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Redaktøren har ordet...
Takk til alle som har
levert tekst og bilder
til Birkebladet i år.

dette bladet har for klubben. På adressen «www.ibk.no/birkebladet», finner
du samtlige utgaver fra nr. 1-2006.

Først vil redaktøren
gratulere A-laget i
fotball med en stor
sesong i 2.-divisjon! I forbindelse med
dette, kan det være morsomt å se på
klubbens A-lags-historie som går helt
tilbake til 1907. Dette finner du på
bladets «Historikk»-sider.

Det hadde sikkert hatt historisk interesse å digitalisere tidligere utgaver
også, men det ville være en formidabel
jobb, og jeg vet ikke om det finnes et
arkiv med alle utgaver.

Siden Birkebladet runder 40 år, vil jeg
slå et slag for den historiske verdien

Birkebladet ønsker alle sine lesere
God Jul og Godt Nytt År.
birkebladet@ibk.no
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Forsidebildet

Nora Bunæs Nilsen og Julie Kvale
Støstad med pokalen fra Buskerud
fotballkrets som beviser at IBK jenter
15 år er kretsmestre. Gratulerer!

Neste nummer
Stoff til nr 1-2013 må være redaksjonen i hende senest 1. april.
birkebladet@ibk.no

Kjære medlemmer og Krokstadælvinger.
En epoke er over –

Vi har mye og glede oss over i bygda vår – vi er ikke en rik kommune,
men står sammen når det er behov for
det. Tenker da på Frida og dens herjinger og hvor nærme vi var en ennå
mer kritisk situasjon. Idrettslaget fikk
bare små skader, men løypenettet og
områdene rundt har fått store skader.
Skigruppa har lagt ned mye dugnadsarbeid både i tid og penger for å utbedre området.
De sportslige resultatene til A-laget
og flere av gruppene er fortsatt imponerende. Turngruppa har slitt med
å skaffe kvalifiserte trenere og har
derfor tatt en liten pause, håper den
blir kortvarig – uansett vil jeg takke
2

Roald Brekkhus og hans team for
solid innsats gjennom mange år. Er du
interessert i tennis så står flotte baner
og venter nettopp på deg.
For min del så er en epoke som leder
og tillitsvalgt gjennom mange år over
i disse dager. Det har vært behov for
gjennomgang av interne prosesser i
klubben over en periode. Når det allikevel oppstår hendelser som ikke har
nødvendig forankring i beslutningsorganer synliggjør jeg dette ved å
trekke meg som leder.
Mitt håp er dette skal bidra til at vi
som klubb forvalter ressurser og
beslutninger etter samme prinsipper
og bygger vårt arbeid på verdibasert
ledelse.

Det har vært mange flotte år med nye
bekjentskaper, læring og en følelse av
å bidra positivt i nærmiljøet.
Jeg ønsker IF Birkebeineren lykke til i
de neste 100 år.
Sportslig hilsen
Brit Runden
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ARBEIDSUTVALG OG HOVEDSTYRE
Funksjon:

Navn:

Adresse:

E-mail:

Telefon/mobil:

Leder

Hanne Kristiansen

Utsikten 5

hanne.kristiansen@bfk.no

/ 901 94 966

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

Utdanningsleder

Lisbeth Stoltenberg

Åsveien 8

lisbeth@regnskapssjefen.no

/ 994 20 056

Medlemskoordin.

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

Representantsk.

Rolf I. G. Enersen

Sandsgt. 5

rige@c2i.net

32 87 83 10 / 918 76 046

Fotball

Elisabet Kirkerud

Soria Moria 8

elisabet.kirkerud@ebnett.no

32 87 51 47 / 913 67 111

Tennis

Liv Berit Fodnes

Rundtom 29

livberitf@hotmail.com

32 87 21 04 / 970 24 706

Ski

Kenneth Holth

Alvedansen 20

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

Idrettsskolen

Per Henning Strømme

Rundtom 16

phs@bos.no

/ 906 66 360

Håndball

Eili Bakketun

Gamle Riksvei 264

eilibakketun@gmail.com

/ 412 60 739

Turn

Roald Brekkhus

Prestebråtan 103

roald@synergihelse.no

Sykkel

Marc Strous

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

Barnehagen

Terje Stavås

Øvre Plassen 3

terje.stavs@ebnett.no

/ 911 00 525

Driftsleder

Bjarne Vidar Øen

Konglevn.

driftsleder@ibk.no

/ 922 68 649

panmarc@gmail.com

/ 917 43 245
32 27 41 00 / 934 02 273

32 87 96 39 / 971 21 889
/ 924 02 069

32 87 16 71 / 913 14 741

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

Idrettsmerket 2012

Idrettsmerkeprøvene har i år blitt avlagt på Eknes ungdomsskole hver tirsdag i September i år.
Følgende Birkebeinere har klart kravene:
Grete Meyer:
Grete Ruud:

32 ganger
46 ganger

Pål Lausen:
Helge Solbakken:
Knut T. Maudal:

29 ganger
38 ganger
48 ganger

+ 6 personer fra andre lag og foreninger.

Idrettsmerkekomitéen: Helge Solbakken og Knut T. Maudal
BIRKEBLADET NR. 2 - 2012
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LEDEREN HAR ORDET
Kjære Birkebeiner
Det er med blandede følelser
jeg skriver min første artikkel
som fungerende leder av
IF Birkebeineren.
Min endrede rolle i AU skjedde brått, da Brit Runden valgte å trekke seg som leder i høst. Jeg ønsker å takke Brit for
den solide, engasjerte og ansvarsfulle jobben hun har gjort
som tillitsvalgt og leder av klubben gjennom mange år, og
vi vil savne hennes kompetanse i vårt videre arbeid i AU.
Jeg håper hun seinere igjen vil engasjere seg i klubbens
arbeid.
Når mitt første sjokk over Brits beslutning var bearbeidet,
og jeg startet mitt arbeid som fungerende leder av klubben,
føler jeg at jeg har startet på noe spennende. Med et hjerte
som banker for klubben og med blå-gult blod i årene, er
det med stolthet jeg nå tar ansvar for å lede klubben videre
fram mot årsmøtet.
Vi er en liten idrettsforening med begrenset tilgang til økonomiske ressurser. Det er derfor imponerende at IBK nå
har befestet sin posisjon som kretsens nr. 3-lag i fotball,
etter A-lagets flotte debutsesong i 2. divisjon! Det har vært
moro å følge lagets mange spennende kamper. De har spilt
god og underholdende fotball, og i tillegg vist god lagånd
og vinnervilje, som må til i kamper mot så gode lag.
Det å være kretsens tredje beste lag betyr også at IBK er
en viktig utviklingsarena for potensielle spillere for SIF og
MIF, og samarbeidet med disse klubbene er og blir viktig
for vår klubb. Med dette utgangspunktet syns jeg det er
flott at vårt lag består av mange ekte birkebeinergutter, i
tillegg til flere spillere med bakgrunn fra våre naboklubber. Aktiviteten nedover i aldersgruppene er stor, og vi har
både bredden og talenter til å kunne rekruttere til våre seniorlag i årene framover. Det er derfor gledelig med god
deltagelse på årets fotballskole, og at IBK-cupen igjen ble
arrangert med stor suksess.

Jeg opplever god aktivitet i både håndball- og skigruppa,
som er i starten på ny sesong, og vi venter spent på både
sportslige resultater og arbeid med egne arrangementer
utover i sesongen. Jeg syns det er flott at skigruppa har
engasjert en fra egne aktive som trener for sesongen.
Lykke til Simen! Vår ferskeste gruppe, sykkelgruppa, har
også mange utøvere. Turn-gruppa har hatt pause i høst,
men jeg håper at de er i gang med treninger igjen på nyåret.
Idrettsskolen har en viktig funksjon i klubben på mange
måter, og derfor er det ekstra bra at det er så stor aktivitet
der. For det første er det barns første møte med organisert
idrett i IBK, og håpet er at de skal bli glad i ulike idretter
for så å rekrutteres inn i våre særgrupper. I og med at vi er
en idrettsforening, tuftet på frivillig engasjement, er vi helt
avhengig å rekruttere engasjerte frivillige inn til alle typer
oppgaver og verv for å drifte klubben videre. Idrettsskolen
har derfor også en funksjon ved at foreldrene til barna er
potensielle ressurser for klubben i årene framover .
I tillegg til gruppene med aktive utøvere setter jeg stor
pris på at seniorgruppa har jevnlige tilbud om temakvelder. Stor interesse for disse kveldene viser hvor viktig en
idrettsforening er for bygging av et varig sosialt fellesskap.
Et slikt fellesskap representerer også dugnadsgjengen som
møtes hver torsdag og utfører løpende nødvendig arbeid
på Årbogenanlegget. Med deres varierte yrkeskompetanse er de blitt en uvurderlig ressurs som klubben er så
heldig å dra nytte av.
Med så mye positiv og god aktivitet og strålende arbeid
som blir lagt ned i klubben er det med ærbødighet, spenning og glede jeg er i gang som leder av IBK.
En stor takk til dere alle!
Sportslig hilsen
Hanne Kristiansen
Fungerende leder.

Vi har i år for første gang hatt et reint IBK-damelag i
fotball. Laget har en veldig lav gjennomsnittsalder, og har
hatt mange tøffe kamper mot mer rutinerte lag. Jeg håper
inderlig at vi greier å få kontinuitet og nok jenter som vil
fortsette å spille fotball, slik at alle små IBK-jenter kan ha
et mål om å kunne spille fotball på damelaget i framtida.
4
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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. 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 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 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. 2 - 2012
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Årsfest lørdag 2. februar 2013
på Årbogen kl. 19.00
Vi inviterer nok en gang til årsfest i Birkebeineren.
Det har vært en braksuksess de forrige årene og vi legger ikke lista
noe lavere nå. 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, foreldre 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, levende
musikk og bevertning.
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 15.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
Hanne Kristiansen tlf.: 90194966
Vi ser fram til å se deg på Årbogen!
Festlig hilsen Kari, Vibeke og representantskapet.
6

BIRKEBLADET NR. 2 - 2012

SYKKEL
En solid sykkelhøst av ekte Birkebeinere
Birken-helga – den gedigne folkefesten for
oss med knastedekk – er sesongens klare
sykkelhøydepunkt for mange.

Av Gaute Reitan
plassen. I samme klasse kom Vegard Myklemyr på en flott
54.-plass av 132 startende. Torvin Sedahl Knutsen deltok i
G13. Torvin håndterer sykkelen elegant som få på sti, men
viste styrke også i den lite teknisk krevende UngdomsBirken-løypa, og kom i mål på en sterk 79.-plass, 13 små
minutter bak vinneren. Hilde Myklemyr er med sine 17 år
nå for gammel til å delta i UngdomsBirken, og var derfor
med i “VoksenBirken” for første gang i klassen K17.
Her tråkka Hilde inn til en super 5.-plass, bare drøyt
4 minutter bak en plass på pallen. Tida blei imponerende
4 timer og 16 minutter - ei tid mange drevne Birkensyklister bare drømmer om!

Erik L. Høiås vant KM på hjemmebane. På bildet ligger
Erik i tet i Grenserittet i sommer, hvor han tok en
imponerende 2.-plass.
Helga blei avrunda med UngdomsBirken på søndag 26.
august. UngdomsBirken er for alle mellom 12 og 16 år,
og går i en 16,4 km lang trasé. I den nest eldste klassen,
G15, stilte Nikolai Bing Karlsen til start. Nikolai har hatt
enorme framganger siden i fjor, og knapt noen i klubben kan holde følge med ham når han legger fullt trøkk i
pedalene. I UngdomsBirken fikk Nikolai vist at han er
blant landets aller raskeste i sin aldersklasse, med en knallsterk 4.-plass blant ca 100 startende, bare 15 sekunder bak
vinneren. Erik L. Høiås er året yngre enn Nikolai, men
også han har hatt flere topp-plasseringer i ritt på Østlandet.
Også Erik må derfor regnes som en av de sprekeste i landet i sitt alderstrinn. I UngdomsBirkens G14-klasse kniva
Erik i teten hele veien, og kom i mål på en femteplass, bare
11 sekunder bak vinneren, og kun 2 sekunder bak andreBIRKEBLADET NR. 2 - 2012

Midt i september var IBK Sykkel arrangør av nok et vellykka Scott Cup-ritt i de morsomme og krevende løypene
rundt Årbogen. Dette var samtidig årets KM. Her var Erik
Høiås suveren og ble kretsmester på hjemmebane med god
margin. En småsyk Nikolai Bing Karlsen kom på 2.-plass
i sin klasse. Sammenlagt i Scott Cup kom Edvard K. Holden på en super 3.-plass i klassen M15-16, mens Svenn K.
Berg kom på fjerdeplass sammenlagt i samme klasse. Erik
Høiås deltok bare i fire av sju ritt i Scott Cup, men med
bl.a. to seiere kom han likevel på 4.-plass sammenlagt.
Trener Jørgen Wilthil har deltatt i alle rittene (en seier), og
kom på en sterk 2.-plass totalt i sin klasse M Sport 40+.
Når du leser dette, er sykkelgruppa i gang med innetreningene foran neste sesong. Det jobbes også med å starte
en landeveisgruppe for barn/unge. Se www.sykkel.ibk.no
for treningstider. Og: Det er god plass til nye medlemmer.
Kom igjen, det er gøy!
Jørgen Wilthil har i år vært
trener for den nest yngste
gruppa i IBK Sykkel.
Jørgen har deltatt i alle
Scott Cup-ritta og kom på
en super 2.-plass totalt.
Her viser Jørgen god
terrengsykkelteknikk med
blikket langt fram.
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LITT AV HVERT
Grethe Østvold – 70 år.

Litt om barnehagen.
Satsingsområder
Vi viderefører og utvikler satsningsområdet vårt også neste år. Vi ønsker
å utdype det mer med utgangspunkt
i rammeplanens fagområde «kropp,
bevegelse og helse», samt «Handlingsplan for et bedre kosthold i
befolkningen».
Det blir neste år, som i år, to hovedgrunner til dette valget;
• Barnehagens enestående potensial
på grunn av beliggenhet og fasiliteter her på idrettsparken.
• Det sterke fokuset på barns helse
og aktivitetsnivå.
Foreløpige tiltak:
• Idrettsgruppe som har ansvar
for å planlegge ulike aktiviteter
gjennom hele året; herunder skiog vinteraktiviteter, orientering,
klatring etc.
• Matgruppe som har ansvaret for å
planlegge bl.a. varmlunsj.
Her skal fokuset være sunt kosthold og barns medvirkning.
• Kompetanseutvikling i henhold til
temaet; internt og eksternt.

18. august fylte vårt æresmedlem, Grethe Østvold, 70 år.
Grethe ble historisk i Birkebeineren da hun i 1984 tok hånd
om formannsklubba som klubbens første kvinnelige formann.
Dette vervet begoldt hun, med bare ett års pause, til 1996, og hun er dermed
også vår lengstsittende leder. I denne perioden ble Årbogen-anlegget planlagt
og ferdigstilt. Det ble dessuten tatt viktige avgjørelser, som salg av Bjørkedokk
og det gamle anlegget i Fuglesangen. Skuta ble ført med sikker hånd.
Grethes karriere i Birkebeineren startet som aktiv turner. Hun ble senere sekretær
i turngruppa og leder der i 10 år. Hun sitter nå som medlem i representantskapet.
Grethe fikk hederstegnet i 1980 og ble æresmedlem i 1992.
Vi gratulerer deg med dagen som var Grethe, og er glad for at du fremdeles
engasjerer deg i Birkebeineren!
Rolf IG Enersen
leder av representantskapet.
8

«Veien blir til mens vi går» – Vi skal
gjøre vårt beste for å dokumentere og
informere foreldrene om utviklingen
på dissee områdene.
Annet
Temauker: Skiuke, uteuke, tannuke,
bakvendtuke, «en smak av verden».
Arrangementer: Karneval, beachparty, påskebrunsj, grillavslutning,
overnatting for skolestartere, hekseforestilling, besteforeldrekafe, Lucia
og nissefest.
Velkommen til Årbogen barnehage.

BIRKEBLADET NR. 2 - 2012

BIRKEBLADET NR. 2 - 2012

9

SENIOR
Vellykket tur til Erling’s kaffekokeri.
Torsdag 23. august ﬁkk vi endelig gjennomført seniorturen til Erling’s Kaffekokeri.
30 spreke seniorer gikk den nesten 4 km
lange turen på gamle stier, godt kjent for
noen, – nytt og spennende for andre.
Endelig en torsdag med nesten fint vær, og turen til Erling’s
Kaffekokeri kunne gjennomføres. Da klokka slo seks sto
30 spreke seniorer klar til å klatre den bratte åssiden opp
til Svenskeveien med Reidar Andreassen som guide.
Hadde ikke «Frida» rasert Solbergvannveien, var planen
å kjøre til Mær’n og gå derfra, og om noen ønsket det
kunne vi kjørt til Sperremyr.
Men slik ble det ikke, så det
ble en bratt og tøff start. Da
var det godt å få en pause
for å studere det gamle navneberget som Reidar viste
oss. Her har ungdomskoleelever gjort en jobb med å
avdekke alle signaturene som
var risset inn i fjellet helt fra
1800 tallet. Eldste signatur vi
fant var fra 1812 eller 1817.
Neste stopp langs veien var Daumannsteinen. Før veien
ble bygget lå den rett ved siden av stien, men ble dyttet
unna av anleggsmaskinene. Nå har heldigvis noen fått
plassert den tilbake der den hører hjemme og historien
kan leve videre. Navnet fikk den fordi den ble brukt som
hvilestein for de som måtte bære ned folk som omkom på
skauen. Liket ble lagt på steinen - derav navnet.

Etter 4 bratte og strevsomme kilometer, var det godt
å komme fram til kaffekokeriet. Enda bedre var det at
Torbjørn og Finn hadde bålet i gang og kaffen ferdig.
Når Seniorgruppa inviterer, så overlates ingen ting til
tilfeldighetene.
Folk fant seg godt til rette i duskregnet; spørsmålene var
mange og praten satt løst. Ekte «skaukaffi» og nystekte
pløser smakte ekstra godt her oppe under steinhammeren.
Erling Kopsland (Temte) hadde neppe like god servering
når han dreiv i skauen her, men koselige pauser hadde han
nok.
Etter en koselig samling med kaffe og pølser var det på tide å
finne veien hjem. Tida
går fort i hyggelig selskap. Selv om det ble
seint på kvelden og
opp/ned-stigningene
noe mer strevsomme
enn vi hadde lagt opp
til, ble det en trivelig
tur.
Det skal være fryktelig vått og dårlig vær
om ikke Finn og Torbjørn får fyr på bålet.
Stor takk til Reidar Andreassen som så villig stillte opp
som turleder og delte sine historier med oss.

Neste stopp var ved restene av «Den kalde ølla i Mær’n».
Også her har veibyggingen rasert et gammelt kjennemerke. Før veien kom, var det mange av oss som husket
en kjærkommen hvilepause med kaldt kildevann før neste
etappe med lange bakker.
Så bar det innover Svenskeveien. To svensker ble leid inn
av bøndene for å bygge veiene slik at de skulle få ut tømmeret i dette bratte og ulendte terrenget.
På veien oppover ble det flere kjærkomne pauser som ga
rom for flere historier fra området. Vi gikk jo gjennom
skauen til Nils Stenberg og han hadde mye å fortelle om
tømmerkjøring og veibygging.
10
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SENIOR
Seniorsamling og soppsuppe 27. september.
Høsten er jo sopptid og hva var mer naturlig enn å be
Ingjerd Kopperud om å komme for å sette oss inn i skogsoppens mysterier. Ingjerd er vel bygdas ivrigste soppplukker og vet alt om hva som er spiselig og hvordan det
skal håndteres.
Mer enn 30 interesserte seniorer fikk en grundig gjennomgang av våre mest vanlige sopparter, både gode, dårlige
og direkte farlige. Med en stadig økende interesse for
soppsanking, så var dette nyttig informasjon. Hvorfor kjøpe dyr sopp i butikken, når marka tidvis bugner av nydelig
matsopp?
Spennende var det også å få en innføring i soppens historie
og utvikling og ikke minst hvilken ressurs det er, både for
folk og for naturen selv.

St.Hans samlingen
på Årbogen 2012.
22. juni 2012 gjenntok vi suksessen fra fra
i fjor med å invitere Seniorene til en hyggekveld på Årbogen Idrettspark i forbindelse
med St.Hans-helgen.
Ca. 40 glade medlemmer dukket opp til tross
for truende regnskyer over bygda.

Kveldens «høydare» kom da Ingjerd serverte sin egen
soppsuppe til alle sammen. Undertegnede var dessverre
ikke til stede på dette møtet, men ryktene går på bygda
om en kulinarisk begivenhet. Her fikk vi virkelig bevist at
kunnskap om sopp er matnyttig informasjon.
Oppskriften ﬁnner du her:
Vel 1 liter fersk skogsopp, ev 3 dl forvellet sopp.
Jeg brukte kantareller og traktkantareller.
1 stor hakket løk, eller 3-4 sjalottløk, 1 hvitløkkløft.
En knivsodd timian, salt og pepper. Dette stekes og
kvernes sammen med litt grønn persille til en puré.
Hvis du har frisk sopp, stekes små sopp for seg og legges
til side. Stek også bacon i små biter eller hele strimler.
La det stekte baconet ligge på papir som suger fettet.
Kvernet sopp og løk legges i en kjele og spes med 7-8 dl
veldig god storfekjøttkraft. Kok opp og ha i et par dl
kremﬂøte eller Creme fraiche. (Hvis du vil ha tykkere
suppe kan den jevnes til passe tykk).
La suppa putre noen minutter, særlig hvis den er jevnet.
Smak den evt. til med mer krydder.

Uten mat og drikke .....! Kjente og kjære IBK-ansikter.

Ved servering: Legg en skje stekte småsopper i tallerkenen, hell over en sleiv suppe. Dryss over sprøstekt
bacon, ev legg en hel strimmel bacon på toppen + hakket
persille.
Håper det smaker, sier Ingjerd.

«Linselusa» Larsen passer grillen.

Etterpå var det som vanlig kaffekos, utlodding og Finn’s
lille quiz. Takk for en hyggelig kveld som dere alle var
med og bidrog til.
BIRKEBLADET NR. 2 - 2012

11

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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TENNIS
Tidlig sesongstart og ﬂotte tennisbaner.
Den rekordvarme mars, og den dyktige
banemesteren vår, Egil Hansen, gjorde det
mulig å åpne tennisbanene allerede 12. april.
Den regnfulle sommeren har også medvirket
til at tennisbanene har holdt meget høy
standard hele sesongen.

John Bjerkedokk er død.
Det var med sorg vi mottok den triste meldingen om at
John Bjerkedokk (75) gikk bort tidligere i år. John var tidligere klubbmester og holdt et høyt nivå selv etter at han
passerte 70 år.

Av Helge Nordli

John Bjerkedokk

Birkebladet
takker sine annonsører
for samarbeidet i år.
Singlemester Hans Tveito
Klubbmesterskapet startet som vanlig i slutten av august.
Singlefinalen i år mellom Hans Tveito og Helge Nordli,
ble en velspilt kamp der regjerende mester Hans Tveito
vant 6-3, 6-2.
Doublefinalen mellom Egil Hansen / Tor Håkon Larsen
mot Ole Kristian Friis / Hans Tveito ble en kamp, der
ryktene om at Tor Håkon Hansen er en «coming man» ble
stadfestet. Egil Hansen / Tor Håkon Larsen vant 6-3, 7-5.
14

God Jul
og
Godt Nytt År!

BIRKEBLADET NR. 2 - 2012

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!
BIRKEBLADET NR. 2 - 2012
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SKI
Frida herjet med lysløypa på Årbogen.
Mange har sikkert fått med seg at ﬂommen
i august også har herjet med lysløypa på
Årbogen. Enkelte steder var det gravd ut
betydelig og noe måtte gjøres før vintersesongen!
Skigruppa har vært i kontakt med kommune og lensmann i
forhold til skadedekning. Dette er foreløpig uavklart, men
sannsynligheten for å få dekket noe er liten. Uavhengig av
dette, valgte skigruppa å bruke egne midler på istandsetting av løypa. Det er viktig at vi har et tilbud til de unge i
klubben, samtidig som det gavner andre skiinteresserte i
bygda.

Samtidig med istandsetting av lysløypa holder vi på med
vedlikehold av snøkanonanlegget. Det er byttet ut noen
rør der vi har hatt lekkasje og noe av denne jobben utførte
vi også disse dagene. Foreløpig er det noen småting som
gjenstår før snøkanonen kan startes.
Nå er vi klare for å motta snø da løypa er klar til bruk
igjen. Håper at værgudene er med oss til vinteren så blir
det nok flotte skiløyper for store og små på Årbogen

Lørdag 13. og søndag 14. oktober hadde vi innkalt til dugnad. Seks/sju personer stilte begge dager og vi fikk utrettet
det som var planlagt og mer til.
Masser var tilkjørt fra Kurt og Pål Kristoffersen AS og
disse var lagret på nedre parkeringsplass slik at det skulle
være enkelt å frakte ut i løypa. Vi brukte klubbens traktor
og fikk lånt henger av kommunen. I tillegg kjørte Eivind
Eide hjullaster.
Totalt er det kjørt ut 20 m3 med grove masser og ca 90m3
med subbus. Vi startet med utkjøring av grove masser på
steder der utgraving var størst og fylte på med subbus
oppå. Steder der det var gravd ut mindre er det fylt på med
subbus.
I alle år har bakken ned til nedre parkering vært en utfordring både for store og små. Bakken ble utbedret slik at det
nå er bredere samtidig som den er mer plan. Det er også
laget en liten voll slik at skader skal unngås når ungane
kjører ned i full fart.
Skigruppa vil takke alle for en flott innsats blant annet
med spade, krafse og rive denne helga. Muligens noen
stive rygger/muskler, men det går over – styrketrening
trengs for foreldre også. På lørdag hadde vi en pust i
bakken inne på klubbhuset og en takk til Carita som hadde
ordnet pølser med tilbehør.

16
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SKI
på torsdager kl. 18.00-19.00. Vi har
plass til enda flere, så det er bare å
møte opp!

Flaskeinnsamling.

«Fire av våre skiløpere i skileiken. Fra venstre: Torodd Klausen,
Henriette Strømme og Kaja Bunæs Nilsen. Liggende: Anders Høiås.»

Barmarsksdag.
Lørdag 22. september arrangerte skigruppa barmarksdag på Årbogen.
Dette var et tilbud både til medlemmer i skigruppa og alle andre
barn i 2.-7. klasse i Krokstadelva.
Over 30 barn var med på en morsom
og fartsfylt dag, der de fikk prøve seg
på mange artige øvelser. Mange av
disse bruker vi på skitreningene på
barmark om høsten. Barna fikk blant
annet prøve seg på stjerneorientering,
ulike leker med og uten staver, skiskyting, stafetter og styrketrening.
Til lunsj ble det servert pølser, saft og
frukt. Barna så ut til å ha det veldig
artig, og flere av de nye sa med en
gang at de ønsket å begynne på skitrening.

Oppstart av trening
for yngste gruppe.
Skigruppa skal gi barn og ungdom
variert skiglede gjennom lek, trening
og et godt miljø.
Den yngste gruppa er for barn i alderen 8-10 år (2.-4. klasse).
Dette er et «dag 2-tilbud» for Idrettsskolens medlemmer, og koster derfor
ikke noe ekstra. I yngste gruppe er
skileik og læring av skiferdighet det
viktigste.
Gruppa hadde sin første trening for
sesongen torsdag 11. oktober.
Over 30 forventningsfulle barn møtte
opp. Det var spesielt gledelig å se så
mange nye barn på treninga. Barna
fikk prøve seg på hinderløype, balansegang, leker («rødt lys» og «bil og
garasje»), enkel styrketrening og skilignende øvelser.

Skigruppa gjennomførte torsdag 18.
oktober sin etter hvert tradisjonsrike
flaskeinnsamlingsdugnad.
Dette er en sosial dugnad for store
og små i skigruppa. Formålet med
dugnaden er å skaffe penger til skigruppa, blant annet for å gjøre det
mulig å drifte snøkanonanlegget på
Årbogen.
Dette gir mulighet for alle i Krokstadelva til å benytte skileiken og kunstsnøløypa før det kommer natursnø.
Nok en gang fikk vi samlet inn mange
flasker, som ga kjærkomne penger til
skigruppa. Vi vil takke alle som bidro
med tomflasker til oss!

Trening for
foreldre/foresatte
mens barna trener.
Det var totalt 9 personer som gjennomførte foreldretreningen torsdag 8.
november 2012.
Dette er et nytt tilbud til foreldre/foresatte/de som følger barna - til å delta
med egentrening i den samme perioden som barna trener.
Her er det åpent uansett om du er i
god form eller ikke. Ta gjerne med
staver og joggesko!
Det er Heidi Myklemyr som leder oss
gjennom timen fra 18-19 med ulike
aktiviteter. Det er sosialt og hyggelig
og ingen krav til prestasjoner!

Alle var fulle av energi og så ut til å
ha det artig på treninga. Treningene
fortsetter utover høsten og vinteren

BIRKEBLADET NR. 2 - 2012
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FOTBALL
Overlevde debutsesongen i 2. divisjon.
Det blir 2. divisjonsfotball på Årbogen i
2013 også, etter at Birkebeinerens A-lag har
gjennomført en imponerende debut i landets
tredje øverste divisjon.
Av Espen Morken
Idet sesongen er slutt, kan vi slå fast at Birkebeineren kom
på en meget sterk 4. plass i vår avdeling. For å sette dette
litt i perspektiv, kan det nevnes at laget kom 5 poeng foran
Strømsgodset 2 som kom på 5. plass.
Birkebeineren har for øvrig tatt poeng fra samtlige
lag i Oddsenligaen avdeling 2, bortsett fra Elverum
og Nybergsund/Trysil som står med seks av seks
mulige poeng mot gutta fra Krokstadelva.
Halvveis i sesongen lå Birkebeineren på en solid 4. plass
med 22 poeng – kun fem poeng bak topplaget og opprykk
til Adeccoligaen. Nå har aldri opprykk vært et tema, ei
heller når laget utover høsten befestet sin posisjon i toppen, men det har utvilsomt vært moro å ha satt sitt preg på
Oddsenligaen. Og med avdelingens laveste budsjett er det
ingen tvil om at man har fått mye ut av de tilgjengelige
råvarene.

Tøff start

Sesongen startet riktignok noe trått med kun to poeng på
de fire første kampene og langvarig fravær for hovedtrener
Kenneth Dokken på grunn av skade, men en snuoperasjon
av de sjeldne mot Vålerenga 2 i Valhall hvor laget snudde
0-2 til 3-2 kickstartet en god periode for de blå-gule som
hanket inn fire strake seiere under ledelse av vikar Arne
Dokken.
Etter en god vårsesong og plassering litt over forventningene var Kenneth Dokken på plass igjen. Trønderen ledet
laget til nye triumfer mot blant andre Raufoss og FK Tønsberg og samtidig mot fornyet kontrakt i 2.divisjon, men
hovedtreneren var knapt rukket og tre inn i manesjen igjen
etter ferien før han ble hentet til Adeccoligaen og Notodden. Bevis på at ting skjer fort i toppfotballen som Birkebeineren nå er en del av, og selvfølgelig nok et bevis på at
ting har blitt gjort riktig på Årbogen de senere årene selv
om det aldri er positivt å miste en trener midt i sesongen.
Arne Dokken ledet derfor laget ut sesongen sammen med
18

Det var god grunn til å juble for IBK-spillerne etter 4-1
over Valdres på Årbogen.
Fredrik Andersson og Espen Morken, og med tre kamper
igjen var det 100% sikkert at Birkebeineren unngikk nedrykk etter at Brumunddal ble slått 2-1 på bortebane.
Forhåpentligvis har laget klart å imponere noen på sin vei,
og etter denne sesongen er det noen flere som vet hva Birkebeineren står for som lag og klubb.
På vegne av spillere, trenere og ledere vil vi takke for støtten denne sesongen. Og samtidig en ekstra klapp på skuldra til de som har møtt opp på så vel hjemmekamper som
bortekamper.

Ørjan Christiansen blir ny hovedtrener!
Ørjan Christiansen, et av Norges
største trenertalenter, skal lede
Birkebeinerens A-lag de neste to år.
34-åringen går inn i en fulltidsstilling i klubben og skal i tillegg
til det å lede IBK Fotball mot nye
sportslige høyder, være klubbutvikler og leder for IFO / FFOprosjektet som starter i første
kvartal 2013.
34-åringen har spillerbakgrunn fra blant annet Sogndal,
og har gjort det bra som hovedtrener i Kvik Halden.
Vi ønsker Ørjan lykke til med jobben.
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FOTBALL
Veteranene vant 17-0 på de to siste kampene.

Bak fra venstre : Thomas Røgeberg og Erik Paule.
Midterste rad fra venstre : Ola Berg, Egil Olaussen, Robert Neverdal, Rune Ludvigsen og Henrik Olaussen.
Foran fra venstre : Ahmet Rusen Polat, Willy Skaret, Arild Fogderud, Erik Høgalmen, Vidar Aspeholen og Dag Vidar
Runden.

Av Willy Skaret
For første gang (så vidt jeg vet) ble det arrangert trippelserie i Veteranklassen i år, på grunn av få lag.
I tillegg trakk Lier seg, slik at det var kun Svene, Skoger,
Bakke, Steinberg og Birkebeineren som stilte med fulle
11-er lag.
Birkebeineren kom på 2. plass i serien, like bak Bakke.
Det var så jevnt, at med bare 1 eneste mål til, i en av de
4 kampene (to mot Bakke og to mot Steinberg), så hadde
Birkebeineren faktisk vunnet serien.
BIRKEBLADET NR. 2 - 2012

I tillegg putta gutta hele 51 mål i nettet hos motstanderne.
Det kunne ingen av de andre lagene måle seg med.
Sesongen ble avsluttet med hele 17-0 på de to siste
kampene, så det ble en verdig avslutning på klubbhuset på
Årbogen fredag 28. september.
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FOTBALL
IBK G99, sesongen 2012 – vi har tatt store steg i riktig retning!

Helt bakerst: Jon Espen Palm, Tom Stensås og Knut Weltz.
Bak fra venstre: Henrik Liland, Nicolai Weltz, Niclas Dinga, Eirik Stensås, Celal Kurt, Johannes Palm, Per Vidar
Eikmo, Yunus Tuzkaya og Tobias Borge Ellingsen.
Foran fra venstre: Christoffer Schulsrud-Hansen, Mats Kretz, Alper Adiyaman, Sjur Sveia Krossen, Martin Granheim,
Johannes Helbostad, Sander Norskag, Oliver Korsgården Nilsen og Anna L. Palm.
Ikke tilstede på bildet, men vært aktive i sesongen 2012: Kristian Skaug, Martin Lysaker, Markus Lysaker,
William T. E. Krogstad og Pia Godset Eilertsen.
Sesongen 2012 har vært en spennende og meget lærerik
sesong for 99-gutta! Vi startet opp sesongen med tre treninger i uka. Den ene treningen var basistrening med et
styrkeopplegg som foregikk inne, mens de to andre var
fotballøkter i friluft. Vi fortsatte med å trene på det som
er viktigst i fotball: Gode ferdigheter med ball og et godt
kollektivt pasningsspill.

annet inn en egen løpstrening på lørdagene i samarbeid
med J99. Treningsgruppa ble i tillegg bedre sammensveiset sosialt med garderobeprat både før og etter trening.
Det gikk også mye bedre sportslig på høsten. Særlig forsvarsspillet ble langt bedre, og vi slapp inn færre mål enn
tidligere. Vi endte opp med en tredjeplass i 2. divisjon.
Det er vi fornøyd med!

Vi meldte på to 11-er lag til vårsesongen, siden vi var
opp mot 30 registrerte spillere. Det var i overkant, for
mange av spillerne slet med skader og noen hadde fotball
langt nede på prioriteringslista. I tillegg var det sportslige
resultatet ikke all verden. Vi møtte rett og slett lag som var
bedre trent enn oss og var langt bedre fysisk utrustet til å
spille fotball.

IBK99 har to spillere på Bylaget: Sjur Sveia Krossen og
Henrik Liland (som egentlig er 2000-spiller!)
Tre spillere har spilt jevnlig på IBK98:
Sjur Sveia Krossen, Martin Granheim og Johannes Palm.

På forsommeren snudde denne trenden. Sandarcup ble
både en sportslig og sosial suksess for laget, og gutta ble
utover sommeren og høsten i langt bedre form. Vi la blant
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Trenerne vil takke spillere, Berit Borge (lagleder), Tonje
Lise Sveia Krossen (lagleder), Anders Krossen (basistrener) og Eirik Liland (kondisjonstrener) for alt det gode
arbeidet som er lagt ned for laget!
Sportslig hilsen fra trenerne Tom, Knut og Jon Espen.
BIRKEBLADET NR. 2 - 2012

FOTBALL
IBK J99 Foxes – verdens ﬁneste fotball-lag!

Bak fra venstre: Haavard Gaathaug, Caroline Løwer Dahlquist, Pia Godset Eilertsen, Synne Ween Larsen,
Stine Eknes, Andrine Eknes, Elinborg Bardardottir, Andrine Høyvik Skjold og Jon Espen Palm
Foran fra venstre: Maja Kristine Laksholm, Marte Steenberg Gran, Kristine Gaathaug, Henriette Røine Strømme,
Anna L. Palm og Sophie Blomstrøm.
Sesongen 2012 har vært en strålende sesong for «verdens
fineste fotball-lag». De aller fleste av jentene spiller håndball på vinteren, så vi kommer alltid sent i gang med treninger på våren. Men når vi først er i gang, så gjør vi det
med kvalitet. Etter en treg vårsesong, med mye «stang ut»,
løsnet det virkelig i høstsesongen. Vi vant vår avdeling i 2.
divisjon, og er dermed områdets beste lag. Til neste år skal
vi nok prøve oss på de aller beste i kretsen.
Hva er så grunnen til at vi er verdens fineste fotball-lag?
• Winston Churchill lovet ikke annet enn blod, svette og
tårer under 2. verdenskrig. Foxes følger denne suksessoppskriften. De takler hardt, svetter mye, blør på kneet
og griner litt når det er god grunn til det…
• Det er bare 13 spillere på laget. Det betyr at alle må
bidra både på treninger og kamp. Når det er noen som
ikke kan spille kamp, så dedikerer vi kampen til den
spilleren. «Kom igjen jenter, denne kampen vinner vi
for …!» Da blir det samhold!

• Alle som vil, kan få lov til å være kaptein. Kapteinen
skal ha det siste ordet før kamp, og den skal oppsummere kampen på Facebook-sida i etterkant. Kapteinsbindet er lilla, og det er også windbreakerne til laget.
• Når vi trener, så trener vi. Pratinga, ertinga og tøysinga
tar vi i garderoben før og etter treninga.
• Vi har verdens mest trofaste publikum. Foreldre, tanter,
onkler og besteforeldre setter pris på skikkelig fotball.
Det er heller ingen andre lag som har så mange hunder
i fanklubben…
• Til slutt: Vi møter mange interessante dommere i løpet
av en sesong. Vi veit at de gjør sitt beste, og vi veit at
vi kommer lenger med et smil og et blunk med øye enn
med drittkasting!
Undertegnede vil takke spillere, Haavard Gaathaug (oppmann), Mona Steenberg Gran og Wenche Ween Larsen
(foreldrekontakter) og Frank Wortington for inspirasjon.
Sportslig hilsen fra Jon Espen.
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FOTBALL
IBK J15 ble Kretsmestere.

Bak fra venstre: Annette Krogh 97, Ingvild Stensrud 97, Caroline Løwer Dahlquist 99, Synne Eystø Nordskog 98,
Camilla Hegg Eriksen 98, Kamilla Valla Hagen 97, Soﬁe Tangen Syvertsen 97, Vilde Gladhus Eknes 97,
Marie Solberg Hatten 97 og Trener Trond Syvertsen.
Foran fra venstre: Anna Palm 99, Pia Eilertsen 99, Nora Bunæs Nilson 98, Julie Kvale Støstad 98, Susann Wilson 98,
Kristine Åsen Kristiansen 98.
Ikke tilstede når bildet ble tatt: Silje Johannesen 97, Hanna Soﬁe Selstad 97, Rikke Oline Thorsland 97,
Kristine Olsøy 97 og Marthe Jensen 98.

Av Laila Kvale Støstad

IBK j 15 er et lag med spillere i
alderen 13, 14 og 15 år. I løpet av
høsten har de tapt en kamp, spilt
uavgjort en kamp og vunnet 8.
Med en målforskjell på 51-14, var
IBK-jentene det laget med klart flest
scora mål i løpet av høsten.
Det stod mellom Åssiden og IBKjentene helt frem til siste kamp.
IBK vant serien med 2 poeng foran
Åssiden.
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Nora Bunæs Nilsen og Julie Kvale
Støstad med pokalen fra Buskerud
fotballkrets.
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FOTBALL
Fotballsesongen 2012 smågutt 1998.

1.rekke fra venstre: Ole Morten, Thomas, Jacob, Sjur, Oscar, Simen M, Einar, Jørgen.
2.rekker fra venstre:Trond (lagleder) Sebastian, Robin, Jonas, Per Henrik, Simen L, Magamed, Marius N, Dardan,
Marius F, Tom Olav , Luis, Ronny (Trener)

Etter en fantastisk vårsesong vant 11-er laget
alle sine 7 seriekamper i G14, 1. divisjon
avd. 01, og ble seriemestere, mens 7-er laget
kom på 2. plass i sin serie.

Vi har i år hatt 25 spillere innom på trening, og av den
grunn valgte vi å melde på et 11-er og et 7-er lag.
Guttene har kommet på trening i all slags vær, stort sett
med topp innstilling, for å bli bedre fotballspillere.

Ellers har vi deltatt i 4 cuper: Hallcup i Mjøndalen, Drammen Cup, Norway Cup og Ros Cup. I alle disse kampene
ble det levert gode prestasjoner, og laget kom til A-sluttspillet i alle. I Ros cup ble det til slutt en meget god 3.
plass som også ga oss en velfortjent pokal.
Vi har også hatt mulighet til noen sosiale arrangementer
som pizzakveld, sommeravslutning med grilling, fotballtv-kvelder og Drammensbadet.
Hilsen oss i trenerteamet.

Etter en fantastisk vårsesong vant 11-er laget alle sine 7
seriekamper i G14, 1. divisjon avd. 01 og ble seriemestere,
mens 7-er laget kom på 2. plass i sin serie.
I høstsesongen kjemper 11-er laget for en god plassering til kretsens pokal. Det gjenstår 2 kamper når dette
skrives, og foreløpig har guttene 3 seiere, 2 uavgjort og 2 tap.
Mens 7-er laget vårt nok en gang tok 2. plassen i sin høstserie.
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Bli med på fotball
i Birkebeineren du også.
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HISTORIKK
Fotballhistorie.
Nå når fotallsesongen 2012 er over, og
A-laget har gjort en kjempesesong, kan det
være morsomt å se på klubbens fotballhistorie siden gruppas start i 1907.
I årene 1928 til 1932 leverte Birkebeineren mange gode
kamper. De holdt stillingen i ligaen, og det sier ikke så lite
når laget spilte mot 15 av landets beste lag. Ligaen besto
dengang av 16 lag, og alle spilte mot alle.
På bildet fra 1932 ser vi bak fra venstre Karl Fjeldheim,
Reidar Haugen, Fridtjof Klausen, Harry Øen, Petter
Rasmussen, Osvald Rasmussen og Martin Martinsen.
Foran fra venstre: Arne Bjurstrøm, Alf Hermansen og
Arne Mikkelsen.

Birkebeinerens Fotballag 1905 – 1907. Bak fra venstre:
Lars Bråten, Peder Jensen, Olaf Bergan. I midten:
Jens Jensen, Mathias Døviken, Eilert Berg, Anton Blomkvist, Hjalmar Augustson, Knut Katrud, Peder Døviken.
Foran: Otto Hansen og Anders A. Haugen.
Fotballgruppa startet opp i 1907, men holdt det bare gående i en sesong. I 1914 forsøkte fotballgruppa seg igjen,
men etter to sesonger var det slutt på ny. Alle gode ting er
tre, og i 1921 startet de opp igjen.
I årene 1928 til 1933 spilte IBK flere gode kamper, og
spilte seg opp i hovedserien. I 1933 meldte Birkebeineren
seg på i Arbeidernes Idrettsforbund, og i 1935 ble laget

AIF-mestere etter 2-1 seier over Sparta fra Sarpsborg på
Dæhlenengen grusbane. IBK gjentok triumfen i 1939 da
Sprint, Moss ble slått 1-0 foran 5 000 tilskuere på Bislett.
I 1945 startet Birkebeineren igjen opp med fotball. AIF
og NFF var nå samme forbund, slik at Birkebeineren nå
hadde mulighet til å spille mot alle klubbene.
Dette gikk godt, og i 1945 og 1947 kom laget til 3. runde
i cupen. Dette er klubbens beste prestasjon under NFF.
Birkebeineren hadde også gode sesonger i 1946 til 1948.
I 1948 var IBK nær ved å komme opp i hovedserien.
Perioden 1949 til 1962 var stort sett bare en tilbakegang
for klubben, og ved gressbaneåpningen i 1963 var laget i
6. divisjon. Allerede i 1964 startet laget i 5. divisjon.
Her var IBK fram til 1973 da laget rykket opp til 4. divisjon. I 1975 spilte laget meget godt og vant avdelingen.
I opprykkskampen mot Strømmen tapte IBK 2-1 og 2-0.
I perioden 1976 til 1982 holdt laget seg godt i 4. divisjon,
men i 1983, som var et dårlig år, måtte laget starte i 5. divisjon i 1984. Det skulle ikke gå stort bedre der, for A-laget
rykket ned til 6. divisjon.
A-laget 1926-27. Bak fra venstre: Arne Horgen, Johan
Simensen, Alf Engen, Arne Mikkelsen, Gustav Haugen,
Arne Berntsen, Fridjof Klausen og Marinius Skar.
Foran fra venstre: Thorbjørn Orsteen, Håkon Jensen og
Richard Øen.
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A-laget 1948-49. Bak fra venstre: Rolf Bjurstrøm,
Roger Støa, Asbjørn Haugen, Nils Larsen, Willard Støa,
Per Bekke, Ernst Fjeldheim, Erling Hamarstrøm.
Foran fra venstre: Sigurd Skjønberg, Dagﬁnn Johansen,
Rikard Rasmussen.

A-laget som ble nr. 3 i 4. div. i 1978. Foran fra venstre:
Roar Fjeldheim, Willy Smedberg, Per Magne Nilsen,
Trond Solvoll, Jan Møller, Thore Hoffen og Eugen Nilsen.
Bak fra venstre: Rino Pettersen, Roger Nedberg, Rolf
Enersen, Jan Fjeldheim, Kai Bjerkedokk, Arne Evjen,
Trond Grinderud, Magne Hamarstrøm og Inge Kaasin.
1986 ble A-laget kretsmestere i 6. divisjon etter å ha slått
Herdsbygda 4-1 og 7-2 i KM-finalen, etter blant annet å ha
tatt 38 av 44 mulige.
I 1990 var Birkebeineren bare ett mål unna opprykk til
4. divisjon. Sesongen etter rykket de imidlertid opp til 3.
divisjon. Kai Lagesen ble toppscorer med hele 25 scoringer. I 1992 rykket laget ned til 4. divisjon igjen. Først i
1995 klarte Birkebeineren å rykke opp til 3. divisjon igjen,
og siden har de vært der.

A-laget 1957. Bakerst fra venstre: Erling Hamarstrøm,
Tor Klausen, Asbjørn Haugen, Oddvar Palm, Knut Steingrimsen, Willard Støa. Foran fra venstre: Vidar Orsteen,
Hans Myrvold, John Jensen, Bjørn Eker, Annar Støa.

Opprykkslaget til 5. divisjon i 1963. Bak fra venstre:
Jonny Eri, Tor Klausen, Ole Fjellbo, Bjørn Bakken,
Freddy Larsen, Svein Olsen og Asbjørn Haugen (oppmann). Foran fra venstre: Svein Temte, Svein Olaussen,
Tore Gaathaug, Knut Bjerkedokk og Arne Olsen.
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Den beste sesongen til da, var utvilsomt 2001-sesongen da
IBK endte på en 2. plass etter Strømsgodset 2.
Ettersom SIF rykket ned fra Tippeligaen, var det IBK som
skulle kvalifisering til 2. divisjon. Jerv fra Grimstad var
motstander og Birkebeineren vant 2-1 hjemme på Årbogen før de tapte 3-1 borte og dermed røk sammenlagt.
Ole Grøndahl ble toppscorer med hele 30 seriemål.
I 2005 endte Birkebeineren på en godkjent tredjeplass i 3.
divisjon, men havnet likevel hele 22 poeng bak Mjøndalen
og Stabæk 2 som havnet a poeng.
I 2006 ble det en grei 5. plass etter en sesong som var
preget av spillerfrafall og mange skader.
I 2009 ble det avdelingsseier i 3. divisjon avd. 08 og
kvaliktap sammenlagt 5-3 mot Førde.
Etter mange år i toppen av 3. divisjon lykkes det endelig
for IBK å rykke opp til 2. divisjon i 2011-sesongen.
Opprykket var klart allerede fem serierunder før slutt, da
laget hadde en ledelse på hele 16 poeng til nærmeste utfordrer som var Hønefoss BK 2. Den 19. september 2011 var
opprykket sikret, og Birkebeineren spilte 2. divisjonsfotball i 2012-sesongen. Det endte med en sterk 4. plass.
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Leverandør til Årbogen Idrettspark

Fasader - vinduer - dører i:
ALUMINIUM - STÅL - GLASS - PVC
Telefon 32 27 02 00, Hagatjernsveien 23, 3050 Mjøndalen
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Returadresse: Idrettsforeningen Birkebeineren, Boks 51, 3054 Krokstadelva

B

Vi er på App, Facebook og Instagram.

– Hvor er du?

Følg oss på facebook.com/buskerudstorsenter,
#buskerudstorsenter og send “BSKS” til 2401
for å laste ned APPen vår.

90 butikker / 1800 gratis p-plasser
buskerudstorsenter.no / facebook.com/buskerudstorsenter

