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Redaktøren har ordet...
Takk for meg.
Etter 9 år som
redaktør av Birkebladet sier jeg nå
takk for meg i denne
jobben. Det er på
tide at andre overtar. Det har vært
morsomt og lærerikt å være redaktør
i disse årene. Jeg startet som redaktør med Birkebladet nr. 1-2000 og det
siste ble utgitt i 2008. Vi har fått ut
3-4 utgaver hvert år, men i fjor ble det
kun to utgaver.
Jeg har vært med på flere spennende
ting underveis, blant annet registrering av domenet ibk.no der spesielt
Fotballgruppa har vært aktive brukere. Anders Kopperud hadde jo allerede
startet med å legge ut informasjon om
fotballen og disse sidene ble videreført under ibk.no. Når jeg ble redaktør
startet vi med innlevering av stoff via
e-mail. Dette lettet arbeidet i forhold
til å få materialet håndskrevet i visse
tilfeller. Etterhvert som flere fikk digitale kameraer ble også fler og fler
av bildene levert elektronisk. Dette
har også vært ett framskritt i forhold
til produksjon av bladet.
Utgivelsen av bladet hadde vært
umulig uten hjelp av typograf til å arrangere tekst og bilder slik at det blir
en bra sammenheng mellom disse.
De første årene var det Bjørn Sanner

haugen som hadde denne jobben og
nå i de siste årene har det vært Anstein
Holmen. Det er nå Anstein som overtar som redaktør og får nå all jobben
med utgivelsen av bladet.
Jeg ønsker lykke til med jobben!
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«Stafettpennen»
er mottatt.

Det er fortsatt ønske om å utgi
Birkebladet på papirformat, men jeg
tror at på sikt vil mye av informasjonen om IBK bli å finne på nettsidene.
Papirutgaven har imidlertid en viktig
funksjon som “arkiv” og historieforteller om hva som har skjedd i IBK.
Dersom mer av informasjonen legges ut på nettet må Arbeidsutvalget
og Hovedstyret ta noen grep for å
sørge for at det som ligger på nettet
blir arkivert på en eller annen måte.
Slik nettsidene er lagt opp i dag er det
ganske lett å slette informasjon fordi
man mener det er utdatert eller fordi
det er liten plass på serveren. Håper
noen tar tak i dette.
Jeg vil med dette takke for meg og
ønsker lykke til med jobben videre!

Først vil jeg takke
for et godt samarbeid med Hakon.
Jeg har følt meg på
hjemmebane når
det gjelder redigering av bladet, men
å sitte med ansvar for stoffet og utgivelsene er nytt for meg.
Derfor håper jeg gruppene i Birkebeineren og dere Krokstadelvinger med
tilknytning til klubben, vil bidra med
stoff. Bladet vil fortsette i samme
spor, men det kunne vært spennende
om ungdommen også kunne bidra
med noen innslag. De fleste utøverne
er tross alt unge.
Denne utgaven av Birkebladet vil naturlig nok inneholde en del vinterstoff
fordi forrige nummer kom i oktober.

Hakon

Bladet er fra og med dette nummeret
trykket på miljøvennlig papir.
En moderne klubb som Birkebeineren
er selvfølgelig miljøbevisst. Jeg håper
dere fortsatt vil finne Birkebladet
interessant.

Neste nummer
Stoff til neste nummer må være
redaksjonen i hende senest
15. august.
birkebladet@ibk.no

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@ibk.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:

Ubesatt

Utdanningsleder

Kjell Øverby

Lindeveien 32A

koverby@bermingrud.no

32 87 70 90

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

Verve og kommunikasjonsleder

Ubesatt

Eldres gruppe

Erling Hamarstrøm

Prestebråtveien 7

Fotball

Nils Bjerke

Postboks 57, 3071 Sande

nils@ordensvakter.com

934 24 050

Tennisgruppa

Liv Berit Fodnes

Alvedansen 24

livberitf@hotmail.com

32 87 21 04 / 970 24 706

Skigruppa

Morten Hjalland

Dovregubben 34

morten.hjalland@umoeikt.no 908 63 633

Idrettsskolen

Elisabet Kirkerud

Soria Moria 8

elisabet@autotransport.no

32 87 51 47 / 913 67 111

Håndball

Nils Anders Holte

Dovregubben 38

n-a-holt@online.no

32 87 56 37 / 948 28 344

Turngruppa

Roald Brekkhus

Prestebråtveien 103

roald@moov.no

32 87 96 39

Red. Birkebladet

Anstein Holmen

Hagan 4, 3058 Solbergm.

birkebladet@ibk.no

32 87 16 71 / 913 14 741

Driftsleder

Bjarne Vidar Øen

Konglevn.
Fax Årbogen

driftsleder@ibk.no

922 68 649
32 87 49 55

32 87 72 77 / 909 68 637

Idrettsmerkenemda Helge Solbakken: 32 87 44 18 - Erling Hamarstrøm: 32 87 72 77
Dersom du forandrer adr. tlf. etc. gi fortløpende beskjed til sekretær – Tove Tveiten

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
No livnar det i lundar,
no lauast det i li….
Og igjen livner det til rundt Årbogen.
Når det er sagt så har det ikke vært mye
ro der i vinter. Anlegget har sydet av
aktivitet – akkurat slik det skal gjøre på et idrettsanlegg.
Vinteren har vært vært snørik, til glede for noen og til
bekymring for andre. For skigruppa kom kanskje snøen
litt i seineste laget, men nå er vi jo så heldige at vi har
snøkanoner og dette reddet arrangement som skiskolen
og Årbogensprinten. Dette var arrangementer som det var
stor deltakelse på. I slike sammenhenger er vi heldige som
har et så flott anlegg som det vi har på Årbogen.
Kunstgressbanene har også vært i bruk hele vinteren.
Denne banen er vel en av få som har klart å holde åpent,
også i snørike perioder. Det er en utrolig flott innsats dugnadsgjengen for brøyting har gjennomført denne vinteren.
Klubben har fått mange tilbakemeldinger fra de som leier
og de som har vært på besøk, alle har vært udelt positive.
Dette tar vi imot med takk, og tar med oss videre i erfaringsbyggingen av å drifte en kunstgressbane.
En annen hyggelig gjeng som har vært i full drift i vinter er
torsdagsgruppa, dette er en gjeng positive og spreke pensjonister som har hatt dugnad hver torsdag. De har utført
arbeid i samarbeid med Bjarne Vidar, som vet hvor skoen
trykker. Det er blitt satt opp nye skap til oppbevaring av
glass og dekketøy, maling og annet forefallende arbeid.
Tusen takk til dere alle.

Vi går nå inn i en ny årstid og det vil igjen bli mye aktivitet på anlegget og ellers i klubben. Aktivitet er noe av det
viktigste et idrettslag kan ha. Det skal myldre av liv og
røre rundt et klubbhus.
•

Tennissesongen er i gang, og vi regner med mye
aktivitet på de flotte tennisbanene. Er du interessert i
å spille tennis, ta da kontakt med tennisgruppa eller
skjekk ut www.ibk.no/tennis

•

Løpskarusellen starter opp mandag 18. mai. Dette er
et flott trimtilbud til folk i alle aldre. Her kan hvem
som helst stille opp uansett ambisjon og nivå.

•

Fotballskole og fotballcupen er i gang med å planlegge
to store fotballarrangement før sommerferien.

•

17. til 21. juni går årets store fellesdugnad av stabelen,
i år som i fjor, arrangeres ”Bill Merk 3055” i festivalteltet på gamle IBK-banen ved Folkets hus. En folkefest for alle eikerværinger og flere til….

Det skal 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. Det er viktigere enn noen gang at
vi sammen drar lasset og får til aktiviteter som gir barn
og unge en meningsfylt fritid. Likeens er det viktig å ha
en slik aktivitet som også bidrar til å inntektsbringende
tiltak. Klubben trenger inntekter for å kunne opprettholde
et godt idrettslig tilbud. Derfor er det flott at næringslivet
også stiller opp og støtter idrettslaget slik at vi kan tilby
sunn og meningsfylt fritid for bygdas barn og unge.
Sportslig hilsen
Beate Steig
Leder

FOTBALLSKOLE
Fredag 5. juni - Søndag 7. juni 2009

For 15. gang inviterer IBK til fotballskole for jenter og gutter i alderen 8 - 13 år.
(født 1996 - 2001). Vi starter skolen fredag kl. 17:30 og holder på til kl. 20:00.
Lørdag og søndag starter vi kl. 09:00 og holder det gående til kl. 14:30.
For påmelding se www.ibk.no
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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
BIRKEBLADET NR. 1 - 2009

Leietakers sign.

Dato

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.
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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IDRETTSSKOLEN
Hva er egentlig Idrettsskolen?
I Birkebeineren er all idrettsaktivitet for
de yngste barna organisert og administrert
gjennom IBK- idrettsskolen, som er en egen
gruppe i idrettsforeningen.
Idrettsskolen har trening med allidrett for barn t.o.m. det
året barna fyller 12 år. Treningene er preget av lek og moro,
og har stor variasjon i aktiviteten. Blant annet varierer treningene utfra årstidene. På vinteren er det ski, skøyter,
aking, håndball, turn, svømming m.m. og på høst/vår er
det fotball, friidrett, tennis, sykling, orientering m.m. Det
er et mål at barna gjennom idrettsskolen skal få kjennskap
til de ulike idrettsgrenene som finnes, både i egen idrettsforening og ellers.
Selvsagt ønsker Birkebeineren at barna skal drive med
de idrettsgrenene vi har i foreningen vår, slik at de blir
værende i IBK lenge. Men enda viktigere er det at barna
blir glad i aktivitet og idrett generelt, slik at de fortsetter
med det. Vi vet at fysisk aktivitet er bra for både kropp og
sjel, og vi vet at det å «vokse opp» i en idrettsforening, i
tillegg til det fysiske, gir gode opplevelser og sosiale erfaringer som er til nytte senere i livet. Dette er kvaliteter
vi ønsker for barna i Krokstadelva, og vi tror IBK- idrettsskolen bidrar til å gi et godt grunnlag for et aktivt liv.
Idrettsskolen består nå av ca 300 barn fordelt på 13 grupper. På de fleste alderstrinn er det en gruppe for Stenseth
og en for Krokstad, men er det få barn på et trinn, blir
gruppene slått sammen. Det er ingen nedre aldersgrense,
men vi forventer at foreldrene er aktivt med, spesielt i de
yngste gruppene. Derfor heter gruppene for barn under
skolealder «Foreldre og barn» (F&B). I tillegg har vi en
egen gruppe for funksjonhemmede, med medlemmer både
fra Krokstadelva, Mjøndalen og andre kommuner.
Aktiviteten er basert på at hver gruppe har foreldre som
stiller opp, både som trenere og foreldrekontakter. For å
være trener er det like viktig å ha gode sosiale lederegenskaper overfor barna, som å ha idrettserfaring. Idrettsskolens styre har en egen trenerkoordinator, som har jevnlig
kontakt med trenerne, tilbyr kurs, skaffer utstyr og som er
tilgjengelig for gruppene.
Etterhvert som barna blir eldre øker aktiviteten, og de
eldste barna har tilbud om egne treninger i fotball, hånd-
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ball, ski og turn, i tillegg til allidrett. Aktiviteten er likevel
administrert under idrettsskolen, og treninger for samme
årstrinn er til ulike tider, slik at barna kan delta på så mye
de vil, uten å måtte velge en bestemt idrett så tidlig.
I forhold til mange andre aktiviteter for barn, er det billig
å være med i IBK. Har du betalt kontingent til idrettsskolen, kan du benytte alle IBK sine aktiviteter frem til 12 år.
Og kontingene holdes svært lave, slik at alle familier skal
ha råd til å ha barna sine i idrettsforeningen. Aktive foreldre som stiller opp med dugnadsinnsats gjør dette mulig.
I tillegg til treninger har idrettsskolen ulike arrangement i
løpet av året, som juletrefest, diskotek, skirenn (Eknesrennet) og familie- og aktivtetsdag på Bill.Mrk 3055.
Idrettsskolens aktivitet starter 1 - 2 uker etter skolestart
på høsten, og avsluttes innen midten av juni. Hver gruppe
lager en halvårsplan for aktiviteten, hvor det fremgår hva
man skal gjøre og hvor man skal møte. Gruppene har time
i gymsalen på skolen, i tillegg til at de bruker uteområder
på Årbogen og ellers i bygda. Noen trenere sender ukentlig mail eller sms til alle foreldrene, med informasjon om
treningene. Vi ser at sms, mail og hjemmeside er viktigere
informasjonskanaler, som vi skal satse enda mer på i fremtiden.
Vårt mål er at enda flere familier i Krokstadelva velger
idrett som del av en god oppvekst for sine barn. Vi gjør
vårt beste for å gi barna gode opplevelser gjennom allsidig
aktivitet, og vi ser hver uke glade barn som utvikler gode
fysisk ferdigheter i sosialt fellesskap i IBK-idrettsskolen.
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IDRETTSSKOLEN
Eknesrennet 2009!
Søndag 1. februar gikk det
tradisjonsrike Eknesrennet
av stabelen. Mye snø, ﬁne
løyper og fyr på bålet i skileiken skapte en ﬁn atmosfære,
selv om det var litt i kaldeste
laget for noen. Aktive foreldre
og erfarne karer fra seniorgruppa var på plass for å gi
barn, foreldre og besteforeldre en ﬁn søndag ved det
ﬂotte anlegget på Årbogen.
Nesten 160 barn stilte til start, og de
fordelte seg på en kort og en lang
løype. Spente og forventningsfulle
ble barna stilt opp i rekker av stødige
startere, og sendt ut i løypa til heiarop fra publikum. For de yngste barna
var løypa rundt fotballbanen en passelig styrkeprøve, mens de eldste barna
fikk større utfordringer og måtte vise
stødighet både i nedover- og oppoverbakker.
Spennvidden var stor, og her var alt
fra forsiktige nybegynnere til mer
erfarne løpere med godt innarbeidet
skiteknikk. Felles for alle var staselige startnummer og stor idrettsglede
i et renn hvor det ikke er tidtaking, og
hvor målet er å oppleve gleden ved å
gå på ski, uavhengig av ferdighet og
erfaring.
Gleden var ekstra stor da barna nærmet seg mål og en ivrig Speaker Burre
gjorde stas på den enkelte, og hvor
stolte foreldre og besteforeldre heiet
sine håpefulle over mållinja.
Da ventet varm saft og en velfortjent
flott premie, utdelt av selve ryggraden
i IBK, representanter fra medlemmene
med lengst fartstid i idrettslaget vårt.
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Nr 53 Leah Eide er klar til start.

Nr 149 Henrik Bjerknæs Nilsen var
en av de mest rutinerte løperne.
Flott skiteknikk.

IBK-Idrettsskolen noterer seg for nok
et godt gjennomført Eknesrenn. Vi
takker både arrangører og deltagere
for en fin dag, og ønsker alle velkommen tilbake til nytt renn om et år!
I mellomtiden oppfordrer vi alle til å
bruke det flotte området på Årbogen
til aktivitet og familieturer gjennom
hele året, både med og uten ski på
beina.

Sander Blikken Halfdansen i ﬁn stil.

En av de trofaste arrangørene,
Finn Støa, delte ut varm saft til
deltagerne etter målpassering.
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TENNISGRUPPA
NY TENNISSESONG
Nå står ﬁre ﬂotte tennisbaner
klare. Takk til en dyktig
dugnadsgjeng!
I år har vi skiftet låser på alle banene,
så alle medlemmer må ha ny nøkkel.
Ta kontakt med Torbjørn Haugen
(Mob.nr. 99 54 24 90) for å få ordnet
dette.

Vi ønsker gamle og
nye medlemmer
VELKOMMEN TIL
IBK Tennis 2009!

JUNIORTRENINGER
IBK Tennis startet opp med
trening for juniorer tirsdag 19. mai.

Fra fjorårets juniortreninger: Ole Jørgen, Lars Eirik, Govinda, Sara, Jeanett,
Fabian og Kristine.

Fast treningsdag er tirsdager.
I år har vi leid inn en trener fra DTK
– Stian Korneliussen.
Ta kontakt med Liv Berit Fodnes
Mob. nr. 97 02 47 06 for mer
informasjon.

Birkebladet beklager:
I forrige nummer av Birkebladet kom
vi i skade for å sette feil navn på
dette bildet.
Juniorﬁnalen ble
spilt mellom Vetle
Gutterud Ellingsen
og Lars Eirik Øwre.
Bildet er av
Lars Eirik Øwre
som ble nr 2.
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Full konsentrasjon før serven.

Avslutning for juniortreningene feires
med kaker og brus.
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FORELDRE & BARN
F&B Krokstad er en gjeng på
14 barn, i alderen 12-5 år som
trener i gymsalen på Krokstad
skole en dag i uka.
Alle barna har med foreldre som også involverer seg i treningen på en eller annen måte. Trener Thomas har barnas
fulle oppmersomhet og har lagt opp det meste av treningen
som lek, med innslag av forskjellige aktiviteter.
Det er trening med ball, apparater, trening på balanse og
konsentrasjon.
I vinter har vi også brukt skileiken på Årbogen flittig til
aking og skigåing. Vi er en kjempefin gjeng som vi ser
utvikling på fra trening til trening. Nå ser vi frem til våren
og at vi kan begynne med aktiviteter ute på barmark igjen.
Hvis noen har lyst til å være med så har vi så absolutt plass
til flere. Vi trener hver torsdag mellom 17.00-18.00.

Her er vinnerne av
Idrettsskolens lotteri
Bjørn Myhre Sport sponset lotteriet som
idrettsskolen hadde i februar.
Vinnerne er kontaktet.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Skipakke voksen
Skipakke barn
Skipakke barn
IBK - dress
Smørekoffert
Smørekoffert
Smørekoffert
Smørekoffert
Smørekoffert

Kevin Hansen
Ellen Watnebryn
Thomas Akselvoll
Berit Nergaard
Jostein H. Nilsen
Oddmar Nilsen
Berit Bjørløw-Larsen
Mia Matilde Maudal
Vilde Brandt

Hilsen Eili Bakketun, idrettsskolen
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BARNEHAGEN
Årbogen barnehage med helse i fokus
Helse i fokus!

I Årbogen barnehage har vi idrett og helse
som satsningsområde! Dette jobber vi med:
• Synergi Helse er engasjert i arbeidet denne våren med
HMS-utvikling i barnehagen, der vi jobber med ledelse
av HMS-arbeid, prosess- og teamarbeid i personalet og
alle ansatte skal gjennomføre en helseprofil hos Synergi
Helse.
• Vi er med i prosjektet Fiskesprell
– en nasjonal kampanje for å spise mer fisk.
• Vi er med i Barnas Turmarsj (satt i gang av Norges
Gang og Mosjonsforbund – der vi skal registrere et visst
antall turer i løpet av en periode og skryte av oss selv
etterpå).
• Alle barna har vært med i et danseprosjekt internt
i barnehagen, der en innleid danseinstruktør har hatt
dansegrupper over noen uker, og til slutt hadde barna
danseoppvisning i barnehagen.

Årbogen barnehage
- Vi blir miljøfyrtårnbedrift
I samarbeid med kommunen er vi i gang med å gjøre
endringer som skal til for at vi skal bli sertifisert som
Miljøfyrtårn! Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat.
Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet.
Det innebærer bla. :
• gå gjennom en miljøanalyse
• deretter å oppfylle definerte bransjekrav.
Disse temaene inngår i bransjekravene og skal vurderes:
Internkontroll HMS, arbeidsmiljø, innkjøp og materialbruk, avfall, energi, transport, utslipp til luft, utslipp til
vann, estetikk.

Vi er i god gang, vært på ﬂere
Miljøfyrtårnsamlinger og HMS-kurs
- innen sommeren har vi tatt mål av oss
å bli miljøfyrtårn!
10

Barnehagen
- en lærende organisasjon
Dette gjør vi:
Utviklingsprosjekt i kommunens barnehager
Rammeplanen sier at alle barnehager skal ha et systematisk
vurderingsarbeid, som legger grunnlaget for barnehagen
som lærende organisasjon. Kommunen har fått midler til
å gjennomføre et utviklingsprosjekt i alle barnehagene,
der vi har fått hjelp av et konsulentfirma, gjennomført en
kartlegging av hvordan vi er som lærende organisasjon
og deretter hjelp til å definere mål, hovedområder å jobbe
med og hvordan jobbe med det for å lære og utvikle oss
best mulig.

Internopplæring

Møteplasser på avdelings-, assistent-, leder- og personalgruppenivå. Vi jobber med å utvikle felles ståsted og plattform, gode rutiner og handlingsplaner og med pedagogisk
innhold og prosesser.

Eksterne kurs

Enkeltpersoner eller hele grupper kurses i aktuell
opplæring. Det har vært HMS-kurs, IK-matkurs,
økomatdag, miljøfyrtårndag, magiske samlingsstunder og
taushetsplikt. I slutten av mars er det felles planleggingsdag
i kommunen, med pedagogisk barnetema!
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BARNEHAGEN
Danseprosjekt!

Vi har søkt og fått midler til dette prosjektet i kommunen,
og har leid inn Merete Næss Larsen som danseinstruktør
– og det har vært veldig bra!
I slutten av mars skal alle barna få fremføre dans for resten
av gjengen her i barnehagen, og underveis har barna vært
med og bestemme deler av innholdet etter hvert som de
har blitt mer og mer kjent med hva de kan gjøre i dansegruppene.

Tema: IS

Alle 3 avdelingene har i vintermånedene hatt tema Is, det
ble eksperimentert på forskjellig vis. På forrige side viser
barna noen resultater.

Årbogen barnehage
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 avdelinger (aldersdelt; små, mellomstore og store)
Barnehagen ligger på Årbogen idrettspark
Godkjente 365 kvm – i praksis over 7 m2 pr. barn!
Godkjente tilleggsarealer som brukes daglig: Storsal, peisestue, gymrom – til sammen 185 m2
Utelekeplass og asfaltert plass til sykling etc.
2 fotballbaner og 1 kunstgressbane
Skøytebane og skileikbakke m/snøkanon!
Badevann
Trollhaugen – vår egen plass i skogen

Velkommen til en ﬂott barnehage.
Midt i naturen.
BIRKEBLADET NR. 1 - 2009
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SKIGRUPPA
Minneord om Grete Smedberg
Det var med sjokk og vantro vi mottok beskjeden om at
Grete Smedberg var død av hjernehinnebetennelse torsdag
22. januar 2009 bare 19 år gammel. Det var jo så altfor
altfor tidlig.
Grete var medlem i IF Birkebeineren og skigruppa hadde
gleden av å ha henne i miljøet i mange år. Hun var med på
skigruppas trening kort tid før hun døde, så det er uvirkelig
at dette skulle skje. En person som Grete er utrolig viktig
for å få til et godt sosialt miljø. Hun var ikke nødvendigvis
den som alltid stod øverst på resultatlistene, men hennes
deltagelse på treninger, renn og sosiale arrangementer bidro til at miljøet ble hyggelig både for barn, ungdom og
voksne.
Når vi leser minneord om Grete fra Vik skole hvor hun var
lærling og fra andre idrettsmiljøer hun var del av, er det
lett å nikke gjenkjennende. Hun var ei sprudlende og glad
jente som vi alle satte stor pris på og vil savne. Det er lett
å se for seg at hun ville passe som barne- og ungdomsarbeider. En trygg og ansvarlig person, men samtidig åpen
for lek og moro.
En full Nedre Eiker kirke viste hvor mange som kjente og
satte pris på Grete. Det ble et verdig siste møte med Grete.
Skimiljøet vil savne henne mye framover.
Våre tanker går til familie, kjæreste og nære venner.
På vegne av IF Birkebeineren og skigruppa
Sverre Støstad

Hovedlandsrenn 2009
Chrisander vant skicrossen, og ble nr 34 på
5 km fristil. Simen Holmen Langerud ble
nr 36 på 7,5 km fristil, og var med å bli nr. 3
på kretsstafetten.
Sondre Fagerhøi (67-sprint) og Jørgen Dahl Paule (96)
deltok også, og representerte IBK på en fin måte.
Vi gratulerer alle fire, og håper på enda større deltagelse
fra IBK neste år. (Dessverre var det flere av våre deltagere som måtte melde frafall pga. sykdom.)
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Årbogensprinten 2009
Det var 197 deltagere på årets Årbogensprint 17. januar 2009, og rennet gikk som
vanlig i klassisk stil. Dette var en økning på
ca 50 deltagere fra i fjor, og under ﬂotte forhold arrangerte en rutinert stab et vellykket
arrangement.

To lovende unge skiløpere fra Birkebeineren
- Torodd Klausen og Anders Høiås
Deltagerne som stilte opp, fikk nyte godt av flotte løyper,
satt i stand av en flott dugnadsgjeng i samarbeid med N.
E. Kommune. Mildværet i uka før gjorde det litt usikkert
med hensyn til løypetrase og forhold, men takket være
kunstsnøen klarte vi å gjennomføre rennet. Det ble mange
flotte resultater på våre løpere.
I J11 år kom Nora B. Nilsen på 2.plass og Julie K. Støstad
på 3. plass. Marthe Klausen vant J12 år. Bendik S. Holth
kom på 3. plass i G12 år tett fulgt av Herman Evju 4 sekunder bak. Oda K. Bekkestad delte 1. plassen med Aurora
Brox fra Eiker-Kvikk i J13 år, mens Benedicte Lindbeck
kom på 3. plass. Michael B. Gjøvaag kom på 3. plass i G13
år. Hanne Klausen vant J14 år, mens Magnus H. Pettersen
vant G14 år. Hege H. Andersen kom på 3. plass på i J15 år.
Dina Kristine Mølmen kom på 3. plass i J16 år. Chrisander
S. Holth tok 1. plassen i G15 år og Robin Aa. Kristoffersen kom på 2. plass i G16 år. Lise Smedberg vant K17 år,
mens Tonje H. Andersen og Charlotte Runden tok de to
første plassene i K18 år. Tine M. Andersen kom på 3. plass
i K19/20 år. Joachim B. Sjulstad tok 3. plass i M18 år,
mens Simen Fagerhøi vant M19/20 år. Bjørn Bak gjorde
en flott innsats i seniorklassen og kom inn på 2. plass.
BIRKEBLADET NR. 1- 2009

SKIGRUPPA
Oppsummering av Barnas Skiskole 2009
Skigruppa arrangerte med
god hjelpe fra Idrettsskolen Barnas Skiskole 3.-4. januar
2009 med ca. 120 aktive barn
fordelt på 9 grupper.
Det ble et passe antall med tanke på
gruppestørrelser og lunsjservering. Vi
hadde rundt 60 funksjonærer. Dette
var kanskje litt i underkant av behovet,
så neste år får vi få med flere. Selv om
vi hadde ønsket oss snø litt tidligere i
år enn det vi fikk, hadde vi fått laget
en del kunstsnø som gjorde det mulig
å gjennomføre skiskolen.
Vi har også i år fått litt mer erfaring
som vi tar med oss videre i planleggingen for neste år. Bl.a. er det viktig
å planlegge aktivitetene for de yngste
gruppene. Tre aktiviteter i skileiken
etter hverandre kan bli litt mye.
Kanskje burde det vært en ”soft start”
for nybegynnere?
Vi ser også at det kunne vært praktisk
med et stav-stativ i skileikområdet.
Det blir mange like stavpar når alle
skal sette dem fra seg og da kan det
bli en utfordring å finne dem igjen
etterpå. Det er selvfølgelig lurt å
merke utstyret sitt, mange hadde gjort
det, men slett ikke alle.
Bål og saftserveringen i steinbruddet
var populært da det kunne bli litt
venting i forbindelse med skytingen
som foregikk der. Skytingen var
som vanlig vellykket og mange traff
blinkene. De fleste husker nok også
det litt overraskende innslaget i
minneløypa, en gorilla i full størrelse.
Funksjonærene hadde fått gule
refleksvester som ble benyttet. Det
kom forslag på at gruppelederne
kanskje skulle hatt en annen farge på
sine vester. Vi ser på det til neste år.
BIRKEBLADET NR. 1 - 2009

Klar for bjelleløypa i samla tropp
Det er viktig med evaluering av
arrangementer av denne typen og at
det gjøres mens man har det friskt
i minne. Evalueringen denne gang
gjorde at det ble mulig å skrive en
oppsummering av skiskolen i mars
måned.
En meget vellykket skiskole ble det,
takket være iherdig innsats fra mange
funksjonærer og spesielt de som også
hadde planlagt alt i forkant. Dette
teamet ble godt ledet av Elin Børrud.
Takk til alle sammen.

Full innsats av Erik Høiås.

Hva gjorde denne karen i minneløypa?
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SKIGRUPPA
Samling på Haglebu 7.-9. november

Oppstilling foran fotografen på Haglebu

Helgen 7. – 9. november hadde 8 ungdommer
og 4 voksne fra 13 – 16 års gruppa samling
på Haglebu.

En god middag, tilberedt av en innleid mesterkokk (se bilde),
med gode hjelpere ble etterfulgt av et par selskapsleker
ved bordet. Kortspill og prat avsluttet kvelden. Kvelden
ble ikke lang, vi var trøtte etter en innholdsrik dag.

Vi var alle innkvartert i Myklemyrs hytte tidlig fredag
kveld. Vi reiste opp i snøvær og begynte å angre på at vi
ikke hadde tatt med ski. (Det skulle vise seg at vi hadde
valgt riktig). Ole avslørte flere sider av seg enn bare å være
god til å stake og han hadde lapskauskjelen klar til oss
andre. (Vi ser ikke bort fra at han hadde fått litt hjelp av
Hilde og Stine.) Vi fikk innredet oss og kvelden gikk med
til hyggelig samvær.

Søndag kom med mildvær og regn. Lite innbydende forhold, men vi fikk løpt
en times tid. En god
dusj, mat, opprydding
og vi var klare til avreise. Litt skeptiske til
kjøreforholdene, men
det gikk bra.

Lørdag opprant med tåke og mildvær. Etter frokost dro vi
ut på dagens første økt. En tøff elghufs intervall økt var i
vente. Vi fant en fin bakke og fikk kjørt ei riktig god økt.
Både voksne (særlig de voksne) og utøvere var godt slitne
etter treningen. Innsatsen var meget god.

Vi var ikke heldige med
været, men alle hadde
en topp weekend og
var enige om at dette
må vi gjenta.

Neste økt var en rolig joggetur med innlagt snøballkasting.
Tilbake til hytta ventet dusj, badstue for ungdommen med
innlagt utebading. Hvem som vant den konkurransen vites
ikke, men innsatsen var upåklagelig.

Forts. neste side
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Den innleide kokken, Kenneth!
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SKIGRUPPA
Terrengløpet Årbogen
Skigruppa arrangerte som vanlig Terrengløpet Årbogen på høstparten.
Løpet var lørdag 18. oktober og det var
ca 140 påmeldte deltakere.

Det var barneløp på 1 km fra 0-10 år, mens de eldre løp
enten 4 eller 7 km. Vi hadde også i år stafett der man kunne
gå sammen to og to og per lag, og der man løp enten 2 eller
3 ganger á 1 km hver, avhengig av hvilken klasse man løp
i. Det var 19 lag som var påmeldt.

Fellesstarten har gått.

Magnus og Pål varmer opp med Trond Iversen.
... forts. fra forrige side

Vi la merke til at Magnus Hannevig Pettersen og Chrisander
Skjønberg Holth gjorde rent bord både individuelt og på
stafett i 13-14 års klassen. Bra gutter! Det var mange andre
gode resultater også. Resultatlista finnes på skigruppas
hjemmeside.

Slike sosiale samlinger er utrolig viktige for samholdet i
gruppa. Vi får håpe at vi blir enda flere neste gang. Vi tar
mer enn gjerne en tur til, men november er ikke den beste
måneden. En takk til fam. Myklemyr for at de stilte hytta
til disposisjon, takk til baker Klausen for bakervarer og til
Delikat for pålegg.
Spreke gutter fra IBK,
Bendik og Herman.

Julie og Nora løp fort.

Web-sider

Dere ﬁnner mer informasjon om aktiviteter,
nyheter, renn og resultater på skigruppas
Internet sidet.

I godt driv oppover bakken, men hvor er skia?
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Gå inn på www.ibk.no og velg SKI
på venstre side.
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SKIGRUPPA
Småplukk fra skigruppa
Mange pall-plasser!
Hittil i sesongen 2008/2009 har våre løpere deltatt på 48
renn (inkl. 3 turrenn), og dette er 422 starter – et gjennomsnitt på 6,1 renn pr. aktiv. Av pallplasseringer har vi fått 58
gull, 41 sølv og 38 bronse. Ikke dårlig!

Eikerkarusellen

KM 2009 – Geilo 24.01 09 klassisk
Tonje Høgli Andersen ble
Magnus Hannevig Pettersen ble
Chrisander Skjønberg Holth ble
Oda Karlsen Bekkestad ble
Michael Besseberg Gjøvaag ble
Hanne Klausen ble
Knut Sindre Mølmen ble

nr. 1 i K 18 år
nr. 1 i G 14 år
nr. 2 i G 15 år
nr. 2 i J 13 år
nr. 2 i G 13 år
nr. 3 i J 14 år
nr. 3 i M 19-20 år

Eikerkarusellen ble arrangert den 20/1-09, uka rett etter
Årbogensprinten. Dette førte til flotte løyper for de rekordmange 210 deltagerne denne kvelden på Årbogen.
Mange små og store eikerværinger viste fram flotte takter
i skisporet.

KM 2009 – Geilo 25.01.09 fristil

Jr. NM 2009

KM sprint 9 februar 2009

Ungdommens
Holmenkollrenn 2009

KM stafett 30.12.2008

Joachim Sjulstad ble nr 100 på 10 km klassisk.
Tonje H Andersen ble nr. 40 på 5 km klassisk.
Også våre eldste løpere har vært plaget av sykdom, slik at
deltagelsen ikke ble som forventet her. Vi håper de kommer sterkere tilbake.

Mange av våre løpere i klassene 13-14 år, deltok i Ungdommens Holmenkollrenn, og oppnådde flotte resultater.
Her deltar flere hundre deltagere fra store deler av landet,
så her er kampen om de beste plassene knallhard.

Hanne Klausen ble
Oda Bekkestad ble

nr. 2 i J 14 år
nr. 1 i J 13 år

J 13 år Oda Karlsen Bekkestad
G 14 år- Magnus H Pettersen
J 14 år Hanne Klausen
G 15 år Chrisander S Holth
K 18 år Tonje H Andersen

G 13-16 år Chrisander, Sondre og Magnus
Vi gratulerer alle medaljevinnerne!

nr. 2
nr. 2
nr. 3
nr. 3
nr. 2

nr 1

Lørdag, klassisk
Res: nr 27
Bekkestad,Oda Karlsen
Res: nr 44
Besseberg Gjøvaag,Michael
Res: nr 24
Klausen,Hanne
Res: nr 70
Lindbeck,Benedicte
Res: nr 31
Pettersen,Magnus Hannevig
Res: nr 90
Viken Flaten,Torjus
Søndag, fristil
Res: nr 18
Bekkestad,Oda Karlsen
Res: nr 75
Michael Besseberg Gjøvaag
Res: nr 45
Klausen,Hanne
Res: nr 61
Res: nr 117
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Pettersen,Magnus Hannevig
Viken Flaten,Torjus

KM Sprintstafett. Magnus Hannevig Pettersen, Sondre
Fagerhøi og Chrisander Skjønberg Holth gikk helt til
topps i Kretsmesterskapet i stafett i klassen 13-16 år.
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DRIFTSLEDEREN
Kunstgress
Erfaringer med drift etter
en vinter med mye snø og til
tider sterk kulde, gjør at vi
tross dette ser lyst på fremtiden med drift av anlegget
innenfor budsjettet.
Som tidligere skrevet i Birkebladet
startet vi byggingen av kunstgressbanen
på Årbogen sommeren 2008. Etter
lang tids planlegging og økonomiske
vurderinger ble banen åpnet søndag
28. september. Klipping av snora og
avspark til første kamp ble foretatt av
ordføreren i Nedre Eiker, Elly Therese
Thoresen.
Åpningskampen ble spilt mellom IBK
96 og MIF 96. Mange av våre 34 lag
ville gjerne spille nettopp denne kampen og valget falt på det laget som
hadde samlet inn mest penger ved
innsamlingsaksjonen som vi hadde
tidligere på høsten.
Aksjonen innbrakte ca. kr. 330 000.Takket være positive givere og en fin
jobb av fotballgruppa, var dette et
fint bidrag til investeringen. Forøvrig greide byggekomiteen å holde seg
innenfor den budsjetterte rammen.
Den første snøen falt allerede i
begynnelsen av november, før vi
hadde vedlikeholdsutstyret på plass.
Dette gjorde at den første tiden ble
en utfordring og fin erfaring resten av
vinteren. Varmeanlegget som driftes
med propan var på dette tidspunkt
startet opp og overlevert oss.
Sirkulasjonen av 20 000 liter oppblandet glykol gjør at gressteppet til en
hver tid er mjukt og behaglig å spille
på. Glykolen sirkulerer i kilometervis med rør på langs av banen, mens
gresset ligger på tvers. Dette gjør at
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det meste av vedlikeholdet foregår på
tvers av banen for ikke å skade gresset. Varmeanlegget er ikke ment som
smelteanlegg, så all snøen må fjernes
for å få maksimal spilleflate. Med så
mye snø som vi har hatt i vinter, har
dette vært en utfordring og erfaring
å ta med seg videre. Brøytingen må
starte når det har kommet 5-6 cm snø,
og fortsette til det slutter. Takket være
stor innsats av ikke minst enkeltpersoner i fotballgruppa, har vi bare gode
tilbakemeldinger fra våre egne spillere og de som er leietakere.
Når vi vet at våre ”naboklubber”
til tider har slitt med forholdene og
stengt baner i vinter, føles det fint
at vi har kunnet tilby fine forhold
for våre brukere allerede den første
driftsvinteren.
Som ungdom tok jeg fagbrev som
kjølemontør ved Drammens Jern.
Kjøleanlegg er nemlig det motsatte
av varmeanlegg og driftes på samme
måte. Dette har medført at jeg har
brukt mine tidligere erfaringer til
selve kjøringen av varmeanlegget med

sjøntventiler og sirkulasjonspumper.
Temperaturen i banedekket har ligget
på ca. 3 grader uansett utetempratur.
Forbruket av propan avhenger av denne temperaturen samt kulde og vind.
Etter nesten ett halvt års fyring har
vi forbrukt ca. 36 800 kg propan som
beløper seg til ca. 173 000.- kr.
Dette er langt under hva vi hadde
budsjettert med, så her har vi gjort noe
riktig. Det sies at andre kunsgressbaner
kan ha utgifter som er tre ganger
høyere.
Konklusjonen og erfaringene vi har
gjort oss etter den første vinteren
med drift og vedlikehold, er at det
koster penger og mye arbeid på
enkeltpersoner. Sitter det noen der
ute, enten pensjonister eller andre
som kunne tenke seg å hjelpe til, så
er vi glad for det. Jeg mener det må
være godt å vite at en gjør meningsfylt
arbeid for barn og ungdom, så ta gjerne
kontakt med meg for mer info.
Jeg vil benytte anledningen til å ønske
dere alle en God Sommer.
Bjarne Vidar.
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Andelshavere til Årbogen kunstgress
Regnskapssjefen
Krokstadelva

Krokstad Bensinstasjon
Krokstadelva

G-sport
Krokstad Senter

Tannlege Rolf Enersen
Mjøndalen

Byggvareutsalget (Byggeriet)
Krokstadelva

Ekstra Leker Krokstad AS
Krokstadelva

Steenberg Bedriftrådgivning
Krokstadelva

Eggedal Sag
Mjøndalen

Eiker Rørsenter
Mjøndalen

Helge Holmen AS
Krokstadelva

Lysaker og Thorrud AS
Mjøndalen

La Baguette
Buskerud Storsenter

Intersport / sportmix
Mjøndalen

Zoo Markedet AS
Krokstad Senter

Buskerud Karosseri
Solbergelva

Centrum Rør
Drammen

Smart Communication AS
Krokstadelva

Opplæringskonsult AS OPK
Krokstadelva

Intersport
Buskerud Storsenter

Forsikringssenteret DA
Drammen

Gulliksen og Holmen AS
Drammen

Eiker Elektro
Krokstadelva

Eiker Grøntmiljø
Hokksund

Elektrotavler NST AS
Mjøndalen

Eiker Gassmontasje
Krokstadelva

KIWI Mjøndalen

Kurt & Pål Kristoffersen AS
Krokstadelva

Kretz Musikk
Krokstadelva

Tannlege Knut Vik
Krokstadelva

Steen & Lund AS
Anleggsgartner, Drammen

Tannlege Steinar Vesterdal
Mjøndalen

EB Energimontasje
Mjøndalen

Bokhyllespesialisten AS
Solbergelva

Asbjørn Aulie Lompebakeri
Mjøndalen

Brdr. Solem
Krokstadelva

Norpump AS
Kalbakken, Oslo

Tannlege Bjørn Ole Westby
Mjøndalen

Bjørn Myhre Sport
Krokstadelva

Trelleborg Viking AS
Mjøndalen

Uni Sport
Lier

KIWI Stenseth

Strøm Sikkerhet AS
Oslo

Glassmester Olsen
Drammen

Spar Krokstadelva AS

Tannlege Terje Døviken
Drammen

Møbel-Grotten AS
Krokstadelva

Eiendomsmegler 1
Krokstadelva

Gunnar Karlsen AS
Drammen

Sølvberg Sikkerhet AS
Darbu

Oppretterkompaniet AS
Drammen

Frykbergs Konditori
Krokstadelva

Bjurstrøm Transport AS
Krokstadelva

Norsk Formularindustri nfi
Mjøndalen

Sundsmoen Varetransport
Krokstadelva
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Andelshavere til Årbogen kunstgress
G-sport
Krokstad Senter

Gevelt Grustak AS
Mjøndalen

Mjøndalen Gjestgiveri
Mjøndalen

Ekstra Leker Krokstad AS
Krokstadelva

Brdr. Katrud
Krokstadelva

Drammen Ventilasjon AS
Drammen

Eiker Rørsenter
Mjøndalen

Price Lagerbutikk AS
Krokstadelva

Stians Pipeservice AS
Steinberg

La Baguette
Buskerud Storsenter

Byggm. Ingar Bjurstrøm AS
Steinberg

Spenst Mjøndalen

Buskerud Karosseri
Solbergelva

Krokstad Rør AS
Krokstadelva

VVS Entreprenøren AS
Krokstadelva

Opplæringskonsult AS OPK
Krokstadelva

Skaugen Blikk & Ventilasjon
Krokstadelva

Eiker Bilsenter AS
Krokstadelva

Gulliksen og Holmen AS
Drammen

Teknisk Ventilasjon AS
Solbergelva

Takringen AS
Krokstadelva

Elektrotavler NST AS
Mjøndalen

Murm. Fjeldheim & Knutsen
Solbergelva

Arro Elektro AS
Solbergelva

Kurt & Pål Kristoffersen AS
Krokstadelva

Fasade Consult Aluminium AS
Mjøndalen

Trio Entreprenør AS
Drammen

Steen & Lund AS
Anleggsgartner, Drammen

Stilbygg
Krokstadelva

BrioButikken
Buskerud Storsenter

Bokhyllespesialisten AS
Solbergelva

Svea Maskiner AS
Drammen

Reiselyst AS
Hokksund

Norpump AS
Kalbakken, Oslo

Buskerud Fyr & Flamme
Hokksund

Hans Mote AS
Mjøndalen

Trelleborg Viking AS
Mjøndalen

Eiker Hagemaskin Service
Hokksund

DNB Nor
Krokstadelva

Strøm Sikkerhet AS
Oslo

MiljøRenhold AS
Mjøndalen

Eikerbladet
Mjøndalen

Tannlege Terje Døviken
Drammen

Bakermester Klausen AS
Krokstadelva

Harald Lysaker AS
Krokstadelva

Gunnar Karlsen AS
Drammen

Video System AS
Lier

Dialog Eiendomsmegling

Frykbergs Konditori
Krokstadelva

Glassenteret Eiker AS
Krokstadelva

Sundsmoen Varetransport
Krokstadelva

Kid Interiør AS
Drammen
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TURN
Fra trening i Ekneshallen...

Bak fra v: Frida Bryn, Ann Mari Heggedal, Julie Solheim
Foran fra v: Jonas Johannessen, Jacob Evje.

Fra v.: Kamille Hovd Berget, Frida Bryn, Lea Marie Evje
20

Sondre Brekkhus i strak salto med 360 graders skru
under kyndig kontroll av Roald Brekkhus.
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TURN
... til SALTO-konkurranse i Solberghallen.

IBK turn deltok med 28 deltakere på SALTO-konkurranse i Solberghallen 14.april 09.
Vi deltok i klassene 8-10 år, 11-12 år og 13+. Alle lagene gjorde en svært bra innsats og alle ﬁkk velfortjent medalje.
Her er hele gjengen samlet.

FOTBALL
IBK-cup arrangeres for 21. gang

IBK-cup har utviklet seg til å bli en stor
turnering hvor lag fra hele Buskerud og
nabokretsene møtes til en trivelig cup med
fotball i høysetet.
BIRKEBLADET NR. 1 - 2009

Det er spesielt tre ting som fremhever IBK-cup som en
kvalitetsturnering. Rask og effektiv kampavvikling, høy
sosial profil hvor spillerene settes i fokus og flotte premier
til alle spillererene. Fornøyde lag kommer tilbake år etter
år, og har gjort oss til en av Buskeruds største cuper.
Som arrangør for en cup med godt over hundre lag, vil vi
gjøre vårt beste for at spillere, lagledere og foresatte skal
få en hyggelig fotballavslutning før ferien. Årbogen ligger
i naturskjønne omgivelser med gode turmuligheter og stor
badeplass, hvor det er mulighet til å ta seg et forfriskende
bad mellom kampene.
For de minste finnes det også lekeplass med tilhørende
lekeapparater, samt andre aktiviteter. Kiosk og kafeteria
er åpen alle dager.
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BILL MRK 3055
Bill Mrk 3055 – En folkelig kulturfestival.
Årets festival arrangeres 18. juni til og med 21. juni 2009.
Alle arrangementene gjennomføres i og rundt vårt 1036 m2
store festivaltelt som står plassert på Nedre Eiker Kommunes
1000 år sted.
Festivalteltet
torsdag 18. juni kl. 19.30:

Revykveld - Åpningsshow
med BYE & RØNNING.
Forprogram med utdrag fra
SYKEHUSREVYEN 2009

Bye & Rønning

Komikerne har siden starten 1998
levert den reneste parademarsj av
suksesser. Prisbelønnede show med
strålende anmeldelser og 6`ere på terningen.
Fulle hus og stormende jubel. Humorprogrammer på NRK og fantastiske
parodier. Hektiske turneer og fornøyde publikummere. Det er Bye & Rønning, det! Ikke bare har Bye & Rønning fantastisk timing og hysterisk
morsomme sanger. Det musikalske
møter standup komikken, det parodiske og lekne møter det sarkastiske. En
balansegang de færreste evner å gjøre
med like stor suksess. Med kjærlighet og varme parodierer de kjente og
kjære skikkelser alle kjenner igjen. De
kan by på parodier av kjente artister
som De Lillos, Bjørn Eidsvåg, Jahn
Teigen, Ingrid Bjørnov, Robert Stoltenberg og mange, mange fler.
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SYKEHUSREVYEN 2009
(Sykehuset Buskerud)

Festivalteltet
fredag 19. juni kl 18.15

Alkoholfritt arrangement varighet til
ca kl 19.45

Toppaktuelle ERIK og KRISS
– Ny utgivelse 5.- juni 2009

Bli med inn i korridorene på et hus
som på en eller annen måte følger oss
gjennom hele livet. ”Tatt på senga”
ble spilt i Drammens Teaters i mars09 og ble belønnet med terningkast 5
i Drammens Tidende. Et gjensyn med
Sykehusrevyen, som et forprogram
til Bye&Rønning, kombinert med litt
sommermat og god stemning i festivaltelet bør du absolutt få med deg.

Etter 2 år med kjempesuksess på konserter og salgslister, er de klare for sin
tredje utgivelse ”Tabu”. Den har release 5 juni. Duoen, som egentlig startet som et enkeltprosjekt i russetida,
har aldri ligget kortere en 10 uker på
VG-lista. De har sluppet fra sin kommende utgivelse en ny singel - ”Svigermors drøm”, den er allerede blitt
en hit. Det unike med Erik og Kriss
er at de gjør absolutt alt selv. Beats,
arrangementer og innspillinger. Visuelle løsninger, tekster og i stor grad
musikkvideoene står de bak.

Erik og Kriss er kjent for sin lite
selvhøytidlige holdning, morsomme
tekster og fengende refreng – og blir
i dag sett på som et av landets beste
live acts.
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BILL MRK 3055
Festivalteltet
fredag 19. juni kl 20.30

ABBA FOREVER

starter i rockens barndom med Elvis
og Beatles. Derfra går turen til The
Band, Bob Dylan og Neil Young, så
en stopp ved David Bowie, The Who
og Bruce Springsteen, før bandet tar
med seg nåtidens Big Bang, White
Stripes, Håkan Hellstrøm og Queens
of the Stoneage.
Jammelaget har ekte spilleglede og
har som vane å skape forure og jubalong når de spiller opp. Vi gleder oss!

Festivalteltet
fredag 19. juni kl 23.30

DIRTY DEEDS
De udødelige ABBA melodiene
kommer aldri til å ”gå av moten” - og
etter megasuksessen for MAMMA
MIA-filmen og musicalen har det
bare tatt helt av. Vi er derfor stolte av å
kunne presentere ABBA FOREVER,
et engelsk konsept / tribute band som
virkelig sparker fra seg.
ABBA FOREVER har så langt gjennomført uttallige konserter i hele
Europa med svært gode kritikker.
Utsolgte hus i ABBA`s hjemland
Sverige, burde tale seg! You Are The
Dancing Queen…

Festivalteltet
fredag 19. juni kl 22.00

MJØNDALEN JAMMELAG

Bli med MJØNDALEN JAMMELAG
på en reise gjennom rockens historie.
Bandet som har hele 10 musikanter
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Festivalteltet
Lørdag 20. juni
kl. 19.00 til 00.30

FOLKEFEST MED
SOMMERDANS
Selvfølgelig er det mulig å lage en st.
Hans tradisjon i Nedre Eiker.
Fjorårets FOLKEFEST MED SOMMERDANS ble en stor suksess!
Festivalens hjerte og nerve ble etablert.
Med lokale kvalitetsartister/underholdere, hyggelig publikum og lokalt
næringsliv ble dette sammen med den
utrolig gode maten, som også i år skal
serveres på porselen, en stemningsfull
aften i festivalteltet. Dette skal bli en
tradisjon som gjør at publikum kommer igjen og igjen og igjen…

FOLKEFEST MENY 2009

Hovedrett:
Helgrillet Indreﬁlet
med saltbakt sjarlottløk,
sauterte gulerøtter
Ratatouille, røstipotet og rødvinsaus

Dirty Deeds er en av Norges absolutt
hottetse AC DC tribute band. De har
lenge vært en av Nedre Eikers ”lokale
helter” med spillejobber på festivaler
landet rundt. Flere engasjement på
musikkstedet Smuget i Tigerstaden er
også verd og nevne.
I etterkant av AC DC konserten på
Valle Hovin den 15.- juni i år blir
dette en høydare som avslutning på
en innholdsrik og fartsfylt kveld i det
1036m2 store festivaltelt.

Dessert:
Hjemmelaget Daimisparfait,
kryddertrukne jordbær og
appelsinﬁleter
(mynte, melis, pasjonsfruktcoulie)
Simon Muller
Husorkesteret Krogstad Storband
med solister vil være der, lokale revy
artister med Turid Terrorss i spissen
vil være der. Lokale SHOWBIZZ lag
vil være der, festivalkokken SIMON
MULLER vil være der og i tillegg
kommer det noen overraskelser!

Forts. neste side...
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BILL MRK 3055
Som produsenter for festivalen mener
vi Bill Mrk 3055 – En folkelig kulturfestival er et tidsriktig bidrag til Nedre
Eiker Kommunes gryende omdømme
prosjekt. Når vi i tillegg inviterer
ALLE frivillige lag, foreninger og organisasjoner til å delta i en kulturgågate og setter dette i fokus istedenfor
ballongselgere og ”krims krams” skaper dette et utgangspunkt for en felles
kraft som kan bli unik i Drammensregionen. Dette valget krever utrolig
mye arbeid – men, vi er stolt av å ha
tatt det.
Sjekk ut www.3055.no for mer info
om festivalens mål og image.

Festivalteltet
søndag 21. juni
kl 12.30 til 15.30

KULTURGÅGATE og
LOKALE HELTER
(eget program
offentliggjøres i mai/juni)
Festivalteltet
søndag 21. juni
kl 15.30 til 17.00

ASGEIR med TG
(Thor-Gærning)
Sjefen over alle sjefer feirer 10 år – på
toppen, som han selv ubeskjedent sier.
Det startet med ”Fritt Fram” i BarneTV, fortsatte med ”Kompis” med
Trude Mostuen på NRK - og sist, men
ikke minst – ”Ekstrem Oppussing” på
TV3. Han og sin overivrige assistent
Thor-Erling Gulbrandsen skal turnere
hele 2009 med et nytt show, en jubileumsforestilling som inneholder elementer fra alle de elleville barne- og

familieshowene. Det blir tøff musikk
fra Asgeirs 4 cd`er, allsang, trylling,
gjøgling og en masse humor i høyt
tempo. Asgeir og Thor-Erling har
gjort ca. 600 show og sett av bortimot
1 million mennesker.
Nå har hele familien en ny sjanse på
avslutningsdagen av Bill Mrk 3055
– 2009. Tror du disse gutta passer inn
i festivalens store sirkustelt?

Trond Nilsen
Produsent og kreativt ansvarlig
Tlf. 92 82 88 94
trond@komponisten.no
Haavard Gaathaug
Medprodusent og næringslivskontakt
Tlf. 91 70 22 86
haavard@3055.no

Skisamling på Beitostølen
Skigruppas årlige skisamling ble
også i år gjennomført på Beitostølen.
Samlingen var helgen fra 28-30.
november. Det var ca. 80 påmeldte til
samlingen. Noen av de eldste dro opp
allerede onsdag, mens de fleste kom
fredag og dro hjem søndag. For mange
ble dette det første møtet med snøen
med ski på beina denne sesongen.
Det hadde ikke kommet så veldig
mye snø på Beitostølen, og det var litt
hardt i løypene på fredag. Lørdag ble
det litt bedre utover dagen da det kom
ca. 5-10 cm snø. 2.-økten var derfor
noe bedre den dagen. De som hadde
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anledning til å gå på ski på fredag fikk
imidlertid en flott dag. Det var sol
hele dagen.
Lørdag var det som sagt noe snøvær.
Det var 2 økter den dagen og noen
hadde planlagt å dra på fjellet mens
andre skulle på stadion. På kvelden
var det felles middag med quiz og
loddtrekning med fine premier.
Middagen
ble
dessverre
noe
forsinket da det hadde vært en
kommunikasjonssvikt på antallet på
kjøkkenet. Det tok 1 ½ time fra man
satte seg til bords til alle hadde fått
nok mat. Som plaster på såret ble det
litt ekstra dessert og kaffe.

Den yngste gruppen koste seg på
skisamling på fjellet.
Søndag var det strålende sol og de
fleste dro på fjellet, mens noen dro på
stadion.
Så var det utpakking, vasking og
hjemreise.
SST
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SENIORTREFF
Seniortreff i IBK
Representantskapet i IBK har akkurat
hatt sitt 8. seniortreff på Årbogen.
Denne gangen var det Morten Berglia
og orientering som var tema.
Ca. 30 personer hadde funnet veien
til klubbhuset denne kvelden og alle
hadde en fornøyelig aften.

Seniortreff er ment som et
tilbud til tidligere aktive i
IBK; de fra 40 år og oppover
som føler en tilhørighet til
klubben og som liker å
mimre litt og bli kjent med
anlegget på Årbogen.
Vi ønsker også nyinnﬂyttede
Krokstadelvinger velkommen
til disse kveldene.
Dette er en ﬁn mulighet til å
bli med i det sosiale miljøet i
Birkebeineren.
Arrangementet består av at en
interssant gjest forteller om et aktuelt
tema og så krydres kvelden med et
filminnslag ved Ricard Jensen. Etterpå
kommer det viktigste, -kaffe og vafler
og en livlig prat rundt bordene.
På våre foregående treff har vi hatt
gjester som Steinar Pettersen, Ole
Bremseth, Tor H. Holte, som fortalte
historier fra sine aktive perioder, Randi Stensmyren hadde et veldig interessant foredrag om livet i Krokstadelva
i gamle dager, Kjetil Strandbråten fortalte om kombinertlandslaget og Ole
Kr. Stoltenberg om livet rundt på de
forskjellige arenaene sett fra en reporters side. Ricard Jensens filminnslag
har vært med på og skape en fin ramme til de aktuelle temaene, noe som
de tilstedeværende har gitt oss fine tilbakemeldinger på.

BIRKEBLADET NR. 1 - 2009

Knut T. Maudal
leder de hyggelige
seniortreffene.

Ole Kr. Stoltenberg

Vi i representantskapet er opptatt av å
ta vare på de ”gamle” Birkebeinerne,
-de som var mest aktive før og som
opp igjennom tidene har bidratt til at
IBK i dag er en så stor, flott klubb.Vi
har et unikt idretttsanlegg på Årbogen,
som skaper et flott tilbud til dagens
ungdom i Krokstadelva.
Rep.skapet har som ambisjon å få til 2
seniortreff på høsten og 2 på våren. Vi
håper at dette innlegget i Birkebladet
vil gjøre det interessant for mange
flere å treffe igjen seniorene i klubben
til litt mimring om gamle gode dager.
P.s. representantskapet ønsker den nye
redaktøren i Birkebladet lykke til med
ny giv !!!!
For representantskapet
Knut T. Maudal.

Morten Berglia

Dette bildet ble tatt på det første
seniortreffet i 2006.

DETTE KAN
BLI DIN
ANNONSEPLASS!
Kontakt
Haavard Gaathaug
haavard@ibk.no

25

26

BIRKEBLADET NR. 1- 2009

GRASROTANDELEN

Denne ordningen kan gi kjærkomne
inntekter til IBK, og være et viktig tilskudd i arbeidet med å aktivisere barn
og unge i Krokstadelva.
Vi håper derfor vi har din støtte, og at
du registrerer IF Birkebeineren som
mottager av din Grasrotandel fra 1.
mars!

Fra 1. mars 2009 kan du som Vinn – vinn!
Det har ingenting å si om du taper
spiller hos Norsk Tipping
eller vinner på spillet ditt. Du blir
bestemme hvilket lag eller
heller ikke belastet noe for å være
forening i lokalmiljøet som
grasrotgiver. Har du for eksempel spilt
skal motta inntil fem prosent for 100 kroner på Lotto, gir Norsk
Tipping fem kroner som går direkte
av det beløpet du spiller for.
til den mottakeren du selv har plukket
Grasrotandelen påvirker ikke ut. Premien din blir like stor – uansett
om du benytter deg av Grasrotandelen
innsatsen eller premien din.
eller ikke.
Forutsetningen er at laget
eller foreningen er registrert Vil du støtte grasrota?
i Frivillighetsregisteret.
IF Birkebeineren

er registrert
i Frivillighetsregistereret og med det
kvalifisert for å motta Grasrotandelen
fra 1. mars.

Spillerkortet

Spillerkortet til Norsk Tipping er
selve nøkkelen til Grasrotandelen. Du
må altså spille registrert for å kunne gi
inntil fem prosent av innsatsen din til
den organisasjonen eller foreningen
du ønsker. Når du har funnet frem til
den du ønsker å støtte, blir dette registrert på deg som spiller. Dermed sikrer
du at mottakeren din blir støttet hver
gang du spiller – selvfølgelig uten at
det går på bekostning av innsatsen
din eller premien din. Grasrotandelen
gjelder på alle spillene til Norsk Tipping, bortsett fra Flax og Extra.
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Når du skal levere spill fra og med mars
2009, vil du bli gjort oppmerksom
på at Grasrotandelen finnes. Denne
informasjonen vil møte deg uansett
om du stikker spillerkortet ditt inn
i terminalen hos en kommisjonær,
skal spille via norsk-tipping.no, på
en spillterminal, eller om du spiller
via mobilen. Grasrotandelen er med
andre ord tilgjengelig i alle de ulike
spillkanalene Norsk Tipping har. Når
du har funnet deg en mottaker til
Grasrotandelen, blir det avsatt penger
til denne for hvert eneste spill du
leverer. Selv om ordningen starter i
mars, vil den ha tilbakevirkende kraft
fra 1. januar av. Det betyr at når du
velger en mottaker du vil støtte, så vil
den foreningen eller klubben motta
grasrotandel av det du har spilt for så
langt i 2009.

For mer info, se
www.grasrotandelen.no

Grasrotandelen
er igang

Grasrotandelen er i gang, og
vil bli en viktig inntektskilde
for IF Birkebeineren i årene
som kommer.
Pr 19. mai har 269 spillere
registrert seg med IF Birkebeineren som mottager, noe
som til nå har gitt klubben
30.963,- kroner.
Det er en god start, men vi kan og
må bli mye bedre. IBK ligger et godt
stykke bak naboklubber som det er
naturlig å sammenligne seg med,
så vi oppfordrer alle til å registrere
Idrettsforeningen Birkebeineren som
mottaker av Grasrotandelen på sine
spillekort fra Norsk Tipping.
Idrettsforeningen Birkebeineren
Organisasjonsnummer: 970 478 729
Dette er opplysningene din tippekommisjonær trenger for å registrere
klubben.
Mobilisèr familie og venner - støtt
Idrettsforeningen Birkebeineren!
HG
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HÅNDBALL
9 lag fra IBK med i
Reistad Minicup

Allidrettsgruppen Krokstad-99
var en av totalt 9 lag fra
Birkebeineren i Reistad Minicup som gikk av stabelen i
St. Hallvardhallen i november.
Gruppen stilte to lag med både gutter
og jenter som spiller sammen, og
hvert lag spilte 3 kamper. Under solid
ledelse av hovedtrener Jon Espen
Palm og assistent trener Eili Bakketun
ble det både seier og tap, men i god
sportsånd var alle resultater glemt på
premieutdelingen etterpå.
Birkebeineren var en av de største
aktørene under denne turneringen
som gikk over to dager. Dette er fordi
Idrettskolen oppfordrer sine grupper
i alle alderstrinn til å være med her,
da dette er en fin inngang til å spille
kamper i håndball mot andre lag.
Ofte er også denne turneringen første
gang ungene trekker på seg den blå
og gule drakten, noe som selvsagt er
stor stas for både barna og foreldrene.
For ungene er det selvsagt heller ikke
uvesentlig at alle får en fin premie
under en høytidelig seremoni direkte
etter siste kampen er gjennomført.
IBK deltok med til sammen 9 lag,
hvorav 4 av disse var rene jentelag.
De yngste var 7 åringene i 2001 årgangen, mens 9 åringene i 99-årgangen var de eldste. Dette viser at håndballen i IBK har noe på gang.
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IBK Håndball J97

Det er en stor glede å presentere
noen ord om J97 laget. Her har IBK
noen ﬂotte ambassadører de kan
være meget stolte av. Sesongen 08/09
nærmer seg slutten og det har vært
en fantastisk reise.
Jentene har holdt sammen i 4 år
og det sosiale miljøet er utrolig
flott. Respekten for hverandre og
samholdet er meget tydelig i denne
gruppen. Kjennetegn som trygghet og
ansvar er også meget fremtredende
hos denne gjengen.
Når det sosiale fungerer da er man
også klar for å utvikle det sportslige.
Denne gjengen har til gangs demonstrert dette.
Sesongen 08/09 var den siste med kun
resultater og ingen tabellsammensetting. Neste sesong vil med andre ord
bli den første hvor resultatene og tabellen blir publisert i avisen sammen
med de ”store” lagene. For å teste ut
hvordan det ser ut, har vi lagt sammen
årets resultater og satt sammen en
topp 3 med kun navn på vårt eget siden det ikke er offisiell tabell i år:
15 seriekamper er spillt og alle er
vunnet! Målforskjellen er imponerende og det gir et gjennomsnittsresultat
på 14-7 i hver kamp!

Styrken til dette laget er bredden.
Det er en gjeng med mye talent, og
sammen med et sterkt sosialt miljø
gir det en hurtig progresjon sportslig.
Vi er en gjeng på 18-19 spillere som
drar lasset sammen og bidrar til at det
alltid finnes bredde i laget.
Gjennom sesongen har vi etablert et
sterkt forsvarspill og et godt etablert
angrepsspill. I siste del har vi også
priortert hurtig kontringsspill og jentene har respondert meget positivt på
dette også. De utviser en flott håndballforståelse og sammen med hurtige bevegelser demonstrerer de meget
gode resultater og fin underholdning
for de alltid mange fremmøtte.
Bak denne gjengen står det en FLOTT
foreldregruppe. De har til gangs stilt
opp! Er vi stolte av jentene så er vi
ikke mindre stolte av foreldrene. De
bidrar alltid når vi har utfordringer
eller dugnader. I tillegg er de tilstede
på treninger og kamper. Jentene og
undertegnede er meget stolte av dere
og en stor takk skal dere ha!
I løpet av våren skal vi delta i Vestfossen cup og Fredrikstad Cup. Er det
noe jentene gleder seg til er det sistnevnte.
Sportslig hilsen Mette, Frode og Geir
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HÅNDBALL
HEI ALLE HÅNDBALL-INTERESSERTE!
«Resultatene fra sesongen i
fjor og 2 plass så langt i år
gjorde sitt til at guttene ble
invitert til Petter Wessel Cup
(NM for aldersbestemte lag)
for gutter 13 år 20-22/2-09».
Vil gjerne fortelle noen ord om gutter
95, som denne sesongen ble meldt opp
i A-pulje gutter 13 år og i Sør-Norge
Cupen for gutter 14 år.
I A-Puljen ligger de for øyeblikket på
2. plass, noe som er kjempe bra. De
har kjempet hardt hele sesongen, til
tross for en del små skader og liten
spillerstall. De er kun 10 spillere.
Godt jobba gutter og ikke minst stor
takk til vår hovedtrener Bjørn Erik
Kristiansen og hans assistent Ingar
Becher. De har gjort en strålende
innsats med gutta.
I Sør-Norge Cupen kom guttene til
Semifinalen. Her møtte de et klart
bedre lag i ROS gutter 14 år. De er
tidligere regionmestre og vinnere av
Petter Wessel Cup (NM for aldersbestemte lag).
Resultatene fra sesongen i fjor og 2.
plass så langt i år, gjorde sitt til at
guttene ble invitert til Petter Wessel
Cup (NM for aldersbestemte lag) for
gutter 13 år 20-22/2-09. Dette var
en opplevelse guttene og ikke minst
alle foreldrene som var med, ikke
vil glemme så lett. Dette var bare
helt fantastisk!!! Guttene møtte lag
fra Trøndelag, Telemark og Oslo i
innledende runde, så var det klart for
1/16 delsfinale. Der møtte de Haslum
(Oslo), de spilte skjorta av de de 10
første minuttene, men så var toget
kjørt. Det ble tap 5-8. Vi håper at gutta
klarer å prestere til neste år også, slik
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Bak f.v : Bjørn Erik , Markus, Vegar, Sebastian, Marcus, Eirik og Ingar.
Foran f.v: Alexander, Håvard, Jørgen og Benjamin.
Ikke tilstede: Morten Portaas-Jore
at vi kan bli invitert en gang til, for det
frister til gjentagelse for alle parter.
Sesongen i Regionsserien er ferdig
for gutta 8/3-09, men de skal allikevel trene for fullt frem mot sommeren.
De skal også være med på Vestfossen
Cup den 17-19/4-09.
Vi vil også samtidig ønske en ny
spiller velkommen når sesongen er
over kommer. Det er Asle fra Nedre
Sigdal. Han har allerede vært med på
noen treninger i vinter, vi ser fram til
å se han videre i action, sammen med
gutta.
Håndball hilsen fra
May Britt Lyubråten Stubdal,
foreldrekontakt G 95.

Velkommen
til
håndballgruppa
Ta kontakt med
Nils Anders Holte
n-a-holt@online.no
32 87 56 37 / 948 28 344
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Leder av IBK er ansvarlig oppdragsgiver og den operative ledelsen utøves
av økonomilederfunksjonen i hovedforeningen.

Buskerud Storsenter / Krokstad Senter er gjennomprofilert på nær sagt
all bekledning i alle gruppene, samt
svært synlige med skilt i Årbogen
Idrettspark og annonser blant annet
her i bladet.
Samarbeidet med senterne er også
en av hovedgrunnene til at de gamle
Krokstadelva Dagene har gjenoppstått, nå under navnet BILL. MRK.
3055 – en folkelig kulturfestival.
Buskerud Storsenter / Krokstad Senter
er svært sentrale i gjennomføringen av
festivalen, og er i stor grad også med
på å gjøre den økonomisk forsvarlig å
gjennomføre.

Arbeidsomfang

Trelleborg Viking:

Finanskrisen til tross
- IBK har sponsorene med seg
Haavard Gaathaug
engasjeres av Birkebeineren
som markedskoordinator
fra 1.1.2009
Ansvarsforhold

1. Markedsføringsaktiviteter rettet
mot ”salg” av idrettslaget og idrettsanlegget på Årbogen Idrettspark til
næringslivskunder og organisasjoner.
Kommunale, statlige og frivillige
organisasjoner inngår ikke. Markedet
defineres som organisasjoner og
virksomheter som er villig til å inngå
årlige kommersielle kontrakter med
IBK for samarbeid og profilering.
2. Oppfølging og drifting av sponsorkontraktene.
3. Aktiviteter for å sikre nødvendig
utleie av kunstgressbanen til eksterne
bedrifter eller organisasjoner i tett
samarbeid med driftsleder og fotballgruppa.
4. Hovedansvarlig
”Bill. Mrk. 3055”.

for

prosjektet

5. Drive markedsføring av gruppenes aktiviteter knyttet opp mot annonsering/sponsing.
Vi ønsker Haavard velkommen med
på laget i ennå større grad enn tidligere
og ser fram til et godt samarbeid for
alle parter. Haavard vil jobbe ca 20
timer i uken for IBK.
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Haavard Gaathaug

Var en betydelig bidragsyter til byggingen av kunstgressbanen, noe som
var helt avgjørende for finansieringen
av denne.
Selskapet er meget opptatt av å bidra
til barne og ungdomsarbeid, og i
etterkant av at banen ble ferdig, har
Trelleborg inngått en samarbeidsavtale
for 2009. Dette er første året vi har en
samarbeidsavtale, og denne håper vi å
kunne utvikle gjennom mange år.

Siden årsskiftet har det blitt
lagt ned ganske mye arbeid i
å systematisere arbeidet med
samarbeidspartnerne som
Birkebeineren er så heldige å
ha i ryggen.
Bermingrud Entrepenør:
Disse utgjør betydelige beløp, som er
avgjørende for det tilbudet foreningen kan gi, blant annet i forhold til de
siste års utbedringer av anlegget, men
kunstgressbanen som nyeste tilskudd.
Jeg synes det er på sin plass med en
liten presentasjon av IBKs største
samarbeidspartnere:

Buskerud Storsenter /
Krokstad Senter:

Har nå gjennom flere år vært vår
hovedsamarbeidspartner. Mette Olsen
& Co på senterkontoret er oppriktig
engasjert i arbeidet IBK legger ned i
nærmiljøet, og senternes eiere er også
svært opptatt av å bidra lokalt, også til
breddeidretten.

Med Kjell Øverby i spissen, er en av
distriktets største innen sitt felt, og har
i mange år vært en svært god bidragsyter til IBK Fotball.
Også dette selskapet var inne med et
avgjørende bidrag til byggingen av
banen, og har ellers vært seniorfotballs største sponsor gjennom flere
sesonger, godt synlige på a-lagets
drakter.
Bermingrud Entrepentør er en av
fotballens hovedsamarbeidspartnere
også i 2009.

DnB Nor

Et av landets største konsern kom inn
som samarbeidspartner til Birkebeineren i 2007. I år er avtalen fornyet med
to nye år, og gjelder nå ut 2010.
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LITT AV HVERT
DnB Nor har filial i samme lokaler
som Videoforum ved Tråkka-senteret,
og vi oppfordrer alle Birkebeinere til
å ta turen innom avdelingsleder Anita
Skaret og hennes medarbeidere.
DnB Nor kan tilby svært gunstige
betingelser på en rekke tjenester innen
bank og forsikring.

Regnskapsjefen

Regnskapskontoret i Gamle Riksvei
333 har gjennom flere år ført regnskap
for flere grupper i IBK.
I år har vi utvidet samarbeidet med en
egen samarbeidsavtale, og daglig leder
Lill-Beate Evensen er også opptatt av
å støtte nærmiljøet og arbeidet med å
tilby aktiviteter for barn og ungdom.
Dersom du har behov for regnskap
eller andre økonomitjenester, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med LillBeate.

Kiwi

Har også gjennom mange år vært en
trofast støttespiller for IBK Fotball.
Kiwi har vel som de fleste vet to
butikker i Krokstadelva, på Stenseth
og ved Vollhjørnet, men også butikken i Mjøndalen samarbeider med
IBK, og er blant annet leverandør til
barnehagen vår.
Kiwi er først og fremst synlige på
en del draktsett til aldersbestemte
fotballag, samt med skilt i Årbogen
Idrettspark og ekstra bannere under
større arrangement som Fotballskolen
og IBK Cup. Kiwi er også leverandør
til disse arrangementene.
Overnevnte samarbeidspartnere er en
stor del av fundamentet i IF Birkebeinerens økonomi.
I tillegg har stort sett alle grupper
egne sponsorer og samarbeidspartnere som er svært viktige for den enkelte
gruppe.
Det er også viktig å nevne alle bedriftene i Krokstadelva og omegn som
kjøpte andeler i kunstgressbanen.
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Mange av disse har nå også inngått
skiltavtaler ved banen, og Idrettsforeningen Birkebeineren har nå totalt
over hundre samarbeidspartnere, som
alle er med å drifte klubben vår.
Dette er av stor betydning, og til stor
hjelp for det arbeidet som gjøres i IBK
for å aktivisere barn og ungdom.

Tusen takk til alle
for all hjelp og alle bidrag!
Etter at jeg kom inn som markeds-koordinator i IBK ved nyttår, er det nå
min oppgave å følge opp og ivareta
alle overnevnte avtaler, forhåpentligvis kunne videreutvikle en del av de,
samt skaffe nye.
Det er i så måte viktig å kunne synliggjøre hva vi som idrettsforening kan
gi tilbake til samarbeidspartnerne.

Mulighetene er mange,
og målet er at IBK som
Nedre Eikers største frivillige
organisasjon, skal utvikle og
tilpasse seg for å kunne være
en attraktiv samarbeidspartner med næringslivet.
Det kan være seg bruk av anlegget
vårt, være med på å skaffe nye kunder
gjennom klubben, vi arrangerer
en festival som kan brukes sosialt
med tilpassende arrangementer for
bedriftene, nylig hadde vi seminar
med Johan Kaggestad, og så videre.
Mulighetene er mange, og målet er
at IBK som Nedre Eikers største
frivillige organisasjon, skal utvikle
og tilpasse seg for å kunne være en
attraktiv samarbeidspartner med
næringslivet.
Mvh
Haavard Gaathaug, Markedsansvarlig

Planlegging av
lysløypa i 1965
Birkebladet har fått tilgang
til materiale fra planegging
og gjennomføring av lysløypa i Krokstadelva.
I et brev fra november 1965, stilet til
Statens Ungdoms- og Idrettskontor i
Oslo kan vi sitere følgende:
«Da det innen Nedre Eikers grenser
tidligere ikke er noen lysløype, har
idrettsforeningen
«Birkebeineren»
og bedriftsidrettslagene Mjøndalen
Gummi og Krogstad Cellulose tatt
initiativet til å anlegge en lysløype i
Krokstadelva, Nedre Eiker.
Belysningen i løypa er tenkt påsatt til
bestemte tider daglig i vintersesongen,
og løypa skal kunne benyttes av alle
de som ønsker det blant Nedre Eikers
ca. 13.000 innbyggere, både aktive
idrettsfolk og mosjonsutøvere. Hvis
noen fra andre kommuner ønsker å
benytte løypa, er de også velkomne.
Belysningen vil dessuten bli påsatt i
mørke høstkvelder for spaserturer og
løpetrening, da løypa også egner seg
meget godt til bruk på bar mark, fordi
den går på traktor- og kjerreveien,
som er lite benyttet til transport.
Løypas lengde er ca 3,9 km, og vil få
118 lyspunkter med 125 W armatur
plassert på stolper. Det nødvendige
antall stolper som må reises er 111
stk., da 7 stolper av E-verkets lysnett
kan benyttes. Løypa vil bli en gjennomgangsløype med endepunkter i
ytterkantene av Krokstadelva.
Adkomsten til endepunktene er meget
lett, da disse er ved enden av bebygFortsetter side 33....
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HISTORIKK
Da tennissporten kom til Birkebeineren
Avtalen mellom Nedre Eiker tennisklubb og I.F. Birkebeineren 1945
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HISTORIKK
... fortsatt fra side 31
gelsen og dermed i begynnelsen av
skogen, så hele løypa går i skogsterreng.

Av Erling Hamarstrøm
Det var i 1952 tennisgruppa begynte
med aktiv tennis. Den første
tennisbanen i Krokstadelva var
på Prestegården. Prost Barmann
bygde en tennisbane i Prestehagen
for sine barn. I 1928 fikk andre
tennisinteresserte anledning til å bruke
denne banen. Interessen ble så stor at
N. Eiker Tennisklubb ble stiftet, og ny
tennisbane med klubbhus ble anlagt
ved Prestealéen.
Mjøndalen Tennisklubb ble stiftet
1937, og mange gikk over dit. I krigsårene ble som alle andre idrettsplasser,
også vår tennisbane, liggende ubrukt.
Da freden kom i 1945, kom Mjøndalen Tennisklubb i gang, men Nedre
Eiker Tennisklubb hadde problemer.
Utfallet av det hele ble at Nedre Eiker
Tennisklubb gikk inn i I.F. Birkebeineren, og avtalen var at IBK skulle
bygge to tennisbaner ved Birkebeineranlegget. Klubbhuset ble overdratt
IBK. Dette ble senere solgt.
På grunn av at Birkebeineren drev
med utvidelse av fotballbanen, kom
ikke arbeidet med tennisbanene i gang
før 1947. Det ble lagt ned et stort arbeid da arealet var sumpig og et stort
oppkomme måtte legges i rør til bekken. Hele grunnen ble fylt opp med
«Sauer» fra «Sauertippen» i Mjøndalen. Koksgrus fra Krokstad Cellulosefabrikk ble så påfylt som et underlag
for leirdekke før tennisgrusen ble lagt
på.

For ca. 50 stk. av stolpene må det bores i fjell og stolpene reises på stag,
men de resterende stolper kan det graves hull for. Arbeidet med løypa er
allerede i full virksomhet, og en del
av den er beregnet tatt i bruk i kommende vintersesong.

Fra venstre: Erling Hamarstrøm og
Vidar Orsteen.
To baner ble altså ferdige til å ta i bruk
i 1952, og det første klubbmesterskapet ble arrangert dette året. Interessen
var så stor at alle treningstimene var
opptatt. I klubbmesterskapet i 1952
ble Erling Hamarstrøm klubbmester,
noe som gjentok seg alle somre fram
til 1962, da ble nemlig Rolf Kristiansen klubbmester.

Dugnad fra foreningens medlemmer
og andre interesserte, som skal utføre
alt arbeide, kr 22.000,Gaver og andre ytelser fra bedrifter,
organisasjoner, foreninger og privatpersoner, kr 8.000,Innspart ved ekstra gunstige rabattvilkår ved kjøp av elektrisk materiell,
kr 2.500,-

På begynnelsen av 1960-årene ble interessen mindre. I 1965 var aktiviteten så liten at den ene tennisbanen ble
omgjort til treningsfelt for fotball.

Innspart ved leilighetskjøp av brukt
kobbertråd til ledninger, kr 14.000,-

Siden ble dette treningsfeltet igjen
gjort om til tennisbane, så de siste 15
årene som tennisgruppa drev nede i
Krokstadelva var det to baner.
I 1989 ble det åpnet 4 nye tennisbaner
og klubbhus på Årbogen. Interessen
var stor.

For å kunne skaffe tilveie de resterende kr 25.000,- søker vi herved om
tildeling av tippemidler og ville være
meget takknemlig for en tildeling
på kr 15.000,-, da vi anser det høyst
sannsynlig at Nedre Eiker Kommune
er villig til å yte de manglende kr.
10.000,-

VELKOMMEN TIL TENNISGRUPPA.
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Av vedlagte kostnadsoverslag fremgår at løypa ved entreprise ville koste
ca. kr. 96.500,Av Nedre Eiker Kommune har vi hittil
allerede fått bevilget kr 25.000,-

Tilsammen er dette kr 71.500,-

Kommunen har allerede vedtatt en årlig bevilgning på kr 1.00,- (skrivefeil i
brevet, red. anm.) til drift og vedlikehold av løypa».
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TAKK FOR STØTTEN TIL BIRKEBLADET

TLF. 32 87 72 56 – KROKSTADELVA

MJØNDALEN

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

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

BRØDR. KATRUD AS
Tømrermestre
Tlf. 476 00 339

STENSETH

Reidar Pedersen
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Leverandør til Årbogen Idrettspark

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

Ing. Rybergsgt. 100
Åssiden, 3027 Drammen
Tlf. 32 21 83 00

TORGET, KROKSTADELVA. TLF. 32 87 64 80

SVEA

Svea•Maskiner as
Skjærende verktøy til industrien
post@svea.no - www.svea.no

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

B

Vi støtter små og store

helter!
Alexander Aas, 30 år,
SIF

Siri Runden, 11 år,
IBK

TIBE Drammen

Marius Bækken, 10 år,
MIF
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90 butikker / buskerudstorsenter.no

BIRKEBLADET NR. 1- 2009

