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Redaktøren har ordet...
Flere er flinke til å levere stoff til bladet.
Takk til alle som
har levert tekst og
bilder til Birkebladet i år.

På grunn av plassmangel har redaktøren valgt å la turngruppa få plassen.
Birkebladet ønsker alle sine lesere
God Jul!
birkebladet@ibk.no
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Forsidebildet
Moro i Skileiken.
Foto: Anstein Holmen

Neste nummer
Stoff til nr 1-2011 må være
redaksjonen i hende senest
15. februar.
birkebladet@ibk.no

SALTO konkurranse i Røykenhallen.

Trenerne Lea Marie Evje og Lise
Anita Hegge fra IBK Turn var dommere under konkurransen.
IBK hadde en flott konkurranse og
fikk tilsammen 25.03 poeng. Dette er
meget bra. De fikk følgende karakterer i snitt i de 3 apparatene.
Matte: 8,05 poeng,
Hopp: 8,43 poeng
Trampett: 8,55 poeng.


Vi er mest fornøyd med hoppkarakteren. Her leverte vi hodestifter og
overslag til langt over forventning.
Foreldrene på tribunen var også svært
fornøyd med prestasjonene. Det er tøff
konkurranse med gode lag fra Tranby
og Hokksund Troppsturn, men vi
puster dem i nakken.

IBK Turn deltok med et lag i årets
SALTO-konkurranse i Røykenhallen
30. oktober 2010. Laget bestod av:
Even H. Solberg, Emilie Skau Rinker,
Maja Laksholm, Thea Dyrkorn og
Ane Dyrkorn.
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ARBEIDSUTVALG OG HOVEDSTYRE
Funksjon:

Navn:

Adresse:

E-mail:

Telefon/mobil:

Leder

Brit Runden

Smørbukken 24

brit@ibk.no

/ 481 58 845

Sekretær

Tove Tveiten

Smørbukken 18

tove.tveiten@dnbnor.no

/ 951 81 658

Kasserer

Wenche Sjølie

Møllenhofveien 9

w_sjolie@hotmail.com

32 87 45 55 / 984 00 053

Økonomileder:

Ole Peter Motzfeldt

Eknesveien 30

ole.peter@mhregnskap.no

Verve- /kom.leder

Beate M. Steig

Hasselbakken 19A

beate.steig@ebnett.no

3 7 41 00 / 934 0 73

Utdanningsleder

Kjell Øverby

Lindeveien 3A

koverby@bermingrud.no

3 87 70 90 / 99 81 90

Anleggsleder

Egil Olaussen

Gml. Riksvei 65

egil.olaussen@ebnett.no

3 87 49 4 / 975 55 016

Representantsk.

Rolf I. G. Enersen

Sandsgt. 5

rige@ci.net

3 87 83 10 / 918 76 046

Fotball

Nils Bjerke

Postboks 57, 3071 Sande

nils@ordensvakter.com

/ 934 4 050

Tennisgruppa

Liv Berit Fodnes

Rundtom 9

livberitf@hotmail.com

3 87 1 04 / 970 4 706

Skigruppa

Tonje Klausen

Rundtom 18

toklaus@hotmail.com

/ 9 51 694

Idrettsskolen

Elisabet Kirkerud

Soria Moria 8

elisabet@autotransport.no

3 87 51 47 / 913 67 111

Håndball

Tor Åge Valø

Nedre Plassen 1

tor.aage.valo@esco.no

3 87 45 66 / 98 38 191

Turngruppa

Roald Brekkhus

Prestebråtan 103

roald@synergihelse.no

3 87 96 39

Sykkelgruppa

Rolf Erling Østensen

Torneroseveien 

rolf@pridesports.no

3 87 93 88 / 480 73 694

Red. Birkebladet

Anstein Holmen

Hagan 4, 3058 Solbergm.

birkebladet@ibk.no

3 87 16 71 / 913 14 741

Barnehagen

Terje Stavås

Øvre Plassen 3

terje.stavs@ebnett.no

911 00 55

Driftsleder

Bjarne Vidar Øen

Konglevn.

driftsleder@ibk.no

/ 917 43 45

/ 9 68 649

Idrettsmerkenemda Helge Solbakken: 3 87 44 18
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 hovedforeningen.
Du kan melde deg inn i I.F. Birkebeineren ved å sende en mail til: Beate Steig: beate.steig@ebnett.no
Du må oppgi navn, adresse, telefonnr. fødselsdato, epostadresse (hvis du har) samt hvilke(n) gruppe(r) du
er med i. Du kan også kontakte medlemsservice ved å ringe 934 02 273
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LEDEREN HAR ORDET
Kjære Birkebeiner
Fotballsesongen er avsluttet
og vi var helt i nærheten
også i år!
Nå er det vinteraktiviteter og
juleforberedelser som står i
sentrum.
A-laget holdt oss i spenning til siste kamp også denne
sesongen. Mye godt spill og lagånd har ført til at vi også
i år luktet på 2. divisjon. Det blir uansett fine muligheter i
neste års nye 3. divisjon.
Kabalen med treningstider og brøytemannskap har tatt
form de siste ukene og etter at våre egne lag har fått nødvendig treningstid på kunstgressbanen er ledig kapasitet
leid ut. Banen får meget god omtale og vi hører stadig at
det er den beste vinterbanen i distriktet, så en stor takk til
dere som jobber med banen.
Forberedelsene til skisesongen har vært i gang en god
stund allerede og i skrivende stund ser det ut for at vi snart
har løyper i nærmiljøet. Det er mange unge talenter på treningene, samtidig som godt etablerte løpere helt sikkert vil
ta med seg flotte plasseringer også denne sesongen.
Vi har god aktivitet i Idrettsskolen, turn, sykkel og håndball også om dagen. Det er kun tennis som tar en liten
pause på denne årstiden.

Jeg ønsker å rette en stor takk til alle trenere, lagledere og
støtteapparat for den viktige jobben dere gjør for barn og
ungdom i nærmiljøet. Min påstand er at det å få være med
i et slikt etablert miljø i «barne og ungdomstiden» er en
helt nødvendig ballast for å takle stadig nye utfordringer
fra ungdomskolealderen. Vi som voksne må derfor ta et
ansvar, samt være den motivatoren som de så ofte har behov for i denne perioden.
Birkebeineren er en klubb med mange gode tradisjoner,
en av disse er årsfesten for voksne. Vi er glad for at det er
blåst liv i denne igjen!
Idrettslaget har også behov for et Arbeidsutvalg og et
støtteapparat rundt oss. Oppgavene er flere og varierte,
og vi har behov for noen som kan hjelpe oss litt i
brukt-butikken i Krokstadelva, et styreverv eller et lite
«prosjekt». Jeg vet det er flere som savner miljøet og
samholdet et engasjement i klubben gir, så jeg håper å
høre fra nettopp deg.
Juleforberedelsene er det kanskje barnehagen som står for
i første rekke på Årbogen. Det er godt å vite at vi drifter
en populær barnehage med flotte muligheter for idrett og
friluftsliv.
Ønsker dere alle en hyggelig adventstid og jul!
Hilsen Brit Runden
Leder

BRUKTBUTIKKEN
Vi er på jakt etter: ● Sportsutstyr ● Elektriske artikler ● Møbler ● Kunst
● Glass og serviser ● Nyere klær, vasket og rene.
Vi må få be om fine, hele og kurante ting, og varer kan leveres i lokalene ved gamle Riksvei 333
i åpningstidene eller etter avtale.
Åpningstid:
Mandag, onsdag og torsdag kl 14:00 - 19:00

www.bruktmarkedet.net
IF Birkebeineren
www.bruktmarkedet.net
Gamle Riksvei 333, 3055 Krokstadelva
Mobil: 917 0 86
haavard@ibk.no
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LEIE ÅRBOGEN IDRETTSPARK
Navn:

Adresse:
Postnr.:

Telefon:

Sted:

e-post:

PRODUKT

PRIS
inkl.mva
4.000,500,-

Leie av storsal +
Medlemsrabatt

Kryss
av valg

Bruk av uteområder og garderober, etter egen avtale.

Utleieregler:
• Selskapet må avsluttes senest
kl. 0.00 (i henhold til forskrift om
skjenkebevilling)
• Huset må være ryddet påfølgende dag
etter avtale.
• Leietager er ansvarlig for eventuelle
skader påført lokale eller utstyr.
• Leieavtale anses som bindende når
leiesummen er betalt.
• Nedre aldersgrense for leietager er
25 år, da med våre «husmus» til stede.
Leiesum kr 5000,• Dekke bord gjøres av leietaker,
• Bordene skal dekkes med duker.

Vennlig hilsen
For I.F. Birkebeineren

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.

Bjarne Vidar Øen
Driftsleder

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.

Leieforholdet anses bindende når leiesummen er innbetalt.
Vi ønsker dere lykke til med arrangementet på Årbogen Idrettspark.

Leietakers sign.

Dato

For mer informasjon kontakt:
Bjarne Vidar Øen tlf. 9 6 86 49
3 87 36 47
e-post driftsleder@ibk.no
Eller se www.ibk.no

Tipseavtale med Hellvik Hus
Skal du eller noen du kjenner bygge nytt hus
eller hytte? Da kan IBK tjene 10.000 kroner
dersom du tipser Hellvik Hus v/Joachim
Abrahamsson.
Abrahamsson & Haugstvedt AS er Hellvik Hus sin Ytterligere informasjon om avtalen kan fåes ved å
representant i Buskerud, og holder til i Gamle Riks- kontakte Joachim Abrahamsson på mobil 906 05 070
vei 235 i Krokstadelva. De velger nå å gå inn å støtte eller Haavard Gaathaug på mobil 917 0 86.
IBK, og gir 10.000 kroner til ditt lag eller gruppe
for hvert tips med referanse til IBK, som ender med
underskrevet kontrakt.
BIRKEBLADET NR. 4 - 010
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IDRETTSSKOLEN
Idrettskolen i full fart.
I Idrettskolen er det full fart om dagen selv
om det er kaldt og mørkt ute.
Mens vi venter på snøen og ﬁne skiløyper i
lyseløypa, så driver de fleste gruppene med
aktiviteter inne i gymsalene på Stenseth
Skole og Krokstad Skole, samt at de største
ungene bruker Ekneshallen til håndball.
Av Hans Chr. Maudal
Alt i alt er vi nå oppe i 16 forskjellige grupper fordelt på
bosted og alder. I de yngste gruppene er det typisk allidrettstrening med ballaktiviteter og bevegelighetstrening
som finner sted, mens de største ungene fokuserer litt mer
mot ren håndball. I november skal Idrettskolen stille hele
16 lag i Reistad Minicup, og der vil mange av ungene få
på seg den blå og gule drakten for aller første gang. Og det
er alltid stor stas.
Etter hvert håper både store og små på snø (som redaktøren kan bemerke at er på plass sammen med rikelig av
kuldegrader), slik at man kan få prøvd skiene i lysløypa.
Akebakkene i skileiken er også alltid populært når snøen
har lagt seg.
For de ungene som er 8-10 år så har de ivrigste kommet
i gang med barmarkstrening i regi av skigruppa, og der
venter de nok enda mer utålmodig på snøen.
På neste side ser du en oversikt over de ulike gruppene som
finnes. Som man kan se så er det delt inn etter årskull og
bosted. I noen alderstrinn er også gutter og jenter skilt i
ulike grupper.
Hvis noen har lyst til å være med på treningene, så
ta kontakt med koordinator Hans Chr. Maudal på
ibk@asiflex.no eller 943 04 043 så blir man satt over til
riktig gruppe. De fleste gruppene har én trening i uka,
mens noen av de eldste gruppene har to treninger.
Hvor de er kan avhenge av uke og aktivitet, slik at det
enkleste er å kontakte koordinator så finner man ut hvor
man skal møte.

6

Bildene viser jentene på 2001 og 2002-kullet som trenes
av Hans Chr. Maudal sammen med Ari Oskarsson og
Aslam Konar.
Disse trener som en gjeng i Ekneshallen på onsdager,
men i kamp stiller de som ulike lag.
BIRKEBLADET NR. 4 - 010

IDRETTSSKOLEN
Foreldre og Barn:

Stenseth/ Langeløkka
Krokstadelva

Inger Lise Haugen
Lise Myrland

Krokstad Skole
Stenseth Skole

Født 2005:

Stenseth/ Langeløkka
Krokstadelva

Trond Syversen
Kjersti Motzfeldt

Stenseth Skole
Krokstad Skole

Født 2004:

Stenseth/ Langeløkka
Krokstadelva

Laila Støstad
Kine Johnsen/ Pål Andre Rukke

Stenseth Skole
Krokstad Skole

Født 2003:

Stenseth/ Langeløkka
Krokstadelva

Hans Chr. Maudal
Thomas Midje / Roger Ludvigsen

Stenseth Skole
Krokstad Skole

Gutter født 2002:

Stenseth/ Langeløkka
Krokstadelva

Tove Steenberg Aasen
Arild Riise Pedersen

Stenseth Skole
Krokstad Skole

Jenter født 2002:

Stenseth/ Langeløkka
Krokstadelva

Hans Chr. Maudal

Ekneshallen

Gutter født 2001:

Stenseth/ Langeløkka
Krokstadelva

Tor Åge Valø

Ekneshallen

Jenter født 2001:

Stenseth/ Langeløkka
Krokstadelva

Hans Chr. Maudal

Ekneshallen

Født 2000:

Stenseth/ Langeløkka
Krokstadelva

Helene Akselvoll
Tor Åge Valø

Stenseth Skole
Ekneshallen

Funksjonshemmede

Alle

Hilde Haug

Ekneshallen

BIRKEBLADET NR. 4 - 010
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Søndag 6.Februar 2011
Ønsker vi små og store velkommen til Eknesrennet
ved Årbogen Idrettsanlegg

Påmelding fra Kl.11:00 – 12:00
Rennet starter Kl. 12:30

Pris kr. 50,-

Alle får premie!!
Kiosk med salg av kaffe, vafler og pølser.
Mulighet for grilling av medbrakt bålmat
ved gapahuken i skileiken.

Hilsen IBK-Idrettsskole
I tilfelle rennet blir avlyst vil det bli annonsert på: www.ibk.no
For
Forå åholde
holdevår
våraktivitet
aktivitetoppe,
oppe,erervivinødt
nødttiltilå åbenytte
benytteoss
ossavavsponsorer.
sponsorer.Deres
Deresbidrag
bidragsetter
settervivipris
prispå!
på!Våre
Våresponsorer
sponsorerer:
er:
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SYKKEL
Vil lage sykkelløype i Finnemarka
Driftslederen i IBK, Bjarne Vidar Øen, er en
mann med mange ideer. Nå ønsker IBK’eren
og den tidligere triathlon-spesialisten å lage
ei sykkelløype på rundt 50 kilometer gjennom Finnemarka.
Av Thorleiv Teigen, Eikerbladet

- Marka ligger jo rett utenfor døra her. Vi i IBK har egen
sykkelgruppe også, og vi ønsker å arrangere et eget terrengritt 2. pinsedag hvert år. Da må vi først få lagd en ordentlig trasé som kan egne seg, samt å få tillatelse til dette
av grunneierne, sier en entusiastisk Øen.
- Politikere og andre er opptatt av trenig og folkehelse, ikke
minst i form av sykling. Vi tar dem på alvor og vil gjerne
bidra litt. Ei slik sykkelløype skal være for alle slags folk
som vil ut å røre seg. Alt fra barnefamilier til aktive terrengsyklister. Derfor kan løypa kuttes flere steder, så man ikke på
død og liv må sykle over 50 kilometer hver gang. Mange av
dagens terminfestede terrengritt har også for store
utfordringer teknisk sett, men denne traseen passer for
alle. Vi ønsker at denne løypa skal være noe for alle typer
syklister uten at de stilles overfor store tekniske utfordringer, sier han.

Starter på Årbogen

I korte trekk starter Birkebeinerens forslag ved klubbhuset
på Årbogen. Deretter blir det en tøff trøkk opp til Steindammen ved Ulevann som ligger ca. 500 moh.
Så følger et lett parti nord for Vrangla og ned til
Glitrevannet ved Bordvika. Etter en drøy kilometer stikker traséen sørvestover og rundt hele Sandungen, før den
igjen er nede på Glitreveien like ved der du tok av sist.
Med andre ord et ypperlig sted å ta en «snarvei» hvis du
har dårlig tid.
Det blir noen kilometer til langs Glitre før løypa tar av og
går forbi Jøssjøen, Vindsjø og Enger-setra.
Mot Nygårdshøgda «snur» løypa litt mer sørover og går
langs skitraséen mot Dælatjern og forbi Sulustjerna, Flårane og Branestjern.
10

Flere alternativer

Bjarne Vidar Øen

Nå blir det mange nedoverbakker fra Øvervollen og ned
på Geveltseterveien før sykkelløypa kommer inn på Ulevannsveien igjen like nedenfor Åsly. Så gjenstår bare
«desserten» ned til Årbogen.
- Vi har tenkt på flere alternativer. Hvis vi legger løypa om
Lampetjernsveien, så slipper folk å sykle den samme veien noen steder. Ulempen er den korte strekningen mellom
Solbergvannet og Ulevann som kan være veldig fuktig i
enkelte perioder, sier Øen.
IBK har i tillegg noen flere utfordringer å løse før dette
står på «beina».
Blant annet er det ikke like lett å sitte på sykkelen hele veien på strekningen mellom Nygårdshøgda og Dælatjern.

Må ha tillatelser

- Her må vi nok inn med en traktor for å fikse litt, men mye
kan bli gjort på ei helg med dugnad, mener han.
- Og så må jeg i gang med å lage avtaler med grunn-eiere,
veilag, kommuner og Glitrevannverket.
IBK må ha nødvendige tillatelser for å arrangere ritt, merke og skilte løyper og eventuelt å forbedre traséen noen
steder, sier en optimistisk Bjarne Vidar.
Han har vært vant til tøffere tak tidligere med blant
annet mangeårig landslagsplass og internasjonale medaljer i
triathlon på merittlista.
BIRKEBLADET NR. 4 - 010

LITT AV HVERT

På sykkel ved Steindamtjern i Nedre Eiker.

Øya i Glitrevannet.

213 festglade unger på discotek
Idrettsskolen hadde sitt andre discotek for i år med 213 festkledde unger i alderen
4. til 7.klasse. Det var full trøkk fra start til slutt sammen med disco-ekspressen som stod for
musikk, lys og konkurranser.
Foto: Laila Støstad
Tekst: Elisabet Kirkerud

Vilde, Soﬁe, Synne, Marthe, Christine, Julie og Ida.

Andre og Phillip – to glade gutter

Gøy på turntrening i Ekneshallen

(Troll i kassa) Thea, Maja og Ane

BIRKEBLADET NR. 4 - 010

96 gutta har pause i treninga: Fra V. Sondre Brekkhus,
Eirik Øen Haugen, Eivind Støland
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Årsfest

lørdag 22. januar 2011 kl. 18.30
på Årbogen
Vi forsøker å ta opp igjen tradisjonen
med årsfest for oss voksne i klubben.
Da dette ikke har vært på noen år, er
vi entusiastiske og veldig forventningsfulle i forhold til å få dette på beina
igjen.
For alle veit at «En Birkebeiner er i sitt
ess med joggesko og med treningsdress…» men vi veit også at vi ikke er
noe dårligere når vi er på fest!
Så her er en invitasjon til DEG. Snakk med nabo’n, en forelder i gruppa der du
har med ungen din, eller en gammel venn som du var på årsfest med sist.
Er du ikke medlem av klubben? Meld deg inn, eller kom allikevel, vi spør ikke
etter medlemstegn – men det gjør klubben bedre om du løser en kontingent…
Vi sørger for å holde av bord til grupper i klubben, eller venner som vil sitte
sammen.
Dere vil oppleve en flott kveld med underholdning, levende musikk og
bevertning. Så puss danseskoa, luft kjolen og strekk litt i dressen.
Prisen er 250 kroner per pers., og betales til konto 1503.19.14725
For påmelding kan du benytte disse mailadressene eller telefon:
Karifag1@gmail.com eller vibeke.evju@online.no
Brit Runden tlf.: 481 58 845
Frist for påmelding er 10. januar

Velkommen!
Hilsen Arbeidsutvalget:
Ole Petter, Beate, Tove, Wenche, Kjell, Egil, Rolf og Brit
Arrangementskomitéen: Vibeke og Kari.
12
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TENNIS
Stein Halvorsen ble klubbmester 2010
Fram til midten av 1990-taller var Stein
Halvorsen blant klubbens beste spillere.
Etter at han ble klubbmester i 1995, la han
rackerten på loftet og startet opp med golf.
Stein er jo et genuint balltalent så han ble
snart en meget habil golf-spiller også og har
vunnet mange lokale turneringer. Han satte
blant annet banerekord på Eiker Golf klubbs
bane i Åsen under en turnering i sommer.
Av Torbjørn Haugen

Ekstra hyggelig var det da Stein i år igjen hentet fram
tennisrackerten, møtte opp på banen (riktig nok med noen
ekstra kilo i forhold til 1995, men selvsagt ikke mange)
og begynte å spille igjen med sin gamle makker, Per Ove
Pedersen. Det tok ikke altfor lang tid før slagene satt som
før og de har mange tøffe innbyrdes treningsoppgjør.
De har begge bidratt til å heve nivået på tennisbanene i
010, så velkommen tilbake til begge to..

Klubbmester i single 010:
Stein Halvorsen 6-3, 4-6, 6-0
Nr. : Helge Nordli

Doublemesterskapet:

Etter trekningen pekte det seg ut et favorittpar, Stein Halvorsen (klubbmester single) og Torbjørn Haugen (mange
klubbmesterskap i double bak seg). Selv om Haugens
bevegelsespotensiale er noe redusert i forhold til tidligere
(men ikke mye!!), er plasseringsevnen fremdeles intakt,
en viktig egenskap i doublespill. Favorittparet fikk en
relativt lett match i semifinalen, slo Per Steenberg /Helge
Nordli 6-3, 6-1. Dog var motstanden noe større i finalen
hvor motstanderne var Per Ove Pedersen og Vegard Holmen. Men det var aldri tvil om hvor seieren ville gå.
Halvorsen/Haugen vant 6-3, 6-4
Klubbmestere i double 010:
Stein Halvorsen / Torbjørn Haugen 6-3, 6-4
Nr. : Per Ove Pedersen / Vegard Holmen
Arrangørene bør takkes for et vel gjennomført mesterskap
med en hyggelig ramme rundt kampene, blant annet ved at
flaggene er oppe under kampene.
Spesielt bør Per Steenberg takkes for innkjøp av flotte
premier som særlig vinnerne satte stor pris på.

Årets klubbmesterskap:

I single var trekningen slik at Halvorsen og Pedersen møttes i den ene semifinalen, en kamp som ble lik deres innbyrdes treningsoppgjør. Halvorsen vant 6-4, 6-3.
I den andre semifinalen mellom Helge Nordli og evigunge,
tennisgruppas eldste medlem, John Bjerkedokk, en triller.
Nordli kom best i gang, vant så vidt 1. sett 6-4. Deretter
klarte Bjerkedokk å sikre en forlengelse av kampen ved å
ta . sett knepent 7-5.
Dette er noe publikum liker, full valuta for inngangspengene. Det var til slutt bare så vidt båten bar for Helge Nordli
som vant 3. sett knepent 6-4 og var klar for finalen.
Selv om Stein Halvorsen var favoritt, ble kampen
jevnere enn forventet. 1. sett gikk til Halvorsen, 6-3.
Men så kom Nordli tilbake, og ved hjelp av sin store rekkevidde og løpsvillighet klarte han å dra i land
. sett 6-4. Imidlertid, da hadde Nordli ikke mer å by på
og Stein Halvorsen ble klubbmester ved å vinne siste sett
overlegent 6-0.
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Birkebladet
takker sine annonsører
for samarbeidet i år.
God Jul
og
Godt Nytt År!
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Våre sponsorer
Regnskapssjefen
Krokstadelva

Eiendomsmegler 1
Krokstadelva

Eide Maskin

Isachsen Entrepenør
Solbergelva

Bygg-Partner AS

Mjøndalen Gjestgiveri
Mjøndalen

Helge Holmen AS
Krokstadelva

Eiker Rørsenter
Mjøndalen

Spenst Mjøndalen

Centrum Rør
Drammen

Opplæringskonsult AS OPK
Krokstadelva

Trio Entreprenør AS
Solbergelva

Statoil Norge AS

Deloitte, Gulliksen og Holmen
Drammen

DNB Nor
Krokstadelva

Eiker Elektro
Krokstadelva

Elektrotavler NST AS
Mjøndalen

Shell Oljesenter

Årbogen Barnehage
Krokstadelva

Ide-systemer AS

Bermingrud Entreprenør
Krokstadelva

Tannlege Steinar Vesterdal
Mjøndalen

Trelleborg Offshore Norway AS
Krokstadelva

Buskerud Storsenter
Krokstad Senter

Asbjørn Aulie Lompebakeri
Mjøndalen

Storm Sikkerhet AS
Oslo

Glassmester Olsen
Drammen

Tannlege Terje Døviken
Drammen

Mobildata Drammen AS

Gunnar Karlsen AS
Drammen

Byggvareutsalget (Byggeriet)
Krokstadelva

Frykbergs Konditori
Krokstadelva

Zoo Markedet AS
Krokstad Senter

JRK Turbusser AS

Eiker Grøntmiljø
Hokksund

Gevelt Grustak AS
Mjøndalen

KIWI Norge AS

Brdr. Katrud
Krokstadelva

Brdr. Solem AS
Krokstadelva

Fasade Consult Aluminium AS
Mjøndalen

Bjørn Myhre Sport
Krokstadelva

Stilbygg
Krokstadelva

Unisport Scandinavia AB

Video System AS
Lier
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Birkebladet
med
ungdomssider?
Vil du være med å
lage ungdomssider i
Birkebladet?
Send tekst og bilder
på mail til:
birkebladet@ibk.no

Kom igjen´a
BIRKEBLADET NR. 4 - 2010

Støtt IF Birkebeineren, kjøp toalettpapir og
tørkepapir!
Høykvalitets tørke og toalettpapir til husholdninger, hytter og arbeidsplasser

Toalettpapir
Sekk med 42 ruller (supermykt 3-lags
hvitt). Kan også trygt brukes på
hyttetoalett, samt i buss-, camping- og
båttoalett.

Kr. 250,pr. sekk à 42 ruller (kr. 5,95,- pr. rull)

Tørkeruller
Sekk med 32 ruller (kvalitetspapir, 2-lags
nyfiber). Kan brukes til matlaging.

Kr. 250,pr. sekk à 32 ruller (kr. 7,80,- pr rull)

Produktene er miljømerket
Interessert? Du bestiller – vi bringer!

Ta kontakt med:
Telefon:
Mail:

Haavard Gaathaug

eller

Vegard Dokken

91702286

90519033

haavard@ibk.no

vegard@ibk.no

Kontant betaling ved levering/henting.

Du støtter oss med kr. 100,- pr. sekk du kjøper!
BIRKEBLADET NR. 4 - 2010
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SENIOR
Pensjonerte Birkebeinere.

3 år med ivrige og dyktige pensjonister
Torsdagsdugnaden er inne i sitt 3 år med en
ivrig og faglig dyktig gjeng av pensjonerte
Birkebeinere.
Her er noen av oppgavene som er utført over tid.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bygging av innbytterbuer på kunstgressbanen.
Kledning av fyringscontainer m/ gress på taket.
Restaurering og omtrekking av stoler i storsal.
Nytt kjølerom.
Oppdatering av handicap fasiliteter.
Div. flytting og ommøblering i barnehagen.
Nye fliser inngang Tussetroll.
Utvendig varmekabler på tak i Barnehagen.
Oppdatering av ventilasjonsanlegg.
Strømsparende tilltak.
Div. malerarbeid og snekkerarbeid.
Div. elektriske arbeider.
Div. sveisearbeider
Utvendig bygdningsmessige arbeider.
Innvendige vedlikeholdsarbeider som
oppdatering av kjøkken.
Riving av pipe i barnehagebygg.
Rehab. og såing av nye gress.
Samt mye, mer.........................!

Vi har vært opptil 1 personer her hver torsdag, mest
menn, men også noen damer som alle gjør en stor innsats
for foreningen. Uten disse personenes innsats ville mange
av oppgavene stått ugjort, da utgiftene for innleid hjelp
ville blitt for stor.
I tillegg til å jobbe, har vi det hygglig her på Årbogen.
Vi starter kl. 10.00 med kaffe og planlegging av
dagens arbeider, dette godt tilrettelagt av Rolf Larsen som
dugnadsbas.
Arbeidslag på -3 personer blir inndelt og de faglig dyktige arbeiderne blir igangsatt.
Det er ingen arbeider som stopper disse folka, alt fra å sy
stoltrekk til å rehablitere gressbanene.
Lunsj spiser vi kl. 1.00, med medbrakt nistepakke. Lunsjtiden overskrides ikke utover den halve timen disse folka
er vant med fra sitt yrkesaktive liv.
Det hender vi diskuterer nyheter, samt at noen vitser og
fortellinger blir hørt. Det virker som om alle føler de har
hatt en meningsfull dag på Årbogen når de setter seg i
bilene for å dra hjem til middag kl.15.30.
Takk alle sammen for innsatsen dere gjør for
IF Birkebeineren.
Bjarne Vidar.

Ole Martin Fjeldstad, Finn Kopperud, Torbjørn Bjurstrøm, Finn Støa og Bjørn Bergh (til venstre) Odd Hansen,
Thor Helberg og Bjarne Vidar Øen i lunchen.
16
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SENIOR
Oppstart av
seniorgruppe for
begge kjønn.
Innspill til dannelse av ny seniorgruppe i
IF Birkebeineren:
Forslag til målsetting:

På bakgrunn av mandat fra AU, har representantskapet fått
i oppdrag å etablere ei ny voksengruppe etter at tidligre
eldres gruppe er nedlagt.
Attraktivt innhold og aktiviteter skal bidra til trivsel og
tilhørighet, og derved sikre mange medlemmer. Åpen for
begge kjønn er en selvfølge i idrettsmiljø.

Møtedag og hyppighet:

Torsdager med behovsmessige unntak i perioden september til og med april.

Arrangementer:

Rolf Larsen, Finn Støa og Thor Helberg river pipe over
barnehage.

Innhold og aktiviteter er viktige for å nå målsetningene og
muligheter.
Forslag som temamøter, enkelte møter med dans, konkurranser, spill, utflukter, turer med mer.

Forslag til organisering:

Gruppa bør organiseres som foreningens øvrige grupper,
tilknyttet foreningens nyreviderte lover.

Kontingent:

Det bør stilles som minstekrav at du er medlem av
IF BIRKEBEINEREN.
Håper at dette initiativ bli godt motatt og at mange kan
tenke seg å bli med.
Sportslig hilsen representantskapet i
IF BIRKEBEINEREN.

Torbjørn Bjurstrøm, Finn Kopperud og Ole Martin Fjeldstad monterer tavler i kjellerrom.
BIRKEBLADET NR. 4 - 010
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SKIGRUPPA
Skigruppas samling på Haglebu
Til tross for hindringer som fotballturnering og samling i
jenteprosjektet var det 7 utøvere som var med på skigruppas samling på Haglebu.
Vi kom opp fredag ettermiddag til fint høstvær. Vi skiftet
og tok en rolig løpetur. En dusj og vi var klare for middag.
Ole’s lapskaus smakte godt, resten av kvelden gikk med til
sosialt samvær. Det ble tidlig kveld og ro i hytta.
Lørdag morgen våknet vi til regn i lufta og tåke. Etter frokost sto ei økt med klassisk rulleski på programmet. Hanne,
Dina og Ole dro ned til Flå for å gå en langtur, mens de
øvrige fikk gode tips om teknikk av Stian. Til tross for
ufyselige forhold var innsatsen upåklagelig.
Helgens høydepukt kom lørdag ettermiddag, ei elghufs intervalløkt. Antall drag som utøverne gjennomførte varierte
med alder. Økta ble gjennomført med god innsats. Økta ble
avsluttet med badstue og noen tok ett bad i vannet nedenfor hytta.
Etter middag ble det kortspill og geografi quiz. Vegard og
Stian hadde lagd geografinøtter som satte oss på prøve.
Det ble avslørt noen hull i geografikunnskapene.
Vi var trøtte og slitne og det ble tidlig ro i hytta. Søndag

var godværet tilbake og i strålende høstvær ble det gjennomført en rolig langtur innover fjellet. På turen så vi ett
par reinsdyr, noe som krydret turen.
Det var synd at ikke flere kunne være med denne gangen,
men vi som var der hadde ei fin hlg både treningsmessig
og sosialt.
Vi takker familien Myklemyr for at de stilte hytta til disposisjon. En takk til baker Klausen for bakervarer og til
Mills/Delikat for diverse varer.

Stian og utøverne.

Nydelig høstvær på Terrengløpet Årbogen
Sol og kaldt høstvær møtte
terrengløperne lørdag 23.
oktober for årets terrengløp.
I år var det ca 130 starter
fordelt på barneløpet, 4 km,
7 km og sprintstafett.
Av Sverre Støstad

Hanne og Sandra vant sprintklassen
17-20 år.

Det var litt under 30 barn både i gutte
og jente klassen i barneløpet. Disse
startet samtidig alle sammen etter
en liten felles oppvarming, så det
var et flott felt som stakk ut fra start
kl. 13:00. Løypa er på ca 1 km, så det
går unna og det blir hektisk ved målpassering. Alle fikk premie etter endt
dyst.
Ny fellesstart var det kl. 13:30. Da var
det de som skulle løpe 4 km og 7km
som la ut fra start. Det var mange av
våre lokale helter som gjorde det veldig bra, selv om mange av dem løper
for friidrettsklubber i dette arrangementet.
Julie Kvale Støstad kom på 2.plass i
J 11-1 på 4km. Ådne Karlsen Bekkestad og Michael Besseberg Gjøvaag
Full fart ut fra start på barneløpet

18
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SKIGRUPPA
Løpskarusellen
Løpskarusellen har blitt en tradisjon i Krokstadelva og i
IBK. I fjor hadde vi, for første gang, en nedgang i antall
startende og vi var derfor ekstra spente på hvordan deltagelsen ville bli i år.

Julie sender Nora videre i stafetten
kom på 1. og . plass i G 13-14 år.
Marthe Klausen vant J 13-14 år, mens
søster Hanne vant J 15-16 med Mina
Dahl Paule på .plass. I Menn 17-0
år 7km kom Magnus Hannevig Pettersen på 2.plass, mens søster Sandra
vant sin klasse i Kvinner 17-0 år.
I sprintstafett som startet 14:30 fikk vi
følgende vinnere: Julie Kvale Støstad
og Nora Bunæs Nilsen vant J 11-1
år, Vegard Myklemyr og Erik Høiås
vant G 11-1 år. Kvinner 17-0 år ble
vunnet av Hanne Klausen og Sandra
Hannevig Pettersen.
Flere resultater finner dere på skigruppas hjemmeside på Internet.
SST

Barn fra Idrettsskolen
fullførte terrengløp.

Her ser vi Sander, Jonas og Maria
fra Idrettsskolen sin gruppe 2004.
De har nettopp fullført skigruppa
sitt terrengløp på Årbogen og fått en
velfortjent premie.
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Løpet ble arrangert 3 mandager på
våren og 3 på høsten. Siste løpsdag
var 13/9 og da var det også premieutdeling. I år hadde vi flotte pannebånd
og stegtellere til alle som hadde fullført 4 av 6 løp.
Det var totalt 134 startende, mot 158
i 009. Nedgangen har resultert i at
vi må evaluere arrangementet for å se
hva vi kan gjøre for å få opp deltagelsen. Vi ser at sykkel, turn og friidrett
har samme treningstider så bytte av
dag er noe vi må vurdere. Totalt så
stilte 5-6 funksjonærer opp på dugnad
på hvert løp - tusen takk for innsatsen
dere gjorde.

Karine Heggum er fornøyd etter å
ha deltatt på 6 løp og fått velfortjent
premie.

Dina Mølmen, Mina Dahl Paule og Marthe Klausen, 3 spreke skiløpere som
bruker Løpskarusellen som distansetrening mot skisesongen

Soﬁe og Mathilde Magnusson koser seg Runa og Eirin Åhlander, blide og
med boller og saft etter premieutdelingen fornøyde etter fullført løp
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FOTBALL
Opprykket glapp igjen, men B-laget rykket opp.
Av Haavard Gaathaug

Opprykk for B-laget
Birkebeinerens B-lag, populært kalt Vargarna, rykket opp
fra 5.divisjon etter en tett og lang kamp med Steinberg.
Etter  kamper, 18 seire, tre uavgjorte og ett tap så var det
kun målforskjellen som skilte lagene. Likevel, med 100
scorede mål og kun 22 innslupne så føler vi selv at opprykket var vel fortjent.
Målet før sesongen var opprykk, men for å klare dette
var vi avhengige av et godt samarbeid med A-laget.
B-stallen var rett og slett for liten til å holde nivået oppe
i  kamper, og derfor har vi sesongen igjennom hatt
minimum fem spillere med fra A-stallen til enhver tid fortrinnsvis de som ikke startet sist A-kamp.
Likefullt er det på sin plass å hedre gutta fra B-laget, med
kaptein Kim Harald Gustavsen og trener Pål Marcussen
i spissen, for den jobben som har blitt lagt ned i løpet av
dette året.
Neste sesong skal Vargarna spille i en knalltøff 4. divisjonsavdeling. Etter omleggingen med kutt i antall 3. divisjonsavdelinger, så vil vi møte meget kvalifisert motstand
i 011 deriblant Drammen FK som i 009 spilte i . divisjon. For klubben generelt, og A-laget spesielt, vil dette
være meget bra ettersom de vil bli en fin kamparena for Aspillere og ikke minst
gutte/juniorspillere
som vil smake på nivået.
Unge Sondre Fagerhøi og David Sagedal
ble toppscorere for
Vargarna i opprykkssesongen.

David Sagedal med
full kontroll i lufta.
0

Tom André Sjølie ble, som så ofte før, toppscorer for
A-laget sesongen 2010

A-laget

Sesongens store mål var uten tvil opprykk, etter at vi
tapte kvaliken mot Førde i fjor. Trener Kenneth Dokken
forlot oss før jul da han fikk ny jobb i Ranheim, og Lars
Kåre Gustavsen ble ny A-trener med Espen Morken som
assistent.
Vintersesongens treningskamper gikk nesten over
forventning og vi slo sterke lag som Kvik/Halden
(trolig norges beste 3. divisjonslag), Sprint/Jeløy og
.divisjonslaget Frigg for å nevne noen. Nedturen var
derfor stor da vi tapte serieåpningen mot Drammen FK.
Resten av vårsesongen hentet vi oss noe inn igjen, men
spillet gikk ikke på skinner som i treningskampene.
Summen av favorittstempelet, og omleggingen av
3.divisjon som medførte nedrykk på de seks svakeste
lagene i avdelingen, gjorde sitt til at så og si alle kamper
var tøffe og jevne.
Samtidig hadde vi til tider en skadeliste som var lang som
et vondt år, og nysigneringene Anders Ekholdt, Fredrik
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FOTBALL
Hesselberg-Meyer og Øystein Thoresen har gått skadet mer eller mindre
hele sesongen, i tillegg til at de aller
fleste har hatt sine skavanker å stri
med.
Høstsesongen var i bunn og grunn
godkjent, og vi tok raskt initiativet i
avdelingen med noen sterke gevinster
samtidig som våre rivaler avga poeng.
Noen runder før slutt hadde vi en
ledelse på fire poeng ned til nærmeste
utfordrer (Jevnaker), etter at vi blant
annet slo et godt Hønefoss BK2 på
Aka Arena, men før seriefinalen borte
mot nettopp Jevnaker var det meste
av forspranget spist opp.
Kun to poeng skilte lagene og de rødkledde fra Oppland trakk det lengste
strået etter en kamp som på mange
måter speiler sesongen for Birkebeinerens A-lag. Fra det blendende til
det begredelige i løpet av 90 minutter.
Senere rykket som kjent Jevnaker opp
i .divisjon.
Toppnivået vårt har vi økt noe i forhold til fjorårssesongen, men bunnnivået dessverre har blitt dårligere.
Forøvrig et problem A-laget har slitt
med i noen sesonger.
Tom André Sjølie ble, som så ofte
før, toppscorer for A-laget sesongen
010. Årets spiller er ennå ikke kåret,
så det kommer vi tilbake til ved neste
anledning.
Takk til de trofaste tilskuere/supportere som har fulgt oss gjennom
sesongen. Takk også til Birkeberget
som feiret sin 1-årsdag i oktober.
Helt til slutt vil jeg komme med en
liten bønn til IBK’ere og Krokstadelvinger generelt; støtt opp om Alaget. Vi ønsker oss flere tilskuere på
kamp!
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Flott sesong for «97-jentene».

Før Avslutningsfesten som ble holdt på Lizzis Pizza.

Vi skulle i år opp å spille 11 fotball, og det kan jo by på
mange utfordringer. Vi brukte noen kamper på våren til å
gjøre oss vant til den store banen, men etter hvert ble det
veldig bra.
Etter at vårsesongen var unnagjort,
og poengene fordelt, ble vi stående
på 3 plass a`poeng med de to andre
lagene forran oss. På høsten skulle
det spilles om kretsmesterskapet, og
vi hadde ambisjoner å kunne være
med å kjempe om dette.
Høsten ble veldig bra og spennende.
Siste kampen hjemme mot Spa/Bra,
skulle vise seg å bli en ren finale.
Dessverre ble det tap 0-1, men jentene
spilte en god kamp. Spesielt andre
omgang var utrolig spennende, men
til tross for mange store muligheter
ville ikke ballen inn i mål. Dette var
eneste kampen i hele år der vi ikke
klarte å score. Vi er godt fornøyde
med sesongen, og satser på å kunne ta
det siste steget neste år.
Må også nevne deltagelsen i årets Sandar
Cup i Sandefjord. Dette er Norges største
helge cup i fotball. Her klarte jentene å
spille seg frem til finalen i A-sluttspillet
i klasse jenter 96-97.

Vi stilte med jenter født 97 og 98.
Det ble tap i finalen, men ellers
var denne turneringen ett stort
høydepunkt. Spesielt må semifinalen
nevnes der vi klarte å score mål 5
sekunder før slutt, og kampen gikk til
ekstraomganger og myntkast.
Der valgte jentene krone, og dette førte
oss til finalen. Det var mange foreldre
med hese stemmer, og oppspiste
negler etter denne opplevelsen.
Laget har bestått av hovedsakelig 97
jenter, samt noen gode bidragsytere fra
jenter 98. Vi har også hatt med ei 99
jente på noen av høstkampene. Vi tar
nå en velfortjent pause fra fotballen,
men gleder oss til sesongen 011.
Fotballhilsen fra oss på jenter 97
Mette (Oppmann),
Trond og Frode ( trenere)

1

FOTBALL
Birkebeineren Krokstad gutt 98 Sesongen 2010

Vi startet årets trening på grusbanen ved
Eknes ungdomsskole. Slådding banen avtalte
vi selv med kommunen, og så var vi i gang.
Det ble noen overraskelser for oss etter at
Cirkus Arnardo sine elefanter hadde gjort
fra seg, men pytt pytt.
Før seriestart var laget med i en treningscup
i Sande og vi deltok i Vikåsens cup.
Trond Løsengen

I serien frem til sommerferien spilte vi 7er fotball,
der det ble 5 seire og  tap. Etter sommerferien spilte
vi 11er fotball i 97 klassen. Tanken var å ta dette som
forberedelse og læring til neste år. Førstekamp i 11
ble nok en tankevekker, for det ble stortap mot Mjøndalen. Guttene lærte mye i løpet av sesongen, og det
ble tilslutt én seier, én uavgjort samt 4 tap. Vi hadde
mye god hospitering og hjelp både fra 98 spillere fra
Stenseth og fra 99 årgangen.
Vi har hatt store utfordringer med å få trent skikkelig
på Årbogen på grunn av plassmangel, og at det var
mange lag på samme bane. Dette må bli bedre neste
år. Det er mange gode talenter som Birkebeineren må
ta vare på. Tusen takk til foresatte som har stilt opp på
kampene og skapt liv og Fair play.
Espen, Håvard og Trond
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FOTBALL
99-generasjonen i fremgang!
Av Jon Espen Palm

ganger i uka fremover, en fotballtrening og en basistrening. I tillegg er det
noen som spiller håndball og bandy.
Vi takke disse foreldrene for utmerket
jobb som lagledere:
IBK Rovers:
Berit Borge Ellingsen og Bent Eikmo
IBK City:
Trine Thielemann , Tonje Krossen og
Terje A. Hansen (trener)
IBK United: Øyvind Sando
IBK Foxes: Haavard Gaathaug og
Frode Johannesen (trener)

IBK 99 United fornøyde etter en god gjennomført kamp.
Bak fra venstre: Sonde, Johannes, Martin Granheim, Henrik og Martin Sando
På kne: Christian Ottesen, Tommy, Anna og Elias. Liggende: Kristian Skaug
Ikke tilstede på bildet, men absolutt tilstede ellers: Pia Eilertsen!

Sesongen er over for 99-generasjonen.
Hele 34 gutter og 13 jenter har vært i aksjon for tre guttelag
(City, United og Rovers) og et jentelag (IBK Foxes).
Noen har vært ivrige og dukket opp
på hver trening og kamp, mens andre
har tatt på seg fotballstøvla når lysten
har meldt seg. Alle har imidlertid hatt
en fin fremgang i løpet av sesongen.
Gjennom dette treningsåret har vi
brukt mye tid på
• Basisferdigheter med ball
• Pasningsspill
• Bevegelse uten ball
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Helt til slutt vil vi gratulere spilleren
Martin Granheim med årets mål i
Buskerud. Under en kamp mot Svelvik klarte han kunststykket å drible
av tre motspiller (noen to ganger) og
lobbe ballen over keeper og i mål.
Ungene i Svelvik er småsvimle av
den prestasjonen den dag i dag…
Sportslig hilsen fra trenerne:
Knut Weltz og Jon Espen Palm

Vi har lagt særlig vekt på pasningsspill og det å gjøre seg spillbar / være
i bevegelse. Dette har vi etter hvert
sett igjen i kamper.
Mens andre lag «pælmer» ballen opp,
har vi prøvd å spille oss hurtig ut med
kortpasningsspill. Dette kommer vi til
å trene mye på fremover!
Da sesongen var over spurte vi spillerne om de ville ta en pause til jul.
Det hadde de ikke! Så vi skal trene to
3

Huset Tråkka, 3055 Krokstadelva
Tlf.: 32 87 93 70
ÅPNINGSTIDER:
Man – Fre 10.00 – ca. 21.30
Lør.
10.00 – ca 17.00
Søn.
13.00 – ca 21.00

FLOTTE PREMIER!!
Den 21. hver mnd., spiller vi

SUPERJACKPOT!!

18.000 SKAL UT!!
Vi ønsker alle velkommen!

Kafèen er åpen hverdager fra 12.00 – 18-30
GRATIS KAFFE, hverdager frem til 12.00.

Vi støtter I.B.K!
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TAKK FOR STØTTEN TIL BIRKEBLADET

TLF. 3 87 7 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

Tlf.: 32 27 02 70

6

Leverandør til Årbogen Idrettspark

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

BIRKEBLADET NR. 4 - 010

JRK Turbusser

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

STØTT VÅRE SPONSORER!
Ing. Rybergsgt. 100
Åssiden, 307 Drammen
Tlf. 3 1 83 00

DE STØTTER OSS.

TORGET, KROKSTADELVA. TLF. 3 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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7

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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