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Denne utgaven
av Birkebladet
gjenspeiler mye av
foreningens aktivitetsnivå akkurat nå.
A-laget har tatt
steget opp i 2. divisjon.
Chrisander Skjønberg Holth er tatt ut
til ungdoms-OL i Innsbruck, fotballveteranene ble også seriemestre.
Sykkelgruppa er i sterk vekst, og kan
allerede varte opp med gode plasseringer. Gratulerer alle sammen!
I tillegg til disse gode idrettsprestasjonene, beskrives en meget aktiv
«idrettsskole», ei tennisgruppe som
klarer å trekke til seg stadig yngre

spillere, og en turngruppe som lever i
beste velgående. Håndball og ski får
sin plass i neste utgave.
Det som kanskje skiller seg mest ut i
denne klubben, er dugnadsprosjektene til «Seniorgutta». Klubben sparer
store penger på deres innsats.
Redaktøren har besøkt Barnehagen,
og krydrer bladet med noen bilder fra
barnas juleforberedelser.
Birkebladet ønsker alle IBKere en
riktig god jul og et godt nytt år!

birkebladet@ibk.no
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Jubel for opprykk.

I 2012 er det planlagt kun to
utgivelser. Første nummer
kommer i Mai 2012.
Stoff til dette nummeret må
være levert innen 15. april.

Chrisander Skjønberg Holth er tatt ut til
vinterens Youth Olympic Games i Innsbruck.
Chrisander Skjønberg Holth fra
IF Birkebeineren er tatt ut til vinterens
Youth Olympic Games som en av fire norske
løpere til det første ungdoms OL som arrangeres i Innsbruck 13. – 22. januar 2012.
Dette er noe nytt og større enn det «Europeiske» UngdomsOL (EYOF) som er kjent fra tidligere.
Norges Skiforbund / Langrenn hadde ansvaret for å ta
ut løpere (2 jenter og 2 gutter) til YOG. Olympiatoppen
ivaretar alt opplegget for øvrig, med reise og hovedledelse.
Vi gratulerer Chrisander med uttaket og ønsker lykke til!
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ARBEIDSUTVALG OG HOVEDSTYRE
Funksjon:

Navn:

Adresse:

E-mail:

Telefon/mobil:

Leder

Brit Runden

Smørbukken 4

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

3 87 45 55 / 984 00 053

Økonomileder:

Ole Peter Motzfeldt

Eknesveien 30

ole.peter@mhregnskap.no

917 43 45

Utdanningsleder

Hanne Kristiansen

Utsikten 5

hanne.kristiansen@bfk.no

901 94 966

Medlemskoordinator Jostein Gevelt

Tyrihans 1

jostein.gevelt@ebnett.no

906 50 554

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

Kenneth Holth

Alvedansen 0

Kenneth.holth@puls-norge.no 3 87 61 61 / 934 64 307

Idrettsskolen

Elisabet Kirkerud

Soria Moria 8

elisabet@autotransport.no

913 67 111

Håndball

Eili Bakketun

Gamle Riksvei 64

eilibakketun@gmail.com

400 45 04

Turngruppa

Roald Brekkhus

Prestebråtan 103

roald@synergihelse.no

3 87 96 39

Sykkelgruppa

Marc Strous

Langrand 4

panmarc@gmail.com

94 0 069

Seniorgruppa

Knut Tore Maudal

Enga 6

knut.tore.maudal@ebnett.no 3 87 69 58 / 906 00 098

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

9 68 649

Idrettsmerkenemda Helge Solbakken:

3 87 44 18

Dersom du forandrer adr. tlf. etc. gi fortløpende beskjed til sekretær – Tove Tveiten
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LEDEREN HAR ORDET
IBK er klare for opprykk på mange fronter.
Først og fremst gratulerer
til A-laget - endelig kom det
etterlengtede opprykket til
2.divisjon, vel fortjent etter en
fantastisk sesong!
Vi gleder oss og håper på
nok en fantastisk sesong. Det er behov for
å etablere en strategi som både ivaretar det
sportslige og den anstrengte økonomien til
gruppa på en god måte.
Chrisander Skjønberg Holth er tatt ut til å representere
Norge i det første ofﬁsielle Ungdoms OL som skal gå i
Innsbruck!
Vi gratulerer så mye med uttaket, og vi kommer selvsagt
tilbake med mer om denne saken når OL nærmer seg.
Det er først når jeg setter meg ned for å skrive noen tanker
til Birkebladet en vakker lørdag morgen i november at jeg
virkelig forstår hvor mye aktivitet og administrative oppgaver vi har vært involvert i bare siden i sommer.
Vi ble alle på en eller annen måte berørt av den forferdlige
tragedien . juli. Det norske folk ble satt på en ugjenkallelig prøve og vi ble minnet om hvor viktig det er å stå
sammen og vise raushet. De frivillige hadde også her en
viktig rolle som vi må ta vare på og ha med oss som et
mantra i det daglige.

IBK er helt klart et bredde idrettslag og det skal vi
fortsette med.
En tilfeldig mandag kveld for tre uker siden tar jeg turen
innom Årbogen sammen med vår lille Cavalier King Charles og det som møter meg er at skigruppa har foreldremøte
og kveldsmat i barnehagen, 90 sangglade fra seniorgruppa
holder til i storsalen, et styremøte i . etasje, fotballkamp
for jenter 14 år på kunstgressbanen, et par i duell på tennisbanen, ansatte i barnehagen som spiller bordtennis i
speilsalen og mange av bygdas innbyggere som er ute i
turstiene rundt anlegget.
Dette skal være hverdagen framover og IBK skal fortsatt
være tuftet på frivillig arbeid og sette tæring etter næring.
Ønsker dere alle en ﬁn førjulstid og ta vare på deg selv og
andre!
IBK hilsen
Brit Runden
Leder IBK

Bilder fra barnehagen...

Julen nærmer seg, og i barnehagen er juleforberedelsene
i full gang. Birkebladet har loddet stemningen gjennom
kameralinsen, og krydrer dette nummeret usystematisk
med barn som gleder seg til nissebesøk.
Birkebladet har dessverre ikke mottatt navn til bildene.

Konkurransen om hvem som skal aktivisere barna våre
blir stadig skjerpet og det stiller også større krav til oss
som klubb i forhold til profesjonell drift og kunne tilby et
godt sportslig tilbud. I den forbindelse er det ﬂott at det i
løpet av høsten er etablert et forsterket styre i håndball og
fotballgruppa, EN STOR TAKK til dere som virkelig tar
tak når det er behov for det, nevner spesielt Eili Bakketun
og Elisabeth Kirkerud.
Barnehagen drives godt og har fokus på å utnytte ute områdene i enda større grad, samt økt kompetanse. Jeg ser med
stor optimisme på barnehagen sin framtid på Årbogen.
Siden årsmøte i mars har jeg sittet i eierstyret til barnehagen, et interessant og viktig styre som jeg ser fram til å få
være med på å utvikle videre.
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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
5 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 12.000 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 35 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. 3 - 011
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STYRE OG STELL
Presentasjon av Arbeidsutvalget 2011
Arbeidsutvalget er klubbens motor. Det er disse personene som sørger for at I. F. Birkebeineren
fungerer i hverdagen. De arbeider ut fra følgende virksomhetsidé: I.F. Birkebeinerens grunntanke
er å fremme interessen for idrett og friluftsliv i et åpent, positiv, inkluderende og motiverende miljø.

Brit Runden

Tove Tveiten

Wenche Sjølie

Leder
• Lede klubben etter gjeldende
norm er.
• Lede Arbidsutvalgsmøter
• Lede Hovedstyremøter
• Være bindeleddet/kontaktperson
mellom gruppene og hovedstyret.
• Medlem av Barnehagestyret
• Klubbutvikling og prosjektarbeid
• Personalansvar
• Være med på å legge til rette slik
at barn og unge i kommunen kan
få et trygt og positivt idrettsmiljø
basert på egne ferdigheter.

Styremedlem/Sekretær
• Holder orden på papirer og referater
• Hjelper oss med handlingsplaner
og god saksgang
• Heier på fotballgutta
• Opptatt av at klubben skal gi
trygghet og sunn utvikling for
bygdas barn og ungdom.

Kasserer
• Kontaktperson for Regnskapssjefen
• Ansvarlig for kiosksalg
• Ihuga IBK fotballsupporter og
mamma til Tom Andre på A-laget
(aldri vært på en MIF kamp)

Ole Peter Motzfeldt

Jostein Gevelt

Egil Olaussen

Økonomileder
• Holder orden på økonomien.
• Kontakt med regnskapskontoret til
klubben (som han driver selv).
• Budsjett og regnskapsarbeid er
utfordrende oppgaver i idrettslag,
hvor pengesekken stadig vekk er
skrapa tom.

Medlemskoordinator
• Holder orden på hovedforeningens
medlemsregister.
• Ansvar for utsendelse av hovedforeningskontingenten.
• Opptatt av at barn og unge har et
best mulig aktivitetstilbud.

Vedlikeholdsleder
• Vedlikehold og utvikling av
Årbogen Idrettspark
• Vår kontaktperson for kommunale
og statelige myndigheter
• Ihuga ﬁsker, fotballdommer og
kjemper med sønnen sin om plass
på Veteranlaget.
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LITT AV HVERT

Hanne Kristiansen
Styremedlem/Utdanningsleder
• Opptatt av at klubben skal
kunne gi trygghet og gode
sportslige tilbud til barn og
unge, ledet av personer med
kunnskap og gode holdninger
til barneidrett.
• Født «Birkebeiner», og aktiv i
turn og langrenn fra jeg var 4 år.
• Er IBK Fotballskoles «mor».
• Fikk dessverre aldri oppleve å
spille fotball i «blått og gult»
….. (nå er IBK-jenter heldige).

Rolf Enersen
(Møterett i AU)
• Mentor for AU og hovedstyret
• Opptatt av klubbens formaliteter/
lover og regler
• Leder av valgkomite i IBK
• Opptatt av lokalhistorie og
skriver dikt
• En gang IBK’er alltid IBK’er
BIRKEBLADET NR. 3 - 011

Så er det jul igjen...
Nå er det nesten jul og det
betyr at barnehageåret for
store og små er godt i gang i
Årbogen barnehage.
Vi er ferdig med tilvenning av nye
barn som tar sine første steg inn i en
ny verden. Alle plasser er fylt opp
og vi har tatt fatt på våre mange og
varierte aktiviteter. Først ut var årets
miljøuke.
Vi tok for oss nærmiljøet og dets
tilværelse og aktivitet. Vi har innarbeidet et godt system for avfallshåndtering og vil fokusere på
gjenbruk av verdifullt avfall.
Vi ønsker at barna skal lære å bry seg
om miljøet og ta vare på det så godt
de kan for alles beste.
I slutten av september hadde vi sjørøveruke. Denne uken kledde barna seg
ut som sjørøvere og pirater. Det ble
nok mange små utgaver av Kaptein
Sabeltann og Sortebill i området…
Uken ble avsluttet med sjørøvertokt
på Årbogenvannet og leting etter den
berømte skattekisten.

Vi har også gjennomført årets brannvernuke. Her ﬁkk barna en innføring
i hvordan vi kan forebygge branner
og hva vi skal gjøre dersom det skulle
begynne å brenne. De eldste barna
ﬁkk være med på brannstasjonen.
Her spylte de med brannslangen,
slukket brann i kjeler og utforsket
brannbilene.
Vi får aldri trent nok på brannsikkerhet og det er derfor viktig at barna
så tidlig som mulig får kjennskap til
hvordan vi skal opptre om det skulle
oppstå brann.
Vi har med andre ord hatt en travel og
spennende tid for store og små!

Hilsen Marianne
Styrer
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SENIORDUGNAD
Lønnsom dugnad.
Kara i «Seniordugnaden» er
gull verd for Birkebeineren.
Ved en grov beregning av
utførte dugnadsarbeider, har
verdien av innsatsen spart
IBK for ca 1,2 millioner
kroner i løpet av 2,5 år.
Det er kara veldig fornød
med.
På neste side ser du en
oversikt over hvilke
prosjekter disse gutta har
gjort den siste tida.

Thor Helberg og Bjørn Bergh er på stillaset.
Finn W. Støa og Torbjørn Bjurstrøm monterer kurvballnett.

Ballbingen ferdig komprimert. Her mangler det kun kunstgrass.
8
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SENIORDUGNAD

Ballbinge.

Kara i seniordugnaden har i løpet av sommeren 011
montert ferdig ballbingen øst på anlegget.
De som i det senere har passert anlegget på vei til
skauen, har sett at et slikt anlegg krever en omfattende forskalings- og støpeprosess, før ballbingeelementene kunne monteres. Resultatet er i alle fall
blitt meget bra. Når en i tillegg vet at IBK har spart
ca kr 80.000,- på monteringsjobben, er i hvert fall
kara fornøyd.

Snøsikringer på tak. Beising barnehage.

Zanda-taksteinen som ligger på hele anlegget har
en granulering som skal hindre at snøen raser av.
Imidlertid er anlegget nå 3 år og vinkelen på takene er 30 gr. Det betyr glattere takstein. Derfor har
vi startet arbeidet med å sette opp snøfangere som
hindrer farlige snøras.
Jostein Gevelt har stilt gratis stillas til disposisjon, slik
at vi når opp til taket. Når vi først har stillaset oppe,
beiser vi ytterveggene /vinduene på barnehagen.

Kontor-brakke til barnehagen.

På østsiden av barnehagen har Jostein skaffet oss ei
GRATIS brakke av meget bra kvalitet, som vi nå er i
ferd meg å kle utvendig, slik at barnehage-administrasjonen får  nye og romslige kontorer.
Dette krever en del materialer, og Maxbo, I.O.Haugen
i Hokksund har velvillig stilt opp med en meget
gunstig innkjøpsavtale for IBK.

Rekkverk på hele anlegget.

Som de ﬂeste ha registrert, har anlegget et rekkverk
som er iferd med å råtne opp. Seniordugnaden står
klar til å montere nytt rekkverk, men det må først
avklares om det skal brukes treverk (som i dag) eller
om det blir en ny design med glass som materiale.

BIRKEBLADET NR. 3 - 011

Nytt trekk på stoler.

Stolene på anlegget var iferd med å måtte vrakes, da
ALLE ryggene hadde revnet. Kara satte i gang med å
trekke om alle stolene etter at ﬁneer-ryggene ble slipt
for å hindre ny ødeleggelse av ullstoffet.
Møbelgrotten var her meget behjelpelig med å skaffe
nytt ullstoff til gunstig pris.
Ved denne omtrekkingen sparte IBK ca kr 70.000,(nye stoler var alternativet.)

Oppjustering av elektriske forhold.

Etter en omfattende forandring av det elektriske
styringssystem for varme på anlegget, har dette
resultert i at strømutgiftene pr år fremover vil bli
redusert med ca kr 35 til 50.000,- Det meste av dette
er utført på dugnad av fagfolk.

Lakkering av vinduer.

Alle vinduene på anlegget er nå slipt og lakkert 5
ganger. Dette bør holde i lang tid framover !

Div oppjustering av barnehagen.

Seniordugnads-kara er blitt veldig populære i
barnehagen, da lokalene har fått utført reparasjoner
og nymontering fortløpende.

Opp til 15 mann på seniordugnad.

Vi har nå tilknyttet oss (dugnads)fagfolk på de ﬂeste
områder og er faktisk i stand til å utføre avanserte
oppgaver.
Stemningen er god og kara trives, bare Rolf skaffer
nok jobb og materialer.
For seniordugnadskara
Rolf H.Larsen
(selvutnevnt formann)
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FOTBALLGRUPPA
Jubelsesong endte med opprykk.
A-laget lyktes endelig med målet om opprykk
til 2. divisjon. Og denne gang var det ingen
tvil ettersom seiersmarginen var på hele 23
poeng ned til nærmeste utfordrer.
Med andre ord var opprykket både fortjent
og suverent.
Av Espen Morken
Men sesongen startet så der med en trøblete inngang til
seriespillet med trenerskifte rett før første seriekamp.
Motstander Hønefoss BK trakk det lengste strået her,
men etter dette tapet så gutta seg aldri tilbake.
Først avansement til .runde i NM etter å ha slått ut
Raufoss, før regjerende norgesmester (på den tiden)
Strømsgodset ble gitt kamp til døra.
I det kalenderen bikket over til mai så kom også storspillet, og selv om Eik Tønsberg holdt oss til uavgjort på
Trelleborg Arena, så begynte man å befeste posisjonen på
toppen av tabellen med den ene seieren etter den andre.
Nettopp Eik Tønsberg så ut til å bli den store utfordreren
da lagene tok sommerferie i slutten av juni. Birkebeineren
toppet med 9 poeng, men kun tre poeng bak fulgte vestfoldlaget og alt lå an til en trilleravslutning med spennende
oppgjør fram til oktober.
Trenerteamet og spillerne brukte imidlertid sommerferien
bra og stilte meget godt forberedt da høstsesongen ble
sparket i gang. Både Asker og Hønefoss BK ble sendt
hjem fra Årbogen uten poeng og med sekken full, og når
laget i tillegg nektet å slippe inn mål og holdt nullen i syv
strake kamper så det unektelig lyst ut for opprykksambisjonene. Faktisk var det kun seks baller som gikk i nettet
bak våre keepere i løpet av høstsesongen – intet annet enn
imponerende.
Mandag 19. september 011 vil sannsynligvis være en
merkedag i lang tid framover – dagen da opprykket var
et faktum ettersom Hønefoss BK avga poeng og Birkebeinerens A-lag kunne feire seriemesterskapet fem kamper før slutt. Seriespillet var imidlertid ikke ferdig selv om
det kun var æren igjen å spille om, men de blå-gule ga
ikke ved dørene. Snarere tvert imot, og selv om det ble et
uavgjortresultat mot FK Tønsberg  etter at opprykket var
10

klart, avsluttet IBK sesongen med ﬁre nye triumfer
og tronet til slutt på toppen
av tabellen med 69 poeng
etter 6 kamper.
Som tidligere nevnt var
seiersmarginen på hele 3
poeng og det må trolig være
den største seiersmarginen i
3. divisjon på en lang stund.
Som så ofte før så var det
den notoriske målscoreren
Tom André Sjølie som igjen stakk av med toppscorertittelen. Hele 3 nettkjenninger kunne han kvittere ut – en
tredjedel av lagets mål i seriespillet!
Bak suverene Sjølie fulgte Anders Torgersen med 10 mål,
Anders Ekholdt med 8, Marius Jøranlid med 7 og Vegard
Dokken med 7. Den komplette listen over målscorere og
øvrig statistikk ﬁnnes på vår eminente hjemmeside fotball.
ibk.no
Denne høsten takket tre IBK’ere for seg i A-lagssammenheng. Anders Elvekrok, Magnus Pettersen og Øystein
Thoresen – en trio med 450 A-kamper for Birkebeineren
– trapper ned etter denne sesongen og vi takker for deres
meget gode bidrag i den blå-gule drakta!

Slik blir 2. divisjon 2012
Nå er det klart hvilke lag Birkebeineren
møter i 2. divisjon neste år:
Nybergsund-Trysil, Raufoss, Brumunddal,
Vålerenga 2, Ørn-Horten, Elverum, Gjøvik,
Lillehammer, Valdres, FK Tønsberg, Fram,
Larvik og Grorud.
Første serierunde er 14. april, og sesongen
avsluttes 27. oktober.

BIRKEBLADET NR. 3 - 011

FOTBALLGRUPPA
Vargarna med godkjent sesong.
B-laget, populært kalt Vargarna, havnet til
slutt på 6. plass i 4. divisjon. Godkjent ut ifra
målene før sesongen, men med litt bedre ﬂyt
kunne de fort ha blandet seg inn i tetstriden.
Etter fjorårets suverene opprykk fra 5. divisjon, så var
hovedmålet for B-laget å beholde plassen i det som så ut
til å kunne bli en meget tøff 4. divisjon. Det skulle vise seg
og ikke bli noe problem all den tid ingen lag rykket ned fra
årets 4. divisjon, siden vårt A-lag rykket opp, og Moingen
trakk laget sitt midt i vårsesongen.
Vårsesongen forløp uten den store dramatikken der det
ble plukket jevnt og trutt med poeng, og hvor det kun var
Drammen FK som virkelig spilte oss ut. Til ferien lå laget
trygt plassert midt på tabellen med 18 poeng.
Høstsesongen speilet vårsesongen og vi spilte jevnt med
de aller ﬂeste motstandere både på Årbogen og på fremmed gress, og Vargarna endte til slutt som nummer seks
med 40 poeng. 16 poeng bak et eventuelt opprykk…

På grunn av en stor og bred A-stall, har vi kunnet stille
slagkraftige lag i så å si samtlige kamper denne sesongen,
og det har vært med 7-10 A-spillere til hver kamp.
Dette har vært et bevisst grep fra klubbens side for å gi
samtlige nødvendig spilletid, men det er ikke til å stikke
under en stol at det har vært få rene B-spillere tilgjengelig
sesongen sett under ett.
I høstens kamper har også noen juniorspillere fått prøve
seg og spillere som Joel Weggersen, Nader Dahman og
Christian Skjølaas har alle fått rikelig med spilletid når de
har vært med i 4. divisjon.
Sesongen sett under ett så er prestasjonen godkjent, men
tabellposisjonen kunne fort ha vært bedre med noe mer
ﬂyt. Utfordringen med et 2. lag er at man sjeldent eller
aldri stiller med det samme laget fra kamp til kamp, og
dermed blir relasjonene litt ﬂytende til tider.
Årets toppscorer for Vargarna ble Petter Kalmo med 14
mål, mens Edvinas Blazys (11) og André Bakke (8) fulgte
på plassene bak.

Juleforberedelsene er i full gang i barnehagen.
BIRKEBLADET NR. 3 - 011
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FOTBALLGRUPPA
Jenter 98 på Sparebank1 Telemark Cup Ungdom.
For innsatsen gjennom helgen, ﬁkk
jentene og lederne FairPlay prisen for
cup’en, høytidelig utdelt etter siste
kamp. Det ble lagt merke til at jentene
og lederne opptrådte positivt ovenfor
arrangøren og motstandere selv om
mye hadde blitt gjort feil fra arrangørens side.
Trenere og lagledere er veldig fornøyd med jentenes innstas og holdning gjennom cup’en. De kjempet
tappert mot de eldre lagene og stod på
til slutt.
Som en oppsummering av turen kan
vi si at det sosiale på slike turer er
viktig. De knyttet nye kontakter og
ﬁkk gjensyn med noen kjekke gutter, dansa på disco og koste seg på det
ﬂotte cup-området.

Glade Jenter 98 på cup i Porsgrunn.

IBK Jenter 98 deltok på
Sparebank1 Telemark Cup
for Ungdom 12. - 14. august
2011. Det var 13 jenter som
dro nedover fredag pluss
ledere og foreldre.
Cup’en annonserte med rene årsklasser, men på grunn av for få lag, aksepterte vi å spille mot lag som var ett år
eldre. Det viste seg etterhvert at det
også var med lag som var to år eldre
enn vårt. Dette laget skulle vært i en
annen årsklasse. Arrangøren innrømmet denne tabben, men kunne ikke
gjøre noen endringer der og da.
De påpeker allikevel at det også er
klubbene ansvar selv å rette opp hvis
de kommer i feil årsklasse. De vant
naturlig nok pulja på grunn av dette.
Vårt lag spilte en kamp på fredag mot
Nærsnes/Åros J97 og tapte 0-.
1

Vi skulle også møtt Urædd J97 senere på kvelden, men disse møtte ikke
opp. Istedenfor å ta walk-over ble det
avtalt å spille kampen dagen etter.
Vi tapte 0- også i denne kampen,
men spilte veldig bra.
Vårt møte med Solberg 96 ble tøft
for jentene. Det fysiske spilte en stor
rolle, for to år er mye i denne alderen.
Det endte med to stykker på legevakta, ei med forstuet tommel og ei som
måtte videre til sykehus for gipsing
av brudd i armen. I tillegg ﬁkk vi ei på
krykker med hovent kne. Resten var
ganske mørbanka. Som et plaster på
såret ﬁkk jentene gratis brus og pølser
av arrangørklubben.
Det ble opptelling av friske spillere
til kampen på søndag. Vi hadde ikke
nok, så noen av de som var skadet
måtte også stille, bl.a med forstuet
tommel. Her møtte vi også et jenter
97 lag, Etne. Her ble det også tap,
men jentene holdt stilen helt ut.

Takk til Helene, Veronica, Frank og
Per Magne som overnattet på skolen
sammen med jentene.

Marte mottar FairPlay prisen på
vegne av laget.
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FOTBALLGRUPPA
Veteranene ble også seriemestre.

Følgende spillere på bildet deltok i den siste seriekampen: Bak fra venstre: Henrik Olaussen, Erling Ødegård,
Glen Jørgensen, Ola Berg, Robert Neverdal, Egil Olaussen, Willy Skaret og Thomas Røgeberg. Foran fra venstre:
Ahmet Rusen Polat, Thomas Midje, Arild Fogderud, Vidar Aspeholen, Erik Høgalmen og Dag Vidar Runden.

Endelig lykkes det for Birkebeineren å bli
seriemestre i veteranklassen M-39 i fotball.
De gode resultatene til A-laget i år, har enten
smittet over på gamlegutta, - eller omvendt !
Av Willy Skaret
Etter å blitt nr.  i serien i både 009 og 010, lyktes de
endelig. I fjor ble de kun slått med 1. poeng av Bakke, som
har vunnet de 6 siste årene på rad. Derfor var det ekstra
godt og nettopp revansjere dette, pga ei brent straffe,
nettopp mot Bakke i fjor.

klart foran nr. 2 i serien, Steinberg, som ﬁkk 23 poeng.
Bakke kom på 3. plass med 16 poeng.
Siste seriekamp ble spilt tirsdag kveld på Årbogen og
motstander var Bakke. Etter nok en jevn kamp, med mye
stillingskrig på midten og lite sjanser for begge lag, tok
hjemmelaget seieren knepent -1 etter at Bakke ledet 1-0
etter første omgang.
Så vidt vi har funnet ut av, så er dette første gangen
Birkebeineren tar seriemesterskapet i veteranserien!
De ble riktignok nr.  også i 003, etter suverene Solberg
med Odd Johnsen i spissen.
Og på tide at et lag fra Nedre Eiker vant igjen.
Det har ikke skjedd siden Solberg Sportsklubb vant 3 år på
rad, i 001-003.

I år gikk gutta gjennom serien uten tap, 9 seire og 1
uavgjort. Med 8 poeng og 9-11 i målforskjell, var de
BIRKEBLADET NR. 3 - 011
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IDRETTSSKOLEN
Birkebeineren’s A-lag i 2020?

IBK gutter 2001.

Kanskje en litt dristig påstand at disse
guttene vil være stammen i Birkebeinerens
A-lag i 2020, men muligheten ligger der.
Birkebeinerens Gutter 2001 er en gjeng med
ambisjoner, mange har allerede planer om
hvilket Premier League lag de skal spille på
når de blir store!

Laget har mange kortsiktige mål, som eksempel å synliggjøre alle, gi alle, uavhengig av nivå riktig trening, og
gi alle tilnærmet lik spilletid i kamp etc. I tilegg har vi
et langsiktig mål; det er å stille med to 11er lag i 13-års
serien i 014. For å nå dette målet er vi avhenging av å ha
alle med oss, og gjøre fotballen så lystbetont at alle liker å
møte på trening og kamp.

Av Tor-Åge Valø
Vår, sommer og høst trener vi -3 dager i uken, gjennom
vinteren har vi 1- treninger. I tilegg driver mange av guttene med andre idretter, så det er en gjeng med veltrente
gutter.

Ørner.

Gjennom vår og høst har vi delt guttene i 3 like jevne lag
og deltatt i 7er serien for 000-spillere. Hovedgrunnen til
å ﬂytte laget opp i 7er var å få mer spilletid til den enkelte spiller. Utfordringen var at vi møtte gutter som var ett
år eldre og alle lag ﬁkk noen kamper med ganske mange
baklengs. Men alle lagene ﬁkk også oppleve å vinne mot
11-års lag.

Som alle yngre lag har vi utfordringen med at noen vil
satse knallhardt og noen som kun spiller fotball som hobby. Utfordringen for laget og Birkebeineren fremover blir
å ﬁnne den perfekte balansen, så vi klarer å beholde hele
gjengen i gruppen. Hvis ﬂere fortsetter lenger, kan ﬂere bli
gode. Så målet for Birkebeineren bør være å tilrettelegge
så alle 36 har lyst å fortsette.

14
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Høst-disco på klubbhuset

Falker.

Hauker.

14. oktober ble det arrangert høst-disco for
4. til 7. klasse på klubbhuset, Årbogen.
Disco-expressen var på plass med lys- og røykshow, og
heftige rytmer strømmet ut fra høytaleranlegget.
170 danseglade barn hadde samlet seg til dette arrangementet, og store mengder søtsaker, pizza, pølser og brus
ble konsumert. Alle hygget seg og stemningen var høy!
Det ble arrangert dansekonkurranse, limbo og stol-lek med
premier fra kiosk og billetter til bowling.
Vi i styret ser allerede fram til vår-discoen som vil bli
arrangert 13. april til neste år!
Hilsen styret i IBK-Idrettsskolen.

BIRKEBLADET NR. 3 - 011
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IBK Jenter-2001/2002 på DHK kamp.
I september var til sammen
23 jenter fra Idrettskolens
IBK Jenter 2001/2002 i
Drammenshallen for å se
DHK – Haslum.

Jentene ble mottatt som VIP’er og
ﬁkk snakket med ﬂere av DHK-gutta
i garderoben før kampen.
Deretter løp de inn med spillerne til
høy musikk og med ﬂomlys, noe som
var stor stas.

Dessverre endte kampen med tap for
DHK sin del, men dette så ikke ut til
å legge noe demper på stemning blant
våre jenter. For mange av jentene var
dette første skikkelige håndballkamp
de har sett, og forhåpentligvis plukket
de opp noen tips på veien.
Etter kampen var det Pizza på Peppes
som også var et populært innslag.

Aktivitetsturnering i Ekneshallen for 2003-kullet.
Av Hans Chr. Maudal

hadde Ekneshallen til rådighet i to
timer, men takket være dyktige lagledere og frivillig innsats fra ﬂere
foreldre, så holdt tidsskjemaet ﬁnt og
alle ﬁkk prøvd seg.
Idrettskolen arrangerte 6. oktober en
liten uhøytidlig aktivitetsturnering
for 003-kullet.
Dette kullet er et av de største som
har vært på ﬂere år, slik at det var i
overkant av 40 unger som møtte opp
16

denne onsdagskvelden. Det ble delt
inn i til sammen 8 lag, med ﬁre guttelag og ﬁre jentelag.
Disse spilte så mot hverandre i øvelsene håndball, kanonball og fotball.
Programmet var nokså tett, da vi bare

Alt i alt tror jeg både unger og foreldre
som var tilstede synes dette var et bra
arrangement, og noe som både kan
og bør gjentas oftere. Både sportslig
og økonomisk var det bra utbytte, og
også en sosial happening på tvers av
ulike grupper.
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TURNGRUPPA
Gymnastikkfestivalen i Drammen 28. og 29. mai 2011.

Velkommen til oppstart
for alle turngrupper
mandag 9. Januar kl 1700.
SALTO-gruppe 8-10 år.
Åpent for alle.
Sted: Ekneshallen
mandager kl 1700 - 1800

11-12 års laget fra IBK vant SALTO konkurransen i sin klasse og ble BEST lag.
Dette var en kjempeprestasjon. Alle turngrupper i hele buskerud deltok.

Lekbasert oppvarming og øving av
grunnleggende ferdigheter i trampett
(salto), kasse og matte (rulle, hjul,
hodestående, hånd-stående etc.)
• Motorisk og sosial utvikling
tilpasset aldersnivå.
• Valgfri deltakelse i SALTOkonkurranser og oppvisninger.
SALTO og Troppsgymnastikk
11-13 år og 13-18 år.
Åpent for alle.
Sted: Ekneshallen
Mandager
kl 1700 - 1830 og
Fredager
kl 1800 - 000
Innlæring av grunnleggende
øvelser på trampett og tumbling.
Valgfri deltakelse på stevner og
konkurranser.

IBK sitt lag i klasse 8-10 år. Dette var den første konkurransen og de turnet
langt over forventning.

Turn gir grunnleggende fysiske
ferdigheter som er gull verd for
barn og ungdom. Koordinasjon,
balanse, styrke, sterkt skjelett og
god kroppsholdning…
og ikke minst godt humør!

Særkontigent i turngruppa:
Trening 1 x pr uke kr 600,Trening  x pr uke kr 900,(priser pr. år)

Alle deltakere fra IBK turn under årets Gymnsatikkfestival i Drammen 2011
BIRKEBLADET NR. 3 - 011

Lurer du på noe?
Kontakt Roald Brekkhus
Tlf.: 971 1 889 eller
roald@synergihelse.no
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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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TV-AKSJONEN
Utfordret til å stille med 50 bøssebærere.

Fra AU og Hovedstyret var det full
oppslutning om at vi skulle være med
på denne ﬁne solidaritetsdugnaden.
Pengene skulle gå til et formål som
vi som idrettslag virkelig kunne stille
oss bak.

Her er noen av de ﬂinke bøssebærerne fra IBK samlet utenfor Stenset skole
før avgang til ulike roder i nærmiljøet.

Da fristen nærmet seg for å sende
den samlede listen over bøssebærere til kommunen, var jeg ikke
mye høy i hatten (bare 10-1 bøssebærere hadde meldt seg…), men etter
noen runder med lederne for de ulike
gruppene hadde vi trommet sammen
nesten 50 bøssebærere! Da var jeg
ordentlig stolt av å være Birkebeiner.

Hver eneste dag drepes og
lemlestes uskyldige mennesker av miner og klasevåpen.
Dette er en forferdelig
trussel for menneskene som
bor i disse områdene.
Miner og klasebomber ligger gravd
ned over alt. Det er ikke uvanlig
å ﬁnne eksplosiver på skoleveier,
lekeplasser, dyrket mark eller langs
veien.
Pengene fra årets TV-aksjon går til å
rydde vekk denne trusselen.
Norsk Folkehjelp graver frem og
uskadeliggjør miner og klasebomber
hver dag i 15 ulike land for at de som
bor i disse landene trygt kan ferdes
på skoleveien, leke på lekeplasser og
spille fotball på løkka. Det gjør også
at de igjen kan dyrke mat og drive
landbruk på steder som før har vært
utrygge.
BIRKEBLADET NR. 3 - 011

De som administrerer innsamlingsaksjonen i Nedre Eiker kommune
tok kontakt med alle idrettslagene i
kommunen og ba om hjelp til å stille
med bøssebærere under innsamlingsaksjonen.
Målet var at alle husstander i Nedre
Eiker skulle få besøk av en bøssebærer på innsamlingsdagen og at vi
skulle klare å komme opp fra bunnplasseringen på giverstatistikken vi
har vært på i ﬂere år.
Vi i IF Birkebeineren ble utfordret til
å stille med 50 bøssebærere i Krokstadelva.

Årets innsamlingsaksjon er den nest
beste gjennom tidene. Innsamlet
bøssebeløp i Nedre Eiker ble ca kr
10.000,- bedre enn fjoråret.
Tusen takk til dere som var med på
denne viktige dugnaden – dere var
viktige bidragsytere!
Tove Tveiten
Ansvarlig for TV-aksjonen 011
i IBK
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SYKKELGRUPPA
Unge tøfﬁnger på to hjul.
Sykkelgruppas yngste er delt
i to grupper basert på alder.
De yngste trenes av
Jørgen Wilthil en dag i uka,
mens juniorgruppa har to
treninger i uka under ledelse
av Tommy Soleim.
De aller ﬂeste treninger foregår i
eldoradoet av stier og kjerreveier
rundt Årbogen. Gjennom hele sesongen har oppmøtet på treninger
for klubbens yngste og nest yngste
vært bra – imponerende bra, tatt i
betraktning at været og forholda på
stiene tidvis har vært utfordrende.
Men litt søle hører med, og man
blir aldri en god terrengsyklist hvis
man ikke er vant til å sykle i både
våte og tørre forhold. Og treninga
gir resultater.
Den kanskje tydeligste eksponenten for det er 14-årige Nikolai Bing
Karlsen. Med ett unntak i årets
(i skrivende stund) seks Scott Cupritt har han kun topp tre-plasseringer, deriblant en seier.

Juniorgruppa som trenes av Tommy Soleim. Foto: Marc Strous.

Rekruttgruppa med Jørgen Wilthil som trener. Foto: Marc Strous.

F.h.: Svenn Kristoffer Berg, Espen Strous og Erik Høiås gir gass i Scott Cup på
Kongsberg i sine nye drakter. Også disse gutta har vært med på å sette blågult
preg på årets ritt. Foto: Tommy Soleim.


BIRKEBLADET NR. 3 - 011

SYKKELGRUPPA
Sesongavslutning med pølser og medaljer.
Rittsesongen blei avslutta på hjemmebane
på Årbogen med det siste av ritta i årets
Scott Cup. Samtidig var rittet også kretsmesterskap, samt klubbmesterskap for IBK
Sykkel. Den blågule innsatsen var fenomenal.
20 blågule deltok på denne gnistrende ﬂotte
høstdagen.

Av Gaute Reitan

I klassene 10 år og yngre var det over 35 startende, så
rekrutteringa er god – i alle fall blant guttene. I klassen
gutter 13-14 år var igjen Nikolai Bing Karlsen med
på å prege rittet, men en bomgiring i spurten gjorde
at KM-seieren glapp på målstreken. Erik Høiås kom
på 5.-plass.
I KM Menn sport 17-39 år blei IBK-dominansen
total, med Rune Høiås, Jørgen Wilthil og Arild Riise
Pedersen på pallen, samt Per Chr. Akselsen på 5.
I mennenes eliteklasse kom Gaute Reitan på .-plass,
og blei med det også klubbmester.
Hadde det vært et kretsmesterskap for løypemakere
også, ville løypesjef Tommy Soleim vunnet klart.
Traseene han har funnet fram til på Årbogen har klassikerpotensial, og vil trekke ﬂere deltakere i åra som
kommer – rett og slett fordi løypa er så morsom og
krevende på en god måte, slik en ritt-trasé i terrenget
skal være.

Gaute Reitan.
Foto: Svenn Fjeldheim

Svenn K. Berg.
Foto: Svenn Fjeldheim

Jubel på pallen. Lengst til venstre står Nikolai fra IBK.
Han jubler for andreplass i KM og Scott Cup sammenlagt. Gratulerer!
Sykkelgruppas sesongavslutning fant sted rundt
bålplassen ved skileiken, med pølsegrilling og utdeling
av premier fra klubbmesterskapet.
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Når du leser dette, er sykkelgruppa for lengst i gang
med innetreninger for både voksne og unge, for
mosjonister og rittsyklister. Er du interessert i å bli
med, sjekk våre nettsider, www.sykkel.ibk.no.
3

Søndag 5.Februar 2012
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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TENNISGRUPPA
Stor interesse for tennis i sommer.
I år har vi hatt en utrolig stor interesse for
tennis - spesielt blant juniorene.
Hver uke har mellom tolv og fjorten juniorer
i alderen 10 til 18 år trenet fast i to timer.
Dette synes vi i tennisgruppa er veldig gledelig, og håper på en like fin 2012 sesong.

Lars Eirik Fodnes Øwre, Marte Bergersen, Mina Aurora
Hushovd og Henrik Sørum

Kristian Sørum, Ole Jørgen Fodnes Øwre og
Adrian Almeida.

6
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TENNISGRUPPA
Tveito tilbake på tronen.

Hans Tveito - Helge Nordli.

Helge Nordli, Torbjørn Haugen, Stian Fjerdingstad, Bent Svendsrud og
Hans Tveito.

Hans Tveito er klubbmester i tennis for fjerde gang.
Tveito ble for sterk i finalen til tross for Nordlis gode forsøk
på opphenting i andre sett. Tveito slo ut fjorårsvinneren
Stein Halvorsen på veien til finalen. Nordli tapte sin tredje
finalekamp i karrieren.
Det ble en spennende doubleﬁnale.
Tveito/Svendsrud gikk opp til 4-1
i andre sett, men fem strake game
ga seieren til Nordli/Haugen.
Begge ﬁnalene ble dømt av Egil
Hansen.
Turneringene ble vanskelig å gjennomføre på grunn av mye regn.
Men det dårlige sommerværet
har faktisk bidratt til at banene på
Årbogen har holdt seg godt hele
sesongen.
Stian Fjerdingstad ble vinner av
juniorklassen. Stian er en av ﬂere
ivrige juniorer som har utmerket
seg i år.
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Stian Fjerdingstad ble vinner av
juniorklassen.

Resultater:

Single: Hans Tveito - Helge Nordli 6- 6-4
Double:
Nordli/Haugen-Tveito/Svendsrud 6-4 6-4
Junior: Stian Fjerdingstad.

Velkommen til tennisgruppa!
IBK Tennis har et av Norges ﬂotteste grusbaneanlegg!
Det består av ﬁre velholdte baner og et eget klubbhus.
Som medlem kan du bruke anlegget så mye du ønsker.
Vi har racketer til utlån for de som har lyst til å prøve.

Send mail til: livberitf@hotmail.com eller groi-n@online.no

7

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!
28
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Årsfest lørdag 21.januar 2012
på Årbogen kl. 19.00
Vi inviterer nok en gang til årsfest i Birkebeineren for oss voksne i klubben.
Da dette ble en braksuksess i fjor, legger vi ikke lista noe lavere.
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 nå sender vi 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…
Er dere tidlig ute, kan vi holde av bord til grupper i klubben, eller store vennegjenger
som gjerne vil sitte sammen.
Dere vil oppleve en flott kveld med underholdning og bevertning.
Hans Vidars orkester spiller til dans.
Så puss danseskoa, luft kjolen og strekk litt i dressen.
Vi kommer, kommer du???
Pris: 300 kr pr pers. Betaling = påmelding, til kontonr. 1503.19.14725, innen 5.januar.
Husk å skrive navn på deltakerne i merknadsfeltet ved betaling.
Det vil være loddsalg, så husk kontanter!!
For påmelding kan du benytte disse mailadressene eller telefon:
Karifag1@gmail.com eller vibeke.evju@online.no
Brit Runden tlf.: 481 58 845

Vi ser fram til å se deg på Årbogen!
Festlig hilsen Kari, Vibeke og representantskapet.
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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. 3 87 68 44
Fax:  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

30

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

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.

BIRKEBLADET NR. 3 - 011

31

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
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