stands. Denne invitasjonen går ut til
alle lag og foreninger i kommunen.
Det vil helt sikkert komme mange
forslag/ønsker da mange nå har sett
og opplevd konseptet. I tillegg ligger
da an til at kulturgågata trekkes inn i
helga og kombineres med familie- og
aktivitetesdagen.

Her er det servert. Delikat og godt.
rangement. De lokale sangerne og
musikerne var kjempefornøyd og stolt
av å spille på den store festivalscenen.
Publikumsmessig ble forsøket med 6
lokale orkester/band et ”midt på treet”
arrangement. I tillegg til sponsorbilletter Ble det løst 240 bill. i teltåpningen denne kvelden. Totalt var rett i
underkant av 400 mennesker innom i

Ellevilt med Turid Terrors

Bjørn Myhres Showbizz var med å skape skikkelig trøkk i teltet på fredag.
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Buskerud Storsenter og Krokstad
senter kan mer enn varesalg.
Her fra deres opptreden fredag.

Nedre Eiker Kommune hadde suksess
med sitt morsomme innslag i festivalteltet fredag kveld.

Med Krokstad Storband på scenen er
det vanskelig å sitte i ro.

Stemningen var på topp og dansen
varte til langt på natt.

Lørdag kveld var det klart for FOLKEFEST i festivalteltet. Krokstad
Storband i spissen for lokale artister/
vokalister, lokale showbizz lag fra
Buskerud og Krokstad Senter, Bakermester Klausen, Bjørn Myhre Sport,
Eiker Avis og Nedre Eiker kommune
samt en utrolig matapparat med festivalkokk Simon Muller i spissen for
råvarene levert av Spar Krokstadelva
ble denne kvelden en utrolig suksess.
480 mennesker til bords skapte en
kjempestemning!!!!

poster og flotte aktiviteter er tilbakemeldingene. Med godvær så kunne
publikumstallet på rundt 300 helt sikkert vært det dobbelte. Men opp i mot
300 i et så dårlig vær sier noe om mulighetene.

Søndag var det klart for familie-og
aktivitetesdag i Årbogen Idrettspark
med ASGEIR i spissen. Nok en gang
var det dessverre kaldt og regnevær.
Publikum som var tilstede var veldig
fornøyd med opplegget, spennende

Festivalen ble avsluttet søndag kveld
med Klassisk i Svømmehallen med
Knut Harald Sommerfeldt, Mariann
Fjeld Olsen i spissen for både lokalt
sammensatt vokal oktett, strykekvartet, tubaisten Steffen Granly samt
svømmere fra Nedre Eiker Svømmeklubb som gjorde stemningsfulle
øvelser og til tider underbygget musikken med aktiviteter i bassenget.
I underkant av 00 mennesker satt
ringside i løpet av kvelden.

Resultater J-11
Fredrikstad Cup 2008:
J-11 - Pulje 1
Birkebeineren 2
Birkebeineren 2
Birkebeineren 2
Klemetsrud
Holmlia 1

-

IL Runar
BSK 2
Oppsal 2
Birkeb. 2
Birkeb. 2

5-2
2-5
6-5
4-6
1-6

J-11 - Pulje 2
Oppsal 1
BSK 1
Birkebeineren 1
Birkebeineren 1
Birkebeineren 1

-

Birkeb. 1
Birkeb. 1
Nesodden
Vestli
Torp 2

5-3
5-2
3-0
3-4
3-9
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Første kamp mot IL Runar, Marte (HV), Tilla (keeper), Emilie (HB), Ingvild
(strek), Mia V (midt), Mia H (VB) og Soﬁe (VV)
På IBK 1 spilte Felicia, Helene, Kamilla, Caroline, Silje, Marie, Kristine,
Vilde og Vy.
Og IBK 2 bestod av Tilla, Elena, Eirin, Soﬁe, Emilie, Mia V, Mia H, Ingvild
og Marte.
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HÅNDBALL
Håndball J97
Etter en ﬂott gjennomført sesong 2007/2008
avsluttet vi med deltagelse i Fredrikstad Cup
i pinsen.
6 forventningsfulle jenter (og 3 minst like forventningsfulle reiseledere…) reiste nedover fredag
kveld og ble innlosjert på Trosvik Skole.
De to siste spillerne kom i løpet av lørdagen og da var
vi totalt 2 stk. som overnattet.

Silje, Helene, Marie, Mia V og Eirin klar for disco og
tivoli!
Sportslig sett var det inspirerende å komme ut å møte andre
lag enn de vi har møtt i aktivitetsserien og få målt krefter
mot disse. Minst like viktig var det sosiale aspektet og det
å tilbringe mye tid sammen for å styrke samholdet jentene
imellom! Alt i alt en vellykket tur - både for små og store
- som frister til gjentagelse!

Sovemasker er genialt når man skal sove i klasserom..
(Foran fra venstre: Mia H, Silje, Vy. Midterste rekke fra
venstre: Marie, Caroline, Ingvild, Mia V, Helene, Soﬁe
og Marte. Bakerst fra venstre: Kristine, Vilde, Felicia,
Elena og Tilla. Emilie, Eirin og Kamilla var ikke tilstede
da bildet ble tatt)

Våre to lag spilte kamper lørdag, søndag og mandag. Lørdag startet første kamp allerede kl. 08.20 og det var mange
trøtte ansikter å se på bussen på vei til mat-teltet for å innta
frokost kl. 07.00! Deretter gikk det slag i slag med kamper og sosiale aktiviteter. Lørdag deltok vi på ”Fangene
på Kongsten Fort” – en uhøytidelig konkurranse inspirert
av reality-serien ”Fangene på fortet” - som på skikkelig
reality-vis ble avsluttet med sanking av gullpenger! Ellers
var det tilbud om både disco, tivoli og bading i svømmehall – noe alle benyttet seg av. Shopping ble det også tid
til i og med at det var flere lagerutsalg med sportsutstyr og
diverse annet ved hovedarenaen…. Det skal sies at jentene
(og de voksne….) hadde det minst like gøy i den tiden de
tilbrakte på skolen som på de arrangerte aktivitetene……..
larveløp i sovepose er alltid en slager……
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Nå står en ny håndballsesong for tur og trenere og foreldrekontakter ønsker både nye og gamle spillere og foreldre velkommen til mange spennende kamper utover vinteren……. Det er påmeldt to J-lag i regionsserien som
starter 8/0, men før den tid blir det deltagelse i Åssiden
Cup helgen 29. – 3. august. Treningstider denne sesongen blir onsdager fra 8.30 – 9.30 og torsdager fra 9.00
– 20.00. Begge dager i Ekneshallen.
Med vennlig hilsen
Mette Alstad
Foreldrekontakt J97

Støtt våre annonsører!
De støtter oss.
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HISTORIKK
Bjørkedokkstafetten
1945, 1946 og 1947
Etter krigen begynte I.B.K. friidrettsgruppe med å arrangere
Bjørkedokkstafetten. Det første løpet startet 15. september
1945 kl 18:00. Hellas hadde et A-lag og et B-lag, samt et lag
med deltagere over 32 år. Det var 10 lag som deltok:

Skogsb
ilvei

Årbogen

Gamle Steinklev

Kølabånn

4

Skibakken

5

6

Langløkka

Bjørkedokk

3

Steinbakken

7
Prestebråtan

START

2

6

= veksling

2

MÅL
Idr. plass

1+9
Vollhjørnet

Skole

8
Gamle Riksvei
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HISTORIKK

Av Erling Hamarstrøm

Bjørkedokkstafetten
15. september 1945
Hellas
M.I.F.
Åmot Idr. forening
Høland Idr. forening
Vestfossen Idr. forening
Eiker Ski & Ballklubb
Birkebeineren

3 lag
 lag
 lag
 lag
 lag
 lag
2 lag

Birkebeinerens .-lag:
Knut A. Evjen
Erling Hamarstrøm
Steinar Bekkevold
Sverre Solhaug
Ivar Bekkevold
Bottolf Skjønnegård
Asbjørn Haugen
Jonn Ramberg
Oddmund Bjerkedokk
Odd Båsland.
Birkebeinerens 2.-lag:
Rolf Bjurstrøm
Einar Jensen
Bjørn Døviken
Kåre Gustavsen
Leif Sandholdt
Gunnar Bjurstrøm
Rolf Themte
Erland Holmen
Bjørn Hansen
Bjørn Myhre
Det var Hellas som vant.
Alt skulle være i Birkebeiner-ånd, og
stafettpinnene ble laget av bjørk.
Det viste seg at pinnene ble så tunge
at de kun ble brukt én gang.
Alt ble ordnet i vanlig god regi og
premieutdelingen ble foretatt på
Dansegulvet.
Arrangementskomitéen:
Oddmund Bjerkedokk, formann
Odd Båsland, sekretær
Halvdan Kornerud, kasserer
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Omslaget til programmet i 1945

Bjørkedokkstafetten
2. juni 1946

Bjørkedokkstafetten
1947

Arrangør: I.B:K.s friidrettsgruppe.

Eikinn startet og arrangerte stafetten.
Jeg har ikke noe program fra dette
løpet, men jeg har sett . premien fra
B-klassen. En fin gravert pokal som
Eikinn vant.

Hellas:

2 A-lag
 B-lag
 lag over 32 år
Eiker Ski og Ballklubb
 B-lag
Kjelsås Idrettslag
 B-lag
Åmot Idrettsforening
 B-lag
Mjøndalen Idrettsforening
 B-lag
Birkebeineren
 B-lag
Birkebeinerens lag:
Erling Hamarstrøm
Bjørn Guneriussen
Jens Jensen
Steinar Bekkevold
Ivar Bekkevold
Odd Båsland
Erland Holmen
Kjell Olsen
Rolf Kristiansen
Oddmund Bjørkedokk
Hellas vant stafetten.
Arrangementskomitéen:
Paul Themte, formann
Rolf Kristiansen, sekretær
Erling Hamarstrøm, kasserer

Eikinns lag:
Erling Hamarstrøm
Egil Hekton
Steinar Bekkevold
Ivar Bekkevold
Kristian Olsen
Frank Andresen
Nils Aamotsbakken
Jonny Berget
Jonn Ramberg

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 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

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 2 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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Vi støtter små & store

helter!

Siri Runden, 10 år,
IBK

Alexander Aas, 29 år,
SIF

Marius Bækken, 9 år,
MIF

9020butikker • buskerudstorsenter.no
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