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Redaktøren har ordet...

Det er med glede
jeg kan informere
Birkebladets lesere
om at bladet faktisk
er i sitt 40. år.
Redaktørene har
vært mange, og det
har sikkert vært
perioder hvor bladet har vært «tungpustet», men det har overlevd.
Spesielt syntes jeg det er hyggelig at bladet har beholdt sin gamle

logo, som min far tegnet ved bladets
begynnelse. Som slike blader flest, er
det ofte et problem å få inn nok stoff
til rett tid. Siden dette er årets første
utgave, er skigruppa godt representert
i bladet. Jeg har et håp om at desemberutgaven vil ha rikelig med fotballstoff og at IBK fortsatt vil være i
2.-divisjon.
birkebladet@ibk.no
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Historisk. Eget damelag.

Neste nummer
Frist for innlevering av stoff
er 15. oktober.

Medlemskontingentene
Hvordan fungerer dette med kontingenter for
medlemskap i I.F. Birkebeineren?
Hva koster det egentlig å være medlem?
Dette er kanskje noe du som nytt eller gammelt medlem
har lurt på. Under finner du forklaring på de ulike medlemstyper i foreningen vår.
Kontingent til hovedforeningen:
Alle (med unntak av idrettskolebarna) som ønsker å være
medlem i IBK må betale kontingent til hovedforening.
Denne kontingenten er med på dekke hovedforeningens
utgifter.
Vi har fire medlemstyper i hovedforeningen, disse er:
Familie – er dere to eller flere i en familie er dette det mest
lønnsomme medlemskapet. Unntak er dere som er pensjonister som betaler honnørkontingent.
Junior – er de som er yngre enn 20 år
(ikke barna i idrettskolen)
Senior – er de som er mellom 20 år og 62 år
Honnør – er de som er 62 år eller eldre
(honnørmedlem blir du året etter at du har fylt 62 år, altså
ikke det året du fyller 62 år.)
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Kontingentsatser for hovedmedlemskap 2011 er:
• Familie: 850,-		
• Senior: 550,-		
• Junior: 450,-		
• Honnør: 100,Særavgift til gruppene:
Er du medlem i en eller flere grupper betales særavgift til
disse i tilegg til kontingenten til hovedforeningen.
Særavgiften er med på å dekke gruppenes utgifter og
forsikring av utøvere.
Spørsmål om medlemskap eller innmelding i IBK kan
sendes til medlem@ibk.no. Du kan også ringe medlemskoordinator på 90 65 05 54.
Når du kontakter oss må du oppgi følgene:
Navn
Adresse
Fødselsdato
Telefonnummer (helst mobilnummer)
Hvilke gruppe/er du er med i. Er du ikke med i noen gruppe skriver du bare «kun hovedmedlem».
e-postadresse (hvis du har).
BIRKEBLADET NR. 1 - 2012

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
917 43 245
Organisasjonskontakt

Hanne Kristiansen

Utdanningsleder

Utsikten 5

hanne.kristiansen@bfk.no

901 94 966

Lisbeth Stoltenberg Åsveien 8

lisbeth@regnskapssjefen.no

994 20 056

Medlemskoordinator

Jostein Gevelt

Tyrihans 21

jostein.gevelt@ebnett.no

906 50 554

Anleggsleder

Egil Olaussen

Gml. Riksvei 265

egil.olaussen@ebnett.no

32 87 49 42 / 975 55 016

Representantskapet

Rolf I. G. Enersen

Sandsgata 5

rige@c2i.net

32 87 83 10 / 918 76 046

Fotball

Elisabet Kirkerud

Soria Moria 8

elisabet@autotransport.no

32 87 51 47 / 913 67 111

Tennisgruppa

Liv Berit Fodnes

Rundtom 29

livberitf@hotmail.com

32 87 21 04 / 970 24 706

Skigruppa

Kenneth Holth

Alvedansen 20

Kenneth.holth@puls-norge.no 32 27 38 39 / 934 64 307

Idrettsskolen

Per H. Strømme

Rundtom 16

phs@bos.no

906 66 360

Håndball

Eili Bakketun

Gamle Riksvei 264

eilibakketun@gmail.com

412 60 739

Turngruppa

Roald Brekkhus

Prestebråtan 103

roald@synergihelse.no

32 87 96 39 / 971 21 889

Sykkelgruppa

Marc Strous

Langrand 42

panmarc@gmail.com

924 02 069

Seniorgruppa

Knut Tore Maudal

Enga 6

knut.tore.maudal@ebnett.no 32 87 69 58 / 906 00 098

Red. Birkebladet

Anstein Holmen

Hagan 4, 3058 Solbergm.

birkebladet@ibk.no

32 87 16 71 / 913 14 741

Barnehagen

Terje Stavås

Øvre Plassen 3

terje.stavs@ebnett.no

911 00 525

Driftsleder
Bjarne Vidar Øen
Konglevn.
driftsleder@ibk.no
		
Dersom du forandrer adr. tlf. etc. gi fortløpende beskjed til sekretær – Tove Tveiten

Dans på Årbogen hver søndag!

Det går i dans for gruppa med voksne mennesker som treffes
hver søndag kveld kl. 19.00 på klubbhuset.
Foreløpig er vi ikke så mange, og det er ’danseplass’ til
mange flere.
Det eneste kravet er danselyst, positiv innstilling og godt
humør. Alder bestemmer du selv.
Sleng deg på for en testkveld.
Du er hjertelig velkommen.
Swing/buggkurs arrangeres til høsten.
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922 68 649

Gruppa fortsetter ut vårsemesteret til siste søndag i april.
Vi starter igjen til høsten siste søndag i august. Ta kontakt
hvis du lurer på noe!
Kontaktpersoner:
Tone tlf. 976 46 767, tonelisestrand@hotmail.com
Kjersti og Per-Arne tlf. 934 15 967
Solfrid og Steffen tlf. 415 04 944
Anne-Lise og Øivind tlf. 469 41 368
Wenche og Gerhard tlf. 957 98 105
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LEDEREN HAR ORDET
En ny historisk fotballsesong er i gang...
Eget damelag,
og gutta i 2. divisjon.
IBK beveger seg inn på ukjente
arenaer på både godt og vondt.
Guttas opprykk til 2. divisjon har i
mange anledninger blitt omtalt, men at
vi for første gang stiller med et damelag er nok mer ukjent for mange. Akkurat dette synes jeg
er fantastisk, og viser nettopp bredden av aktivitet som vi
ønsker i klubben. Lykke til alle sammen!
En annen begivenhet denne vinteren var Chrisanders
flotte prestasjoner under Ungdoms-OL i Innsbruck
– gratulerer!
Et godt og saklig årsmøte ble gjennomført 24. april.
Nytt av året var at foreningens regnskaper har blitt revidert
av en ekstern revisor. Rapportene viser at vi har det meste
på stell, men at vi må jobbe for å tilpasse oss påpekte forbedringer. På årsmøtet ble det også opprettet en kontrollkomité i foreningen som vi betrakter som en styrke i forhold til nødvendigheten av stram og god økonomistyring i
klubben. Det er gledelig at gruppene kom til årsmøte med
styresammensetninger hvor alle vervene er besatt.
I AU ønsker vi Lisbeth Stoltenberg velkommen!

Jeg kan forstå at enkelte kan mene at det er en tidsregning før og etter at jeg ble leder i klubben. Det har selvfølgelig også en sammenheng med at vi fra samme tid har
påtatt oss helt andre økonomisk forpliktelser enn i tidligere år. Kostnader til drift/vedlikehold av kunstgressbane
og et fotballag i en ny divisjon – så handlefriheten vår er
begrenset.
Det er mange spennende prosjekter på gang i klubben vår,
og et av disse er fortsatt utvikling av anlegget. Det vil bli
et stort lotteri i år som forhåpentligvis gir oss nødvendig
egenkapital til å igangsette nye planlagte prosjekter på
Årbogenanlegget.
Ønsker dere alle en fin og aktiv vår og sommer!

«Optimisten hevder vi lever i den beste av alle
verdener. Pessimisten frykter det er sant.»
Brit Runden
Leder IBK

IBK tildelt Sparebank 1 Gavefond 2011
Sparebank 1 Buskerud-Vestfold annonserte i høst at de ønsket å bidra til at lokale
organisasjoner skal kunne gjøre regionen enda bedre å bo i.
Gavefondet er ment å være bankens bidrag til et økonomisk løft, og til motivasjon for alle som står på og bruker
mye av sin fritid til beste for sitt lokalmiljø.
IBK søkte om midler som tilskudd for å kunne gjøre
Årbogen Idrettspark til et enda mer bruker- og publikumsvennlig idrettsanlegg. Søknaden ble derfor konkretisert til å gjelde innkjøp av stadionur, samt materialer til
krakker for plassering ved banene.
Gleden var stor da vi fikk melding om at IBK var tildelt
kr. 70 000 til dette formålet!
Med vår flittige dugnadsgjeng og gode samarbeidspartnere, har vi virkelg fått mye ut av denne tildelingen.
4

Til A-lagets første hjemmekamp i 2. divisjon var stadionuret på plass, og dugnadsgjengen var godt i gang med å
lage publikumstribune ved kunstgressbanen.
I løpet av våren vil de også lage krakker, som kan benyttes
av foreldre og besteforeldre som kommer for å se aldersbestemte kamper.
Vi takker Sparebank 1 for at vår klubb var så heldige å bli
tildelt en så stor sum av Gavefondet 2011.
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LEIE ÅRBOGEN IDRETTSPARK
Navn:

Adresse:
Postnr.:

Telefon:

Sted:

e-post:

PRODUKT
		
Leie av storsal +
Medlemsrabatt

PRIS
inkl.mva
4.000,500,-

Kryss
av valg

Bruk av uteområder og garderober, etter egen avtale.

Utleieregler:
• Selskapet må avsluttes senest
kl. 02.00 (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. 92 26 86 49
		
32 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 235 i Krokstadelva. De velger nå å gå inn å støtte eller Haavard Gaathaug på mobil 917 02 286.
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. 1 - 2012
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LITT AV HVERT
En spennende og flott vår
i barnehagen.

BIRKEBERGET

Vi i Årbogen barnehage har gjort mye spennende i det siste.
I februar fikk vi besøk av bladet Utdanning som laget en flott
reportasje om barnehagen. Barnehagen fikk hele 3 sider med
flotte bilder av barna i aktiviteter på ski og akebrett.
Vi har også vært så heldige med flott
vårvær og strålende sol over en lang
periode. Dette har vi benyttet oss godt
av, med turer bla. i skogen.
Der har vi har kost oss med bål, spikking, blomsterplukking, og oppdagelse og undring rundt alt det spennende
som dukker opp i naturen nå på våren.
Barna har også fått legge vekk dress
og cherrox og hoppet inn i joggesko
med ballspill og lek på kunstgressbanen.
Under miljødagene hadde vi ekstra
fokus på søppelsortering og gjenvinning. Barna gikk tur også til returpunktet på Hovjordet hvor de sorterte
glass og metall i riktige beholdere.
Trafikkdagene vil sette sitt preg på
barnehagen ved at vi snakker med
barna om trafikk, går turer langs veien
for å lære hvordan vi skal oppføre oss
i trafikken, og barna vil i samlinger få
økt innsikt i trafikksikkerhet gjennom
Tarkus.

Før påske hadde vi vår faste tradisjon
med påskebrunsj. Da samlet vi alle
barn og voksne inne på idrettshuset,
som vi hadde pyntet og dekket til et
flott måltid. Under brunsjen fikk vi
også besøk av en stor påskekylling
som hadde et egg med godteri til oss
alle.
Barna har fått utfolde sine kreative
sider i påskeforbredelsene.
På avdelingene lagde vi påskekyllinger, pyntet påskeegg, sådde karse og
malte flotte bilder.
16. mai skal vi øve oss litt til 17. mai.
Vi skal gå i tog med flagg, fane, og ha
leker. Tradisjon tro er selvfølgelig
Årbogen barnehage med i 17. maitoget som går nede i Krokstadelva.
Nå ser vi fram mot noen deilige vårog sommermåneder i barnehagen.

Birkeberget er supporterklubben til
IF Birkebeineren, og ble stiftet 23.
oktober 2009. Formålet med Birkeberget er å skape et supportermiljø i
Krokstadelva og skape liv på kamper,
såvel hjemme som borte.
Supportergruppa ble til på en busstur
i forbindelse med opprykkskampen
mot Førde, da Stein Kristiansen og
Bjørn Cato Isaksen pratet sammen
om ideer de hadde.
Seinere kom Erik Bratli Skjoldhaug
med på laget, som bidrar med grafikk.
Siden starten har Birkeberget arrangert kickoff-parties, avslutningsfester
og bussturer til bortekamper.
Vi har skaffet oss supporterutstyr og
egen hjemmeside.
Vil du være med å skape historie i
Krokstadelva? Vil du være med å
forme supportermiljøet rundt IBK?
Da trenger vi deg!
Medlemskontigenten er på 50 kroner,
og da får du i tillegg medlemsrabatt
på Mjøndalen Gjæstgiveri.
Du kan melde deg inn ved å overføre 50 kroner til kontonummer
9015.17.07318 og merke betalingen
med navn, telefon og epost.
Besøk oss på www.birkeberget.no
Bjørn Cato Isaksen

Barna har fått utfolde sine kreative sider i påskeforbredelsene. På avdelingene
lagde vi påskekyllinger, pyntet påskeegg, sådde karse og malte flotte bilder.
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VI GRATULERER
Terje Stavås –en av klubbens fremste tillitsmenn gjennom tidene, fylte 70 år 13. mars.
Fra og med 1992 har han vært
en krumtapp i hovedforeningens
arbeidsutvalg. De første 5 årene
fungerte han som nestleder, eller
organisasjonskontakt, som er vervets
egentlige tittel. I 1997 overtok han
som foreningens leder fram til 2003,
da han trådte tilbake til nestledervervet igjen for å sørge for kontinuitet
i ledelsen.
I 2006 lot han seg overtale til ledervervet igjen, for å hjelpe klubben
gjennom en periode. Han var veldig
fornøyd da vi i 2007 fant en ny leder,
og sa seg straks villig til ett år til som
nestleder for å være til støtte for den
nye ledelsen.
Dette som et eksempel på Terjes store
ansvarsfullhet overfor klubben.
I 2008 gikk han inn som medlem av
det som den gang var Barnehagestyrelsen. På årsmøtet i 2009 ble han
valgt som leder av det nyopprettede
styret i barnehagen; et verv han fortsatt innehar.
Dessuten er Terje nå sekretær i representantskapet og aktiv i seniorgruppa.
Det er ikke bare IF Birkebeineren
som nyter godt av hans engasjement.
I tillegg til å kose seg med barn og
barnebarn, er han aktiv i spellemannslag og Kiwanis.

Terje Stavås fylte 70 år 13. mars.

Terje fikk foreningens hederstegn i 1990 og ble æresmedlem i
I.F. Birkebeineren våren 2009.
Her følger noen av Terjes verv, i tillegg til mange år som
leder og trener i skigruppa:
BIRKEBLADET NR. 1 - 2012

Terje er også en aktiv «markatraver»
både sommer og vinter, og er generelt
opptatt av folkehelsa.
Vi gratulerer Terje med 70-årsdagen
og takker for en fantastisk innsats for
klubben gjennom mange, mange år!
Hilsen Arbeidsutvalget
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TURNGRUPPA
IBK-veteraner på kretsturnstevne i Mandal.

Fra Kretsturnstevnet i Mandal 18. og 19. juni 2011: Fra venstre bak: Grethe Ruud, Liv Gulbrandsen, Ragnhild B.
Johnsen, Bjørg Kind Hansen, Foran fra venstre: Sickan Themte, Eva Granli og Margareth Lund Pedersen.
(Ikke til stede på bildet: Inger Lise Støa).

Vi er 8 kvinnelige turnveteraner som er
medlem i IF Birkebeineren, og som trener
sammen med 10 turnere fra MIF.
Her er en liten rapport fra siste kretsturnstevne i Mandal 18. og 19. juni 2011.
På Kretsturnstenet i Mandal 18. og 19. juni 2011 deltok
7 kvinnelige turnveteraner fra Birkebeineren på tropp
sammen med turnveteraner fra MIF. Turnere fra Buskerud, Vestold, Telemark og Agder var samlet i sørlandsbyen
i strålende sol og noen få dråper regn.
Men ingenting kunne legge noen demper på turngleden på
oppvisningene lørdag og søndag.
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Av Ragnhild B. Johnsen
Lørdag var det også parade gjennom Mandals gater og
storslått åpning av kretsturnstevnet midt i byparken.
Flere hundre turnere satte sitt preg på byen, og det var et
yrende liv både på idrettsbanen og i byen ellers.
For så mange turnere må jo både ha god mat og butikker å
besøke. Det hadde Mandalingene forstått, og holdt åpent
til langt på kveld for oss besøkende.
Vi hadde et aktivt turnstevne og en svært hyggelig tur,
og vi håper at flere tidligere turnere kan få lyst til å delta
sammen med oss. Vi trener sammen med MIF på Mjøndalen skole hver tirsdag kl 17.00-18.00 – møt opp og prøv!
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TURNGRUPPA
Den aller første turnkonkurransen.

Bak fra venstre: Lita Liszak, Sondre Neverdal, Malin Liszak
Midten fra venstre: Ane Dyrkron, Thea Dyrkorn, Emilie Skau Rinker, Henriette Strømme, Maja Laksholm
Foran: Helene Døviken

Klasse 8-10 år var med på sin aller første
turnkonkurranse og viste seg frem med
fantastisk flott turning.

Av Roald Brekkhus

15. April deltok IBK Turn i SALTO-konkurranse i
Slemmestadhallen. Klasse 8-10 år var med på sin aller
første turnkonkurranse, og viste seg frem med fantastisk
flott turning. Spenningen var til å ta å føle på, men de
gjennomførte langt over forventning.
Klasse 13+ stilte for første gang i eldste klasse, og
imponerte stort med poengsummen: 24,8.

Turngruppa består i dag av 20 turnere fra 8 til 10 år og 10
turnere fra 11 år og oppover.

Nå gleder vi oss til Gymnastikkfestival i Drammen med
SALTO-konkurranse i slutten av mai, før vi tar ferie.

Med vennlig hilsen
Roald Brekkhus, Leder IBK Turn.
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NB! Vi trenger trenere og voksne som kan administrere
turngruppa fra høsten 2012.
Kontakt Roald Brekkhus 971 21 889 eller
roald@synergihelse.no for mer informasjon.
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SKIGRUPPA
Flott innsats av Chrisander Skjønberg Holth i
Ungdoms-OL i Innsbruck.

Chrisander Skjønberg Holth representerte IF Birkebeineren og Norge under Ungdoms-OL i
Innsbruck og Seefeld 13. - 22. januar. Øvelsene var 10 km klassisk, sprint fri teknikk og han
ble også tatt ut til å gå 4. etappe på det norske laget i mix-stafetten.
Sterk fjerdeplass på 10 km klassisk

Chrisander gikk et godt løp på åpningsdistansen og var
lenge med i medaljekampen. Han følte at den “siste lille
spruten” manglet, men er uansett godt fornøyd med løpet.
Og fjerdeplass i Ungdoms-OL er meget sterkt, nivået er
høyt.

Chrisander gikk en fantastisk prolog hvor
alt stemte og fikk 3. beste tid på sprinten
i Ungdoms-OL.
Torsdag ble en fantastisk norsk dag i Ungdoms-OL og
Chrisander gikk sin beste sprint noensinne.
I semifinalen gikk Chrisander offensivt ut, men i siste
bakken ble det for tøft. Han ble nummer 4 i sin semifinale
og endte med det på en fin 7. plass.
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Med 2 gode løp ble Chrisander tatt ut til å representere
Norge i søndagens Mix-stafett. Dette er en ny øvelse hvor
2 langrennsløpere og 2 skiskyttere går på samme lag.
Dessverre ble det litt for mange bom til at Norge kunne
kjempe helt i toppen, men slik er gamet.
I tett snøvær la Chrisander i vei i et forrykende tempo på
sin ankeretappe. Han hentet et par lag foran og gikk en
god etappe.

Chrisanders plasseringer i ungdoms OL:
10 km klassisk: 4. plass					
Sprint fri teknikk: 7 plass (prolog: 3. plass)		
Stafettlaget kom på en 9. plass.
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SKIGRUPPA
«Alle barna ble mye flinkere på ski
utover vinteren».

Gruppen er for barn som går i 2. og 3. klasse
(født 2003 og 2004).

Vi startet opp treningene på barmark
tidlig i oktober, og hadde treninger på
torsdager kl. 18:00 - 19:00.
Det var først og fremst fokusert
på skileik og moro. Frem til snøen
kom hadde vi bl.a. hinderløype,
ballongsisten, stafetter, miniterrengløp og skilignende leker.
Så fort snøen kom tok vi skiene i
bruk. Også på ski har vi hatt mange
ulike leker og stafetter, både i klassisk
og skøyting. Alle barna ble mye flinkere på ski utover vinteren.
De fleste på gruppa var også med på
skigruppas barneskiskole i slutten av
januar.
Sesongen ble avsluttet med en sosial
sammenkomst på Årbogen med leker,
pølser og kaker.
Både trenere og barn gleder seg allerede stort til neste sesong!
Skileikhilsen fra
Rolf Erling og Henrik (trenere)

Ungdommens Holmenkollrenn 2012
Rennet på søndag var også del i Sparebank1 Cup 2011-2012 for disse
klassene, da det kolliderte med Ringkoll-rennet.
Lørdag var det tåke i anlegget, så
hoppbakken var ikke lett å se.
Søndag var det imidlertid flott vær.
Rennene har stor deltagelse.
Lørdag på klassisk distansen var det
285 deltagere i G14 år og 155 i J14 år.
Søndag på fristil var det 289 deltakere
i G13 år, 291 i G14 år og 152 i J14 år.

Erik, Vegard og Julie under Ungdommens Holmenkollrenn 2012.

Ungdommens Holmenkollrenn ble arrangert i VM løypene i
Holmenkollen 18-19. februar 2012. Rennene er for klassene
13 og 14 år, og er som et norgesmesterskap for disse klassene.
BIRKEBLADET NR. 1 - 2012

Lørdag fikk vi følgende resultater:
Erik Larsen Høiås nr 67 i G14 år,
Vegard Myklemyr nr 154 i G14 og
Julie Kvale Støstad ble nr. 57 i J14 år.
Søndag ble Erik nr. 73, Vegard nr.
240 og Julie nr. 78. Rene Aasly Kristoffersen ble nr. 275 i G13 år.
Flott innsats av alle sammen!
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SKIGRUPPA
Hovedlandsrennet Harstad 2.-4. mars 2012
En spent gjeng reiste til Harstad for å delta i
årets Hovedlandsrenn for klassene 15 og 16 år.
På fredag hadde vi 4 årstider i løpet av en time og slik
varierte det hele dagen. På lørdag og søndag viste
værgudene seg fra en bedre side.

Fredag: Våre aktive gjorde en flott innsats på fredagen.
Oda Karlsen Bekkestad kom på en flott 7. plass i J16 og
Marthe Klausen kom på en like flott 8. plass i J15 år.
Bendik Skjønberg Holth ble nr. 67 i G15 og Herman Evju
ble nr. 81 av 194 deltakere. Flott innsats av alle.

Lørdag: Marthe kom på en kjempebra 11. plass i
sprinten på lørdag i J15 år. Hun var nr. 5 på prologen.
Oda ble nr. 46 i J16 år.
Bendik ble nr. 70 og Herman nr. 120 i G15 år. Michael ble
nr. 64 i G16 år. Flott innsats av alle.

Søndag: I stafetten kom Buskeruds 1. lag på jentesiden

på 11. plass. Her gikk Oda og Marthe.
Guttene fra Buskerud 2, der Michael og Bendik gikk, kom
på 32. plass, mens Buskerud 3, der Herman gikk ble nr. 54.

Eikerkarusellen 2012
IBK ski hadde i år ansvaret for Eikerkarusellen, som normalt er fordelt på 6 renn
i Eikerbygdene, hvorav 4 i kassisk, 2 i fristil
og hvor siste renn er Eikermesterskap.
Grunnet en laber snøsesong, lot kun 4 av 6 renn seg
gjennomføre og IBK sitt eget renn, Eikermesterskapet,
måtte dessverre avlyses grunnet snømangel.
Normalt må de minste barna gjennomføre 3 av 6 renn for
å få premie, men i år er det besluttet at 2 av 4 renn holder.
185 stykker har gjort seg fortjent til premie i sesongen
2012, og premieutdelingen vil foregå på Folkets hus i
Mjøndalen tirsdag 22. mai.

Marthe Klausen på vei mot mål i kraftig snøvær.

Løpskarusellen 2012
Her er løpsdagene for Løpskarusellen 2012:
Vår:
21. mai, 4. juni og 11. juni.
Høst:
27. august, 3. september og
10. september.
Start mellom kl. 17:30 og 18:30.

Vi håper på en mer stabil vinter 2013 og at alle renn lar
seg gjennomføre.
12
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SKIGRUPPA
KM Sprint og KM Teamsprint på Heistadmoen
KM Sprint og KM Teamsprint ble avholdt på
Heistadmoen helgen 11. - 12. februar.
Skrim og Mjøndalen var arrangører under
flotte forhold.
KM Sprint: IBK fikk nye kretsmestere i Marthe og
Hanne Klausen. Gratulerer så mye!
Mange andre flotte resultater også. Noen resultater:
J15 år: Marthe Klausen, 1. plass, J16 år: Oda Karlsen
Bekkestad, 2. plass, G16 år: Michael Besseberg Gjøvaag,
2. plass, J17 år: Hanne Klausen, 1. plass, J19-20 år: Dina
Kristine Mølmen, 3. plass

KM Teamsprint: IBK hadde igjen mange flotte
resultater. Vi fikk flere nye kretsmestere i klassene fra 13
år og eldre:
J15-16 år: Oda og Marthe, 1. plass (vant med god margin,
suverene!), G15-16 år: Michael og Bendik, 1. plass (flott
innsats gutter!), G13-14 år: Erik og Vegard, 2. plass (veldig
bra innsats av Erik og Vegard, moro!), G8-10 år: Anders
og Torodd, 1.plass (selv om det ikke var rangering), flott
løp gutter!
Michael og Bendik under KM Teamsprint 2012

Barneskiskolen 2012
Barnas skiskole ble i år arrangert helgen 28.-29. januar og
det ble to flotte dager med rundt 150 aktive barn, omtrent
som ifjor.
Skiskolen ble gjennomført på tradisjonelt vis og arrangementet har bare fått positive kommentarer i etterkant.
En stor takk til Heidi Myklemyr og Nils Anders Holte
som denne gangen ledet arrangementet på en flott måte.
Takk også til alle ungdommer, foreldre, Idrettsskolen og
løypekjører som bidro til at dette ble en positiv opplevelse
for veldig mange barn. Etter suksessen i fjor gjentar vi 3
oppfølgingstreninger for barna som var med på skiskolen.
Det ser nok en gang ut til å bli en suksess, da det møtte opp
70 barn på første trening.
BIRKEBLADET NR. 1 - 2012
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SKIGRUPPA
Årbogenrennet 2012
Det var mange flotte resultater for
Birkebeinerens løpere, og vi fikk 3
nye kretsmestere i Marthe Klausen, Oda Karlsen Bekkestad og
Michael B. Gjøvaag.
Vi gratulerer!
Pallplasser:
J14 år:
Julie Kvale Støstad, 3.plass,
J15 år:
Marthe Klausen, 1. plass,
J16 år:
Oda Karlsen Bekkestad, 1. plass,
G16 år:
Michael B. Gjøvaag, 1. plass,
K19/20 år:
Dina Mølmen, 3.plass,

Årbogenrennet 2012 Henriette Collett Østensen.

Den 14. januar 2012 ble Årbogenrennet arrangert.
Dessverre var ikke værgudene med oss så vi klarte ikke å få
arrangert dette på Årbogen. Selv om vi hadde produsert snø
i deler av løypa var det for lite snø i de lengste løypene.
Da var det å finne gode alternativer, og Ormåsen ble valgt som
en erstatter med gode nok forhold.
Da dette også var den del av Sparebank 1-cup og KM i klassisk, ble
det stor deltakelse med over 400
påmeldte. Det er stor glede å være
arrangør når vi ser at det så stor
deltakelse i vår skikrets.
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Det krevde mye dugnadsinnsats,
men dette går veldig bra når det
er mange som stiller opp og tar
ansvar.
Det var et veldig bra gjennomført
arrangement og en stor takk til alle
som stilte opp og bidro til dette.

M17 år:
Magnus Hannevig Pettersen,
3.plass,
M18 år: Jørgen Dahl Paule,
2.plass,
M18 år: Stian Lie, 3. plass

I de yngre klassene var det også
veldig god innsats, selv om det
ikke er så stort fokus på resultatene. Vi tror imidlertid at det er
mange som vil prege resultatlistene i årene som kommer.
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SYKKELGRUPPA

Frisk sesongstart på to hjul.

Klubbens hovedmålsetting er at barn og unge
skal bli gode syklister ved leiken trening på
de mange stiene og grusveiene på
Krokstadskauen.
Sykkelgruppas to ukentlige fellestreninger på rulle inne på
Årbogenhuset var godt besøkt hele veien til påske.
Etter påske tok utetreningene til. Til tross for øs pøs i dagesvis, og bløte forhold i skogen, var oppmøtet på første trening
meget bra: Ca 20 fremmøtte på gruppa for 10-15-åringer
og om lag halvparten på den yngste gruppa inntil ca 10 år.
Kanskje har vinterens rekrutteringstiltak, med strategisk
plasserte infolapper rundt om i kommunen, hatt en positiv
effekt? Veldig hyggelig er det at oppslutninga blant foreldrene også er bra. På den måten er vi er mange voksne i tillegg
til trenerne, som kan hjelpe til med å ta ansvar. Alle trenere
har for øvrig levert politiattest, deltatt på førstehjelpskurs,
og har med førstehjelpsutstyr med i sekken.

Klubbens hovedmålsett ing er at barn og unge skal bli gode
syklister ved leiken trening på de mange stiene og grusveiene på Krokstadskauen. Aller viktigst er å ha det moro når
vi samles, få mestringsfølelse og lære grunnleggende terrengsykkelteknikk i varierende forhold. Samtidig skal de
som ønsker det, få utvikle seg og bli gode hos oss, og vi
har flere sterke talenter i de yngre rekkene.
Sesongens første ritt gikk i år som i fjor på Darbu. Vårspretten, som rittet kalles, inngår som første ritt i Scott Cup, en
serie av ni ritt i nedre Buskerud. Det sølete underlaget skapte
sleipe forhold for alle, men slik kan terrengsykling være.
Den skarpeste innsatsen sto Erik L. Høiås for, som kom på
en sterk andreplass i klassen for gutter i alderen 13-14 år.
Han og flere andre kommer garantert til å bite godt fra seg
i de kommende rittene utover i sesongen.

Tennissesongen er i gang
Tusen takk til alle som har vært med på dugnad, og en spesiell takk til Egil, Hans og Helge!!
BIRKEBLADET NR. 1 - 2012
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SENIORGRUPPA
Rapport fra seniorgruppa.
Seniorgruppa fikk status som egen gruppe på årsmøtet i 2011 og har brukt dette første året
godt. Vi startet opp i april 2011 med en miljøkveld i samarbeid med Arbeidsutvalget.
Randi Stensmyren fylte nesten salen med sine fortellinger om bygda vår fra tidligere tider.
Av Enevold Falsen Møller
Og slik har det fortsatt. Frammøte på samlingene våre har
overgått alle forventninger. Det kan virke som om vi har
truffet godt med programmene våre og at det er mange
“godt voksne” IBK’ere der ute som setter pris på initiativet vårt. Spennet i publikum har vært stort, fra “ungdommer” helt nede i 40 års alderen til Andreas Lysker på godt
over 90 år.

Vi ba også sammen til en liten samling ST. Hans aften på
terrassen på klubbhuset. Det ble en svært hyggelig aften
med ca. 30 fremmøtte. Dette vil vi gjenta i år og håper
mange vil finne veien opp.

Størst frammøte var det på møtet i oktober da Rolf Henning Larsen ledet an i allsang og tok fram lokale viser fra
NM revyen i 1960. Godt over 70 personer møtte fram og
allsangen løftet takt på klubbhuset.
ST. Hans kveld på Årbogen.
Så avsluttet vi året med et veldig hyggelig julemøte hvor
vi bød på litt ekstra både å spise og drikke.

Rolf Larsen styrer viser og allsang fra NM revyen.

Engasjerte tilhørere om Norge på langs.
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I vinter har det vært trekkspillkonsert og allsang med
lokale krefter. Vi har hatt foredrag om slektsforskning med
fokus på slekter og familier i Nedre Eiker, og vi har hatt
besøk av Dagny Lysaker med bilder og historier fra sine
opplevelser ved å gå Norge på langs på ski.

Konsert med Anne Irene og Terje Stavås sammen med
Drammen Trekkspill klubb
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SENIORGRUPPA

Hyggelig Juleavsluttning 2011.
Vi forsøker å legge opp til et så variert program som mulig
med foredrag / sang og musikk etc. i vinter halvåret, og
med noen uteaktiviteter / utflukter på sommeren.

Den eneste kostnaden forbundet med å være i Seniorgruppa er medlemskontingenten til IBK Hovedforeningen, noe
som bør være overkommelig for de fleste.

Nå i mai vil vi invitere alle på tur til Erlings Kaffekokeri
på skauen. Vi ordner med transport og kjentfolk.
St. Hans blir det også slik som i fjor. Høstens program er
ikke helt spikret enda, men vi har spennende planer.

Så ser vi framover til nye hyggestunder i IBK-regi og
håper vi kan finne like interessante og populære tema i
månedene som kommer.

For oss som sitter i styret for Seniorgruppa har responsen
vært overveldende. Frammøtet, og ikke minst de positive
tilbakemeldingene vi har fått, gjør at dette blir mer og mer
morsomt å jobbe med. Hele opplegget blir jo finansiert
ved loddsalget vi har på hver samling. Dette gjør at vi ikke
behøver ta inngangspenger eller andre avgifter. Skulle det
bli et lite overskudd, så er det bestemt at dette skal gå til
oppgraderinger og vedlikehold av klubbhuset.
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Hjertelig velkommen skal dere være!
Hilsen Seniorgruppa.
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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?
Syntes du
Birkebladet trenger
flere ungdomssider?
Send tekst og bilder
på mail til:
birkebladet@ibk.no

Kom igjen´a
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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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FOTBALLGRUPPA
Søndag 22. April 2012
ble en historisk dag for IBK.

IBK’s fremadstormende damer.
Bakerst fra venstre: Camilla Thorsen Sandholm, Kristin Løvaas Gjerde, Marthe Lysaker, Thea Smedsrud Bjørnstad,
Mia Gevelt, Thea Solberg Hatten. Midten fra venstre: Karoline Meinseth, Mette Sætra Katrud,
Marianne Falk Kopland, Rebekka Falk Kopland, Tiril Berggren. Foran, Anne Homelien.
Ikke tilstede: Oda Horn, Ingvild Solberg.

For første gang i historien stilte IBK
eget damelag i seriekamp.
For en relativt liten klubb som IBK er dette en bragd.
Rekruttering av jenter til fotball etter 16 – 17 års alderen
er utfordrende. Mange jenter prioriterer bort fotballen når
de passerer 16 år. Når så mange slutter, krever det stor
bredde i aldersbestemte lag for klare å stille et damelag.
Årsaken til at IBK nå har lykkes er flere. Først og fremst
er det hver og en av jentene som i dag utgjør IBK’s
damelag. Det er en fin gjeng som setter pris på å trene
og spille fotball. Miljøet og samholdet i spillergruppa er
svært bra.
BIRKEBLADET NR. 1 - 2012

En annen medvirkende årsak er at laget de siste årene
har hatt en god trener i Vidar Romset og lagleder Trond
Meinseth. Vidar og Trond har kjørt et opplegg som har
sveiset sammen jenter over flere alderstrinn. De har også
klart å hente tilbake spillere som har sluttet eller satset
i andre klubber. En del av æren skal også alle trenere,
lagledere og foreldre ha, som har påtatt seg verv for jentefotballen i IBK.
Motstander i første seriekamp var Geilo/Ål. Våre damer
vant 7-0! En bra start for et historisk lag.
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LITT AV HVERT
Ny historie skrives.
«Sportslig har vi nok
havnet i en av de tøffeste
avdelingene i 2. divisjon».
I skrivende stund er det kun timer
igjen til sesongen 2012 sparkes
igang! Etter det historiske opprykket
fra 3. divisjon skal A-laget denne
sesongen måle krefter med helt nye
motstandere, og først ut er Gjøvik FF
på bortebane. Etter en lang vinter skal
det bli godt å endelig komme igang
med alvoret og kampen om poengene.

Sportslig har vi nok havnet i en av
de tøffeste avdelingene i 2. divisjon,
men med tanke på reisevei, kom vi
heldigvis mer gunstig ut med reiser til
Trysil, Lillehammer og mjøstraktene
som de lengste utfartene.
Vinteren har gått nesten over all
forventning, og vi har hatt gode
resultater i treningskampene.
Men treningskamper er som kjent
treningskamper og det er først når
poengene skal deles ut at man ser hvor
man står i forhold til motstanderne.

Før sesongen har laget blitt tippet i
bunn av ulike tippeselskaper, mens
Dagbladet og magasinet Tips har
tippet Birkebeineren på henholdsvis
4. og 3. plass denne sesongen.
Har du lyst til å finne ut hvordan det
går med Birkebeineren i Oddsenligaen? Vel, møt opp på Årbogen og
støtt gutta i kamp om poengene!
Hilsen Espen Morken.

Vi er 19 flotte jenter som
står uten trener neste
sesong.
Vi har hatt veldig god
fremgang i det siste og
har veldig lyst til å
fortsette å spille håndball
i Birkebeineren til høsten.

HÅNDBALLTRENER SØKES!
Hvis det er noen som kunne tenke seg å ta på seg en trenerrolle hos oss,
vær snill å ta kontakt med enten Eili Bakketun som er leder i IBK håndball,
eller Anne-Katrine Eriksen på telefon 48 88 78 45.
Vi hører gjerne fra deg!
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HISTORIKK
Eknesrennet på 50-tallet

Hopper i svevet, mens andre er på vei opp.
24
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HISTORIKK

Eknesrennet 1952. Eknes Gård «Bollerudgården» i bakgrunnen.

Mange tilskuere skapte fin stemning. Til høyre sees Eknesrennets far, William Gustavsen. Bildet er fra rennet i 1952.
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25

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

Leverandør til Årbogen Idrettspark

STØTT VÅRE SPONSORER!
DE STØTTER OSS.
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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, 3027 Drammen
Tlf. 32 21 83 00

TORGET, KROKSTADELVA. TLF. 32 87 64 80

SVEA

DE STØTTER OSS.

DIN ANNONSEPLASS

DIN ANNONSEPLASS

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
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