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Kjære Birkebeinere og Krokstadælvinger!
En nesten uvirkelig tid er
forhåpentligvis lagt bak oss og
samfunnet har endelig åpnet
igjen.
For egen del så har tiden ikke
bydd på de største utfordringene, men jeg må oppriktig si
at jeg er spent på langtidsvirkningene av et mer eller mindre
nedstengt samfunn i to år. Det vi med sikkerhet kan
si er at nettopp rollen et idrettslag har i nærmiljøet,
ikke blir noe mindre
viktig nå enn tidligere. Nettopp derfor vi må ha en
lav terskel for inkludering og et godt miljø i klubben.

Vi drifter en stor klubb på dugnad og det er
imponerende hvilke arbeid som blir utført.
Samtidig har vi hatt et stort kostnadsfokus i flere
år, som har gitt oss muligheter til å gjennomføre
oppgraderinger. Vi har klart oss relativt greit gjennom pandemien og de enorme kostnadsøkningene
vi har fått til blant annet økte strøm- og gasspriser.
Allikevel står vi ved et veiskille, eller skal vi si
«generasjonsskifte», og nye krefter må få plass og
mulighet til å styre klubben slik at den fortsatt er
attraktiv og møter morgendagens krav til et godt
idrettslag.
For egen del har jeg hatt veldig mange fine år i styre
og stell og er nå klar for å gi stafettpinnen til nye
krefter, så dette er en oppriktig oppfordring til dere
Birkebeinere om å se verdien av et godt idrettslag
og ta del i styrearbeid eller være en ressurs på andre
måter!

Det er gledelig å se at vi har fått tilbake nærmest
alle medlemmer som vi mistet av naturlige årsaker
under pandemien. Årsaken til at vi såpass raskt har
klart å øke medlemstallet til 1010 igjen er selvfølgelig sammensatt, men jeg vil nevne fokus på et godt
sosialt miljø i gruppene, oppgraderingen av kunstgressbanen, ny skiløype og en generell oppgradering av flere uteområder.

Takk for denne gang og lykke til videre!
Sportslig hilsen
Brit
Leder IBK
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E-sport. Ny og spennende gruppe

Entusiaster og lokaler er på plass.
Interessen for e-sport er sterkt voksende både i
Norge og internasjonalt. Det er viktig at barn og
unge har møteplasser hvor de kan utvikle sine
interesser i fellesskap, og derfor besluttet styret at
vi ville forsøke å etablere en e-sport gruppe i Birkebeineren.

Styret har vært rundt i andre klubber og sett og
lært mye på kort tid. Vi har fått innblikk i hvordan
andre løser det og hvordan de får suksess blant
ungdommene.
IBK har også hatt møte med E-sport Alliansen.
De jobber på tvers av alle klubbene og bistår med
alt vi trenger av informasjon og opplæring. E-sport
Alliansen er dannet for å hjelpe alle klubber som
ønsker og starte med E-sport, så det er veldig bra
å ha de med oss. For de som ønsker det, kan dere
lese litt mer om dette i denne linken:
https://esportalliansen.no/.

Under årsmøtet i 2021 ble det dannet et eget styre
som skulle jobbe mot denne satsingen.
Vi har diskutert flere lokasjoner i klubbhuset på
Årbogen, og ble til slutt enige om å benytte den
«gamle speilsalen».
I dette store rommet, som vil bli delt inn i 3 rom,
vil det bli 2 gamingrom med plass til 6 spillere og et
større rom som vi håper å får opp noe spennende.

Til alle dere som venter i spenning om når vi
kommer igang, så kan dere ta kontakt på mail for
en oppdatering.
Eller kanskje du ønsker å bidra i gruppa?
Send mail til: esport@ibk.no

Vi jobber med finansering både når det gjelder
oppgradering av lokalet, infrastruktur og utstyr.
Dette vil nødvendigvis ta litt tid og være en prosess,
men vi håper på en løsning snarest mulig.
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Fritt etter John F Kennedy:

«Do not ask what IBK can do for you. Ask what you can do for IBK»….

Vi søker personer til verv og oppgaver
med virke fra Årsmøtet 2022
1.

4.

Leder (dagens leder ønsker avløsning)

Leder er foreningens daglige leder og representerer
foreningen utad. Leder skal påse at foreningens
lover og årsmøte-vedtak blir fulgt.
Lederen skal kontrollere at foreningens forpliktelser
blir oppfylt, og påse at det på alle områder
arbeides planmessig og forsvarlig.
Ansvar for foreningens interne og eksterne informasjon samt korrespondanse, i samarbeid med
sekretær, og ansvar for at relevant informasjon
også kommer ut på foreningens hjemmeside,
i samarbeid med Styremedlem 2.
Leder fastsetter møtedatoer for styremøter, forbereder saker og leder Hovedstyrets møter.
Hovedansvar for foreningens samarbeidsavtaler, og
undertegner alle avtaler som forplikter foreningen
økonomisk og juridisk basert på vedlagte matrise.
Ansvar for at foreningens hjemmeside og sosiale
medier inneholder relevant stoff til enhver tid.
Leder representerer klubben i media.

2.

(dagens to personer ønsker avløsning)
Disse to verv kan vurderes å dekkes av én person.
Er leder av utviklingskomitéen.
Ansvar for å lede prosesser for videreutvikling av
eksisterende anlegg og planer for nye anlegg.
Utarbeide kostnadsoverslag og innhente anbud.
Holde kontakt mot offentlige instanser.
Følge med på aktuelle søkbare midler i tilskuddsportalen og andre utlysninger.
Ansvarlig for at anlegg og eiendommene til foreningen holdes i forsvarlig stand, og at nødvendig
vedlikehold skjer kontinuerlig.
Er leder av anleggskomitéen.

Sekretær (finnes ikke p.t.)

Ansvarlig for innkalling til styremøter og medlemsmøter, samt skrive referat fra møtene.
Arkivering av referat og avtaler.
Følge opp at gruppene leverer sine beretninger i
henhold til gjeldende maler og tidsfrister.
Ansvar for foreningens korrespondanse, i
samarbeid med leder.

3.

Anleggsansvarig og
Utviklingsansvarlig

Vara til styre
(dagens ønsker avløsning)

Varamedlemmet møter på Styremøte ved forfall fra
en eller flere styremedlemmer.
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5.

Arbeidsgruppe for marked- og 		
sponsorstøtte.

Det er beskrevet i klubbens lover
hva som krever styregodkjenning og
signatur.

Dette er en ny gruppe som Styret ønsker å danne
for å koordinere og effektivisere arbeidet med å
finne sponsorer og støtte i markedet. Gruppa skal
rapportere til Styret og bestå av representanter fra
særgruppene og ett medlem fra Styret.

-

Søke støtte for aktuelle drifts- og klubbprosjekter i fond, stiftelser og lignende.

-

Vedr anlegg og vedlikehold av disse, så
samarbeides det med Anleggs- og
Utviklingskomiteen, som per idag har
ansvaret for søknader for denne type
aktiviteter gjennom Spillemidler og
Sparebankstiftelsen.

-

Foreslå fordeling av inntekter, for
styrebeslutning.

Marked/Sponsor-gruppen er tenkt ta utgangspunkt
i det arbeidet som allerede finnes i de enkelte
særgruppene. Hensikten er:
Skape et større/bredere salgsprodukt enn
hva en enkelt særgruppe kan tilby.
Målet er at sponsorinntekter kan økes og at vi
oppleves som en større og mer interessant partner
for de sponsorer vi kontakter.

Til sammen er det 5 eller 6 nye Styremedlemmer
som søkes, samt flere nye medlemmer til underliggende Marked/Sponsor gruppe samt Anleggs og
Utviklingskomiteen.

Unngå at flere tråkker i samme bedd.
Inkludert i målet er også at vi kan opprettholde
en rimelig arbeids- og inntektsfordeling mellom
særgruppene og Styret. I lys av det som allerede
foregår i de enkelte særgrupper, så må det skapes
en egnet gruppesammensetning og en fornuftig
arbeidsform til gagn for alle grupper. Gruppa bør
inkludere sponsoransvarlige fra alle grupper og én
styre-representant.
-

Lage en plan for markeds og sponsor
arbeide.

-

Koordinering av særgruppenes interesser og
behov.

-

Holde en oversikt over mulige støtteordninger og sponsorer.

-

Kontakte og «selge» IBK og særgruppene til
potensielle sponsorer.

«Do not ask what IBK can do for you.
Ask what you can do for IBK»….
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Årbogen idrettspark
IF Birkebeineren har i alle år vært tvunget til å
egenfinansiere alle nyanlegg på Årbogen, da gamle
Nedre Eiker kommune ikke gav kommunal støtte
til nyanlegg. Det gis normalt 1/3 støtte i form av
spillemidler til idrettsanlegg, men for nærmiljøanlegg er det annerledes. De er definert som «anlegg
eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, som
ligger i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder». Til slike nærmiljøanlegg gis inntil 50 % støtte
via ordningen for spillemidler. Den øvrige finansieringen av anleggene har klubben selv greid å skaffe
ved hjelp av dugnad, lotterier, bidrag fra bankstiftelser og sponsorstøtte fra næringslivet.

Løypetraseen har varierende bredde på 6 og 8 meter.

For å håndtere de forskjellige prosjektene, har klubben ei egen gruppe som vi kaller «ANLEGGS- OG
UTVIKLINGSKOMITEEN». Gruppa består i dag
av 7 personer som alle har faglig bakgrunn som er
relevant for arbeidet i komiteen. I tillegg til planlegging og gjennomføring av nyanlegg, har gruppa
også ansvar for løpende vedlikehold av anlegget
vårt på Årbogen, samt ansvar for å skaffe nødvendig finansiering til planlagte nyanlegg sammen med
idrettsgruppene som er brukere av de forskjellige
anleggene på Årbogen.

Ny skiløype 2,5 km.
I løpet av fjoråret skjedde det ganske store endringer på Årbogen Idrettspark. Deler av skogen ble
hogget ut og det ble opparbeidet ny løypetrase
samt utvidet eksisterende lysløype.
Nye stolper og lysanlegg er installert og tilkoblet
den kommunale lysløypa. Det meste av løypa ligger
på klubbens eiendom, men deler av løypa er på
kommunal grunn nede mot Nordlysveien.
Her har vi avtale med Drammen kommune om
bruk av grunn i 30 år.

Opp igjennom årene har vi greid å gjennomføre
Bygging av gressbane nr. 2
(ved hjelp av Ingeniørvåpenet i militæret).
-

Bygging av kunstgressbane med undervarme.

-

Bygging av garasjeanlegg/tribune med
kontorer/sosiale rom til barnehagen.

Videre plan i år er å oppgradere snøproduksjonsanlegget, samt bygge garasje for løypemaskin og
utstyr.
Anleggskostnadene beløper seg til kr 2.120.000
etter at vi har fått refundert moms.
Finansiering består av spillemidler kr 1.110.000,
egenkapital fra skigruppa kr 650.000 og dugnad
beregnet til kr 130.000. Manglende egenkapital
på kr 230.000 må dekkes inn med gaver,
sponsorinntekter etc.

Vi har også gjennomført bygging av to Nærmiljøanlegg som er i daglig bruk av det lokale bomiljøet i
nærheten av Årbogen
-

Ballbinge.
Gapahuk/grillhytte.

Vi har søkt Drammen kommune om tilskudd til lysanlegget, siden dette er å betrakte som en utvidelse
av den kommunale lysløypa og et tiltak som i aller
høyeste grad kommer allmenheten til gode.
For øvrig er det slik i Drammen kommune at det
ikke gis støtte til private idrettsanlegg.

I 2021 har vi avsluttet to store nyanlegg som har
vært et stort løft for klubben:
-

Ny skiløype på 2,5 km.

-

Rehabilitering av den gamle kunstgressbanen.
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ATV med egenkonstruert rulle.

Nedre del av lysløypa er utvidet for at fotgjengere kan gå
på siden av traseen.

Løypepreparering
Siden anleggsarbeidene med ny løypetrasé foregikk
frem til første uken i januar, fikk vi ikke mulighet
til å produsere kunstsnø denne vinteren. Og med
den svært begrensede snøen vi har fått i år, blir det
vanskelig å få gode nok skiforhold.
Allikevel har Per Henning Strømme, med iherdig
innsats, klart å gjøre maksimalt ut av situasjonen.
Ved å låne ATV fra Rune Høiås, har han kjørt runde
på runde med egenkonstruert rulle som har gitt en
såle i bunn, tynn riktig nok, men viktig for å få til
gode nok løyper om vi får mere snø etter hvert.
Uansett så har de minste løperne gjennomført flere
treninger og fått prøve de nye løypene, før mildværet kom og gjorde forholdene ugreie igjen.

Trening for de minste i ny skiløype

Denne vinteren har kommunens løypekjører Bjørn
Bak kun fått anledning til å kjøre i traséen med
snøscooter. Planen for neste sesong er å produsere
nok snø som kan legges ut i hele løypa. Da vil det
være mulig å opprettholde gode skiforhold selv i
mildværsperioder, siden kommunens løypemaskin
kan benytte fres.
Skigruppa har søkt Sparebanken Øst om støtte til
innkjøp av egen beltegående ATV som vi håper er
på plass før neste sesong.

Preparering av såle i løypa
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Rehabilitering av den gamle kunstgressbanen.
Vi har i de seneste årene hatt en kunstgressbane
som har vært svært nedslitt. Kunstgressdekket
burde vært skiftet allerede for 4-5 år siden, men
manglende finansiering har satt en stopper for
det. I tillegg kom det i 2021 et nytt kapittel i forurensingsforskriften (kapittel 23 A) som stiller krav
til utforming og drift av idrettsbaner for å få ned
utslippene av gummigranulat som klubben måtte
forholde seg til.
Vi var så heldig å få tildelt 1,055 mill. fra Sparebanken Øst i 2021 som gjorde at vi kunne gjennomføre
rehabilitering av kunstgressbanen på Årbogen med
full tilpasning til den nye miljøvernforskriften.
I totalbudsjettet på 3,5 mill. kroner, er 800.000
innsamlede midler fra fotballgruppa i Birkebeineren. Resten av budsjettet er spillemidler og MVArefusjon. I tillegg ble vi oppmerksom på at Norges
Fotballforbund gav støtte på kr. 80.000 pr. 3èr og
5èr bane som ble bygget. Vi prosjekterte derfor inn
et stort snøopplag-område for den snøen som blir
brøytet av banen ved vinterdrift.
Her plasserte vi inn en 5èr bane og to 3èr baner.
Vi fikk da kr 240.000 i støtte fra NFF.

Snøopplag-område med 5èr og 3èr baner.

Egenprodusert grube med skraperist og børster for
granulatoppsamling.
Det er etablert slike gruber i alle utganger fra kunstgressområdet, hvor spillere og publikum skal børste av seg
granulatet før de forlater området.
Granulatet i grubene kan da tilbakeføres til kunstgressbanen uten at det forurenser utenfor definert område.
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Sykkelgruppa
Birkebeinere satser på landeveissykling i Ringerike SK.
Brødreparet Herman og Sander Blikken Halfdansen
fra Birkebeinerens sykkelgruppe melder overgang til
Ringerike CK for å satse 100 % på landeveissykling.
Brødrene vil i år sykle både norgescup, samt diverse
internasjonale ritt, hovedsakelig i Danmark og
Sverige.
Eldstemann Herman (18) skal i år sykle som første års senior. Han går for tiden på videregående
skole ved toppidrettslinja i Drammen, hvor han er
den eneste syklisten. Han får god oppfølging i det
daglige treningsarbeidet av tidligere norgesmester i
temposykling, Reidar Borgersen.
Sander (16) skal sykle første året i juniorklassen
hvor han er en av 12 juniorsyklister på det meget
spennende juniorlaget til Ringerike SK. Sander går
første året på videregående ved sykkellinja til Norges toppidrettsgymnas i Bærum, hvor han følges
opp av et erfarent trenerteam.
Guttene ble tidlig interessert i sykling og spesielt
landeveissykling. De ble i tidlig alder introdusert for
landeveissykling i form av turer til Frankrike og Tour
de France. Sander var kun 3 år og satt i bæremeis
da Thor Hushovd for første gang suste forbi i løpet
av noen sekunder. Det året ble sykkelgnisten tent
for begge guttene.

Sander etter Rogalands 3-etapper 2021.

treningene som foregikk på lett trafikkerte bilveier.
Ofte gikk turene over Eikerbygda opp mot Darbu,
eller i retning Skotselv via Bråtabakken. Guttene i
gruppa fikk raskt fremgang og det ble syklet forholdsvis mye på fritiden, foruten de organiserte treningene. Langløkka-området var arena for mange
«lokale» sykkelløp arrangert av ungene selv, og til
alt hell gikk disse uten uhell med biler, gående eller
dyr. Dog ble det diverse skrubbsår..

Herman bestemte seg for å tømme sparegrisen og
kjøpte selv sin første landeveissykkel da han var 6 år.
En grønn Bianchi landeveissykkel med 24 tommers
hjul, som etter hvert gikk i arv til Sander.
I mangel av landeveisgruppe for sykkel i Birkebeineren, tok pappa Tom kontakt med ledelsen i sykkelgruppa for å starte en gruppe for landeveissykling,
og fikk umiddelbart støtte til dette. I 2013 startet
gruppa som fort ble populær hos flere andre gutter
på samme alder. Det var ikke mangel på foreldre
som i stor grad bidro til å få gruppa i gang.

Etter hvert ble sykkelgruppa i Birkebeineren med på
diverse regionale sykkelløp, og Birkebeinerne gjorde
godt i fra seg på flere av disse løpene. De hadde
alle et godt grunnlag som ble lagt hovedsakelig
gjennom mye «lek» på fritiden, samt de organiserte
treningene til klubben. Foreldregruppa engasjerte
seg i stor grad og samholdet var meget godt blant
både foreldre og barn. Alle heiet på alle og hjalp
hverandre når det var behov!

Gruppa ble basert på dugnadsarbeid blant disse
foreldrene, og det ble etter hvert også byttet på
hvem som gjennomførte treningene. At foreldre
bidro, var helt sentralt for å holde denne gruppa i
gang. I starten da guttene var fra 8-10 år, var det
dessuten helt nødvendig med flere foreldre for å
kunne sykle med høyest mulig grad av sikkerhet på

Sykkelgruppa arrangerte i denne perioden to vårsamlinger til Slettestrand i Danmark i samarbeid
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Sammenlagt ble det en sterk 7. plass. Han leverte
også en meget fin 7. plass under bakketoppen i
Grenland Petit Prix den påfølgende uken.
Storebror Herman startet på Drammen toppidrett
i 2019 på hopplinja, men etter flere år med en trøblete ankel og to operasjoner måtte han i august
dessverre legge hoppskiene på hylla.
Da bestemte han seg for at han ville gi syklingen
en sjanse og ønsker nå å sette av to år, for å se om
han kan nærme seg norgeseliten i seniorklassen.
For tiden (februar) befinner brødrene seg i Spania
på årets første sykkelsamling med syklister fra NTG
Bærum, Lillehammer og Kongsvinger.
Neste samling til Spania blir i midten av mars.
Alt i begynnelsen av april starter de første sykkelrittene.
Herman og Sander under treningstur på Vestlandet

med terrengsyklistene. Dette var veldig populært
for både barn og voksne.
Herman drev med mange idretter og bestemte seg
for å satse på skihopping i 14 års-alderen. Likevel
syklet han fortsatt hver sommer, men mest for å
ha det gøy. Samtidig ble det i en periode mindre
sykling på Sander da landeveisgruppa etter hvert
mistet de fleste av syklistene til andre idretter.
Sander var imidlertid fortsatt sykkelinteressert og
da han etter hvert ble 14 år, bestemte han seg for
å søke inntak ved sykkellinja til NTG Bærum når
han hadde fullført ungdomsskolen. Treningsmessig
lå han på dette tidspunktet forholdsvis langt etter
jevnaldrende syklister. Det hadde vært to år med
kun sporadisk sykling. På egenhånd og etter hvert
i samarbeid med nevnte Reidar Borgersen, ble det
laget treningsplaner som han fulgte nøye. Det ble
mange timer alene på sykkelen eller sammen med
foreldrene og Herman. I tillegg til skolearbeidet,
fikk han i fjor vår beskjed om at han hadde kommet inn på sykkellinja ved NTG Bærum.
Han har bodd på hybel i Bærum med andre
syklister siden skolestarten i august i fjor.
Der trives han veldig bra sammen med noen av de
beste juniorsyklistene i landet. Her kom han seg
også igjennom nåløyet og ble tatt inn på juniorlaget til Ringerike SK nå i vinter. Som takk til mentor
Reidar Borgersen for god oppfølging, fulgte Sander
i fjor opp med en glimrende 2. plass under fellesstarten i Rogaland 3-etappers etter å ha vært 50
km i brudd med to andre syklister.

Herman og Sander under trening i Frankrike.
Birkebeinerens sykkelgruppe har vært et veldig bra
sted å være for begge guttene og foreldrene.
Tilliten fra ledelsen i sykkelgruppa har vært god å
ha i ryggen. For å kunne drive idrettsgrupper i
Birkebeineren og i alle andre klubber, er man
avhengig av dugnadsarbeid fra foreldre. Det er det
idrettsnorge er basert på. For familien Blikken Halfdansen ble dette en livsstil som har gitt dem mange
fine turer og treningstimer sammen. Vi ser frem til å
følge brødrene i årets sesong!
En stor takk fra guttene til sykkelgruppa i Birkebeineren!!
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Skigruppa
IBK Ski, langrenn, ønsker å tilby distriktets beste
forhold for utvikling av skiglede i et hyggelig og
sosialt miljø (breddeidrett). Treningene for de
yngste foregår primært i anlegget vårt på Årbogen
Idrettspark, eller i nærdistriktet, avhengig av snøforholdene. Trenere opp til 15 år er foreldrebasert,
med god hjelp av trenere med langrenns- og trenerkompetanse.

Skigruppa har i 2022 endelig fått gjennomført
Årbogenrennet igjen etter 3 år uten arrangement.
Rennet gikk av stabelen på Konnerud p.g.a. snømangel i egne løyper. Årbogenrennet hadde i år
ca 200 deltakere mellom 7-15 år.
Det var en opplevelse med mange gode og glade
skiløpere. Vi håper virkelig vi får arrangert på Årbogen i 2023 i den nye flotte løypa vår.

Vi skal også tilby gode forhold for utvikling og
selvstendiggjøring av utøvere som ønsker å hevde
seg på høyt nasjonalt nivå. Skigruppa har fått stor
hjelp av initiativtaker Tron Skjønberg og Reidar
Moe med etablering av ny lysløype 2021/2022 i
området rundt Årbogen. Per Henning Strømme har
lagt ned en betydelig innsats i å tilrettelegge løyper
for de yngste i skigruppa denne sesongen.

Skigruppa har også levert veldig gode resultater.
Theodor Asmyhr-Øpstad og Alexander Thorud
ble begge KRETSMESTERE i fristil og tok en
sølvmedalje i klassisk.
Vi har to juniorløpere i år, Anders Høiås og
Alexander Thorud, som har gått NorgesCup.
Anders har vært litt uheldig og ble syk, mens Alexander har levert veldig gode resultater med en 20.
og 25 plass cupen, samt en 29. plass i NM.

Skigruppa forholder seg til skiforbundets definerte
retningslinjer for barneidrett og andre grunnregler
og prinsipper vedrørende trening av yngre.

Skigruppa vil veldig gjerne rette en stor takk til
Skigruppas Venner/Dugnadsgjengen – deres innsats
og bidrag gjør en stor forskjell for oss. Tusen takk!

Skigruppa er spesielt opptatt av følgende forhold:
-

Å gi et skitilbud til alle utøvere.

-

Trening og aktivitet skal gi allsidig,
grunnleggende aktivitet og ferdighetslæring.

-

Vil «ha tak i» utøverne tidlig, slik at de lærer å 		
gå på ski, lære basisferdigheter etc.

-

Skape skiglede.

For de yngste er målet at barna gjennom allsidig og
variert trening oppdager at det er moro å gå på ski
ute i frisk luft. Samtidig oppnår de ferdigheter til å
kunne gå på ski selvstendig og å delta i skirenn på
1 - 2 km dersom de har lyst til dette.

Treningstider:

Tider og dager varierer noe etter årstid og klasser,
men dette blir formidlet på våre hjemmesider.

Milla Johnsen-Ourdal på vei mot mål i Årbogenrennet.
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Påskeaktivitet på skauen.

Barmarksamling på Årbogen.
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Alexander Thorud.

Margrete Kristiansen i fin dobbeldans.

Skisamlig på Geilo.
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Fotballgruppa

På slutten av dagen fikk jentene en goodiebag med
premier fra samarbeidspartnere og noen innkjøpte
premier.

Jentefotball

Tilbakemelding fra foreldre og barn var at det var
veldig gøy og noe vi absolutt må fortsette med
fremover. Vi ser stor økning i positivitet rundt jentelagene og tror at vi neste år vil ha mange flere jenter
i fotballen, og enda flere deltagere på jentefotballdagen.

Jentefotballdagen er et morsomt lavterskel fotballtilbud for jenter. Dagen ble gjennomført
12.09. 2021 på Årbogen idrettspark.
Det kom i alt nesten 60 jenter i alderen 6 til 16 år.
De fleste var under 10 år.
Alle barna ble samlet ved klubbhuset for oppvarming, hvor det ble gjennomført felles øvelser.
Spillere fra damelaget stilte som instruktører og var
veldig flinke med å aktivere barna.

Åpning av ny kunstgressbane

Litt om øvelsene:
Ballblink: Vi fikk låne en stor ballblink fra Altibox.
Denne var veldig populær på øvelsene, og var også
et fint samlingspunkt for mange av jentene utenom
aktivitetene.

Etter at arbeidene hadde pågått hele sommeren,
var det flunkende nye kunstgressdekket på Årbogen
endelig klart.

Åpning av ny kunstgressbanen ble gjennomført
helgen 24.09 - 26.09 med IBK fotballskole 2021.

Festlighetene pågikk hele helgen, siden vi arrangerte IBK TINE Fotballskole fra fredag til søndag.
Vanligvis blir fotballskolen arrangert i mai, men på
grunn av koronarestriksjonene så måtte vi denne
gangen utsette den til september, sier Ragnhild
Rudningen i IBK Fotball.

Skudd: Spillere fra damelaget lot jentene forsøke
seg på forskjellige skuddøvelser på mål.
Smidighet: Vi fikk låne en trener som holdt oppvarming og øvelse med smidighet. Her fikk jentene
prøve seg på agility stige, hekker med mer.

I strålende høstvær koste 90 deltakere og til
sammen 45 instruktører seg på det nye banedekket
og sørget for at helgen ble en stor suksess.

Stafett: Staffett med hinderløype og ball.
Dette fungerte kjempefint for alle aldre.

Vi ønsker å gi en takk til banekomitéen som har
sørget for at vi har fått på plass en ny og utvidet
kunstgressbane der det også har blitt plass til en
5er- og to 3er-baner ved siden av hovedbanen.
Anlegget vårt er nå kraftig oppgradert og vi gleder
oss til å bruke den nye boltreplassen i årene som
kommer, sier Ragnhild Rudningen.

3 mot 3 smålagsspill på liten bane hvor alle ble
mye involvert.
Keeper: Alle fikk keeperhansker på øvelsen og fikk
prøve å stå i mål. Øvelsen startet knestående for å
lære keeperteknikk, for så å skulle slenge seg i mål.
Samtlige av jentene slang seg og det var kjempegøy
å se hvor mange som synes det var gøy å stå i mål.
Noe å ta med seg inn i lagene for å hjelpe keeperoppfølging i jentefotballen, da dette ofte er en
utfordring i mange grupper.

Målet med fotballskolen er at barn, unge og voksne, gutter og jenter skal ha det gøy med fotball,
samt knytte nye og sterkere bånd innenfor IBKs
klubbmiljø og skal ha faglig utbytte av treningene.

Laser: På denne øvelsen satte vi opp en laserhastighetsmåler og alle fikk prøve å skyte så hardt de
kunne.
Tjukkas: På denne øvelsen fikk jentene forsøke seg
på stupheading og brassespark. Veldig fin øvelse og
alle jentene forsøkte seg på ting som vanligvis er litt
skummelt.
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Halloween disco
Etter en lang periode med korona-begrensninger,
fikk IBK endelig anledning til å gjennomføre den
populære Halloween-discoen igjen.
Discoen ble gjennomført over to dager.
6. og 7.klasse på fredag 29.10. og
4. og 5.klasse på lørdag 30.10.
Det var stinn brakke begge dager med åpen kiosk
hvor man kunne kjøpe pølser, pizza, godteri, popcorn og brus.
I tillegg til at DJ Oliver holdt et lyd og lysshow som
underholdt hele Krokstadelva, ble det gjennomført
artige konkurranser som kåring av mest kreative
kostyme.

IBK er stolte av å kunne arrangere noe som er så morsomt
og engasjerende for alle barna, og ser frem til å gjennomføre discoen to ganger i 2022, slik det har vært tidligere år.

Åpning av kunstgressbanen.
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Håndballgruppa
IBK Håndball er Birkebeinerens nest største undergruppe og teller ca. 200 medlemmer.
Håndballgruppa holder til i Ekneshallen der vi
gjennomfører ukentlig ca 28 timer trening i tillegg
til kamper i helgene. Vi har 13 lag i alderen 7-16 år,
gutter og jenter.
De siste to årene har vært særdeles utfordrende.
Pandemien førte til strenge restriksjoner fra stat og
kommune og rammet vår aktivitet veldig hardt.
IBK Håndball gir tilbake til lokalmiljøet med søppelplukking i kombinasjon med trening. Et fint alternativ når
vi ikke fikk komme inn i hall. Dette er èn av de mange
hengerne som ble tømt.

Vi er stolte av at vi allikevel har klart å holde
medlemstallet oppe. Idrettsgleden står alltid
sentralt, selv i den tunge tiden vi nå har lagt bak
oss. Vi hadde stor suksess med kick-off, noe som
resulterte i at flere meldte seg inn.
Alle som ønsker lek og moro med ball er velkomne
hos oss.
Møt opp i Ekneshallen og opplev ekte idrettsglede!
Følg oss på:
Facebook https://www.facebook.com/ibkhandball
Instagram @ibkhandball
Web: https://ibk.no/category/14

God stemning med discolys og høy musikk. Alle koste seg.

Jenter 14 jubler i garderoben etter nok en seier.
Gratulerer!
IBK Håndball arrangerte Kick-off 8. sept.-2021 til stor
jubel for Krokstadelva. Hallen ble så full som vi fikk lov til
med tanke på restriksjonene.
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Årbogen Barnehage anno 2022
Dette er gode egenskaper uavhengig av alder, og
det gjør ingenting om dette smitter over på oss
voksne også!

29. august 2021 fylte barnehagen 30 år.
I den forbindelse endret vi avdelingsnavn til Furutoppen, Skogsstua og Maurtua. De «gamle» avdelingene Trollungene, Tussetrolla og Rompetrolla er
nå historie, og fokuset vårt ligger på alle mulighetene som ligger foran oss. For selv om det er utfordrende tider i barnehagesektoren, med økonomiske
kutt og pedagogmangel, er det med glede jeg kan
dele status i barnehagen vår.
Årbogen Barnehage består i dag av 58 fantastiske
barn og 20 flotte ansatte, fordelt på våre 3 avdelinger. En stor andel av våre ansatte er fagutdannet
– noe vi er veldig stolte av. Vi har også en god
blanding av kjønn i barnehagen vår, hvor 7 av 20
ansatte er menn.

Vi er utrolig stolte over nærmiljøet vårt. Det er rett
og slett helt unikt! På vinteren har vi flere skiløyper
og akebakker rett utenfor inngangsdøra vår.
På sommeren har vi badevann og turstier i alle retninger. Vi bor rett og slett i naturen og får oppleve
det beste med alle årstidene. I tillegg til dette har
vi en oppvarmet fotballbane tilgjengelig hele året,
samt tilnærmet null støy, trafikk og eksos fra
omgivelsene. Bedre kan det ikke bli!

Våre satsningsområder er lek, språk og natur- og
miljø. Vi har stort fokus på sosiale spilleregler;
samarbeide, vente på tur, dele med andre, ha medfølelse, trøste og hjelpe andre, kunne inngå kompromiss, men også det å hevde seg selv positivt.
Vi tenker dette er et godt utgangspunkt for å
fungere godt i lek, og som en part i ett vennskap.
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Vi er også veldig heldige som får så masse god hjelp
og støtte av Idrettsforeningen.
Spesielt seniorgruppa er gull verdt for oss.
Dugnadsgjengen/onsdagsgruppa har for eksempel
akkurat satt opp et helt nytt vognskur til oss.
Det ble superfint!
De malte også hele barnehagen i løpet av høsten.
Helt fantastisk! Og dette er bare det aller siste i
rekken av tjenester og dugnad de hjelper oss med.
Vi er virkelig takknemlige for å bli så godt ivaretatt
av menneskene i og rundt idrettsforeningen.

Hos oss skal alle barna få ett tilbud om naturopplevelser hver eneste dag, så lenge vær og vind spiller
på lag. Naturen rundt oss gir rom for fysisk
utfoldelse, opplevelser og undring. Vi har fokus på
miljøvern; vi vektlegger bærekraftig utvikling og tenker gjenbruk av materialer og mindre forbruk der
det er mulig. Vi tar vare på naturen og viser hensyn
når vi ferdes ute.
I løpet av barnehageåret har vi mange aktiviteter
hos oss. Vi var så heldige å ha Bjørnis på besøk
denne høsten. På grunn av pandemien, var det
veldig få barnehager som fikk besøk i år. Derfor
føler vi oss litt ekstra heldige. Den populære brannbamsen er en stor hit blant barna våre! I desember
hadde vi innleid teaterforestilling for alle barna i
barnehagen. Forestillingen het «nissefar og kongens julegave», og var veldig spennende for store
og små. Til våren reiser våre eldste på dagstur til
Bjørneparken. Det gleder vi oss veldig til! Vi har
også svømmekurs, rappellering, grottevandring og
elvesafari på programmet. Det er allikevel aller flest
hverdager hos oss, og de setter vi veldig stor pris
på!

Vi er som dere skjønner veldig stolte av produktet
vi leverer og vi er glade for at også andre setter pris
på oss. Det har dessverre veldig få ledige plasser
til høsten, men tips gjerne venner og bekjente som
skal søke barnehageplass.
Vil du bli bedre kjent med oss eller komme på besøk; bare ta kontakt!

For vi syntes selv vi er en ganske så fin gjeng som
koser oss her oppe på Årbogen. Her her vi det
godt! Vi er heldige og privilegerte som får være i
den fine barnehagen vår.

Takk for at du leste teksten vår.

Det kan nevnes at det nylig ble gjennomført en brukerundersøkelse blant foreldrene hvor barnehagen
skårer høyt på alle parametre.

Nå skal vi ut å leke i snøen her, så vi må nesten
snakkes mer senere!
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Tilrettelagt allidrett
Vi er en gruppe på 9 jenter i alderen 20 – 27 år,
som trener 1time hver uke. Noen av oss har vært
med helt fra starten for 20 år siden, og noen har
kommet til etter hvert.
Vi har stort fokus på det sosiale, og det å ha en
trygg møteplass hvor alle kan delta på egne premisser. De siste to årene har det blitt mange gåturer
ute, da det har vært vanskelig med annen type
aktivitet.
Vi deltar på Vivil lekene i Bærum hvert år, og i år
blir det endelig arrangement igjen. Der er vi med
på boccia turnering og vi deltar på friidrettsøvelser.
Treningene våre på våren har derfor stort fokus
mot Vivil lekene med boccia-turnering i mai.
I år er gruppen 20 år, og vi planlegger en jubileumstur til høsten.
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Idrettsskolen
I august 2021 startet vi opp med å invitere alle
barn født i 2016, 2017 og 2018 til å melde seg på
Idrettskolen i IBK til lek, moro og aktivitet.
Invitasjonen ble sendt til alle barnehagene i vårt
område og det ble annonsert via klubbens- og
Idrettskolens facebookside, i tilegg til klubbens
hjemmeside.

Aktiviteter tilpasses de ulike gruppene vi har, og
alderen på deltagerne.
Vi tilbyr kurs for trenere og ledere og Idrettsskolen
samarbeider også med de andre særgruppene i
klubben.
I hele høst har ungdommen i klubben med
håndballgruppa i spissen vært aktivitetsledere i
Idrettsskolen.
Pr i dag er det 77 aktive barn i Idrettskolen
og det er plass til flere.

I tillegg startet vi opp en foreldre/barn gruppe for
de minste barna som er født i 2019 og 2020.
Idrettskolen trener tirsdager,
onsdager og torsdager i gym
salen på Stenseth skole, én time
hver uke for hver gruppe.
Det betyr at vi kan holde 4
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Åpen hall er et aktivitetstilbud og en
samlingsplass for barn og ungdom i
Krokstadelva.
«Åpen hall» er et aktivitetstilbud og en samlingsplass for barn og ungdom i Krokstadelva.
Vi har hallen til disposisjon der de selv styrer og
velger aktiviteter, ballspill og leker. Det kan gå i alt
fra volleyball, fotball, basketball, håndball, turn,
parkour eller hoppepute. Dette er eksempler på
hvilke aktivitet man kan gjøre.

Drammen idrettsråd samarbeider med Drammen
kommune, Viken Idrettskrets og idrettslag i Drammen som ønsker å bygge aktive lokalsamfunn.
Dette er nærmiljøer hvor skolen, idrettslaget, FAU
og andre frivillige organisasjoner legger til rette
for bevegelsesglede, sosiale fellesskap og gjerne
på tvers av generasjoner. Drammen idrettsråd har
også en intensjonsavtalen med Pensjonistforbundet
Buskerud.
Aktive Lokalsamfunn er et prosjekt der idrettslaget
tar initiativ til en styrket samhandling med det offentlige generelt og skoleverket spesielt, om barn
og unges trygge og aktive oppvekst. Det skal være
et samlende initiativ preget av en raus og inkluderende holdning overfor andre frivillige organisasjoner og bygge på et felles mål om å bidra til livslang
aktivitetsglede på tvers av generasjoner.

Det er alltid voksene tilstede i hallen som har overblikk på aktivitetene. I tillegg stiller det aktivitetsledere fra ungdomskolen begge dagene.
Dette er et tiltak for å styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået blant barn og ungdom i
Krokstadelva uavhengig om de er aktive i en klubb
eller idrettsforrening fra før.
Tiltaket er et samarbeid mellom IF Birkebeineren,
Drammen kommune, Stenseth skole, Krokstad
skole og Eknes ungdommskole.
Målsettningen er å øke aktiviteten blant barn og
ungdom og skape gode relasjoner på tvers av
alderstrinn.
Det er ingen krav til medlemskap i Birkebeineren.
Tirsdag er det barn fra Krokstad skole og Stenseth
skole som har hallen fra kl 14:00 til 16:00

Aktive lokalsamfunn benyttes også for å inkludere
nye grupper inn i idrettens ordinære aktivitetstilbud. Dette for å motvirke økonomiske og kulturelle
barrierer som kan være til hinder for å delta i organisert idrettsaktivitet. Det gjennomgående er at
tilbudene retter seg mot alle i nærområdet og ikke
begrenser seg til klubbens medlemmer.
Drammen idrettsråd ønsker å støtte og styrke
idrettslagenes arbeid knyttet til inkludering og
samarbeid mellom idrett og skole og å synliggjøre
lokalidrettens samfunnsbidrag.

Eknes ungdomskole har hallen på onsdager fra
kl 14:00 til 16:00
Aktiviteten følger skoleruten.
Det er ingen påmelding, bare å møte opp for lek,
moro, bevegelse og fellskap.

Aktive lokalsamfunn

Aktive lokalsamfunn er vår betegnelse på nærmiljøer der idrettslaget har tatt et utvidet ansvar for å
styrke tilhørigheten, fellesskapet og aktivitetsnivået
blant innbyggerne.
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Tennis

Velkommen til en aktivitet/idrett som passer for
alle, uansett nivå og alder.
Tennis er også en morsom familieaktivitet som gir
en god helsegevinst og et sosialt fellesskap.
Vi i tennisgruppa har 4 fine tennisbaner, og vi har
plass til mange flere medlemmer.
Vi har for tiden ingen påmelding/ventetid for
tilgang på banene. Som solospiller kan du gjøre
avtaler med andre medlemmer om samspill.
Snart kan vi forberede tennisbanene til en ny
sesong. Med god hjelp fra Magne Nordhagen,fikk
vi montert nye vannspredere i 2021.
Så nå er vi enda bedre rustet til perioder på sommeren med lite regn slik at tennisbanene holder
høy standard hele sesongen.
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Digitalisering av gamle «Birkeblad»
Vi er usikre på når første utgave av «Birkebladet»
kom ut. Derfor hadde det vært interessant å vite
om noen har lagret utgaver av bladet tidligere enn
2006. I så fall ville vi gjerne låne disse for digitalisering. Utgavene fra 2006 til 2013 er allerede digitale,
og disse kan du lese på ibk.no.
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Se hva senior-dugnaden betyr for
Birkebeineren.
Maling og bytte av listverk i garderober.		

Her følger en oppsummering av Senior-dugnadens
arbeid i Årbogen Idrettspark som er utført siden
sommeren 2008.		
De består av ca 18 mann(hvis alle møter) og
ca 6 damer ved spesielle arbeidsopperasjoner.
Gruppa består stort sett av pensjonister helt opp
til 84 år. 		
			

Foretatt forefallent vedlikehold i barnehage
og klubbhus.			
2011 Fundamenter for ballbinge ble oppstartet 		
på våren. Ferdig montert på høsten.			
Rygger på stoler i klubbhus (ca140 stk) ble
trukket om med ullstoff.
		
Montert nytt styringssystem for el.varme.
(redusert fra 360.000kWh til
260.000 hvert år)			

2008 Bistått Svenske kunstgressleggere fra juni til
åpningen 28 sept.			
Forskalet og støpt fundamenter for lysmas-		
ter, samt montering av disse.			

Snøsikring på alle tak i klubbhus og barne-		
hage.			

Lagt ned gasstanker og kledd fyringscontainer m villmarkspanel/grasstak		

Lakkering alle vinduer i b.hage og k.hus		
		
Etablere/pusse opp kontorbrakke for
barnehagen.				

Laget solide innbyttebenker m betongfun-		
dament			
Foretatt forefallent vedlikehold i barnehage
og klubbhus.			

2012 Foretatt forefallent vedlikehold i barnehage
og klubbhus.				

2009 Etablering av ballnett/gjerde på k.g.bane, 		
samt satt opp reklameplakater.

Skiftet gulvbelegg i 1. etg. barnehagen.		
		
Tillaging og montering av tribuner på 		
kunstgressbane.
				
Montering/tillaging av nytt glassrekkverk 		
klubbhus (ca 60 lm)				

Hele vinteren vedlikeholdsarb i garderober. 		
Maling og utskifting listverk			
Oppgradering av skap på kjøkken klubbhus.
Fjernet pipe barnehage, og lagt nytt tak 		
med varmekabler.			

Ferdigstilte montering av gjerde rundt 		
kunstgressbanen.				

Foretatt forefallent vedlikehold i barnehage
og klubbhus.			

Pusset og malte spisebord i klubbhus.
(ca 25 stk).				

2010 Oppsetting av gjerde rundt k.g.bane. 		
2013 Monterte ny leddheiseport i gml. garasje		
		
Seter på Stoler i klubbhus (ca90 stk) ble 		
trukket om med ullstoff.				

Innredning av tidtakerbod for ski.			
Skiftet ut og forstørret/oppgraderte ventilasjonsanlegg i k.hus			

Første radontiltak ble forsøkt i barnehagen.
			

Bygging av kjølerom i k.hus			
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Montering av komplett nytt kjøkken i
barnehagen				
Klargjøring for oppstart forskaling av
betongtribune (ca 420 plasser)			
(innleide snekkere)				
Mobilkran-kjøring for forskalingssnekkere.
Fundamenter.				
Foretatt forefallent vedlikehold i barnehage
og klubbhus.

Klednig rundt garasjeporter.
Muring av nordvegg i kontordel m Leca
(fra Lecadugnaden kr 90.000.-)

2014 Avsluttet første fase av mobilkran-kjøring 		
for forsk.snekkere. Fundamenter.
Utskifting/montering av nytt komplett
kjøkken med ny disk i klubbhuset.
Montering/tilknytning av kaffemaskin,
oppvaskmaskin og ovner i klubbhus.
Tillaging av støyvegg, husker og sandkasser
i uteanlegg barnehagen.
Radon tiltak i barnehage fortsatte.
Foretatt forefallent vedlikehold i barnehage
og klubbhus.
2016 Muring av nordvegg i kontordel m Leca
2015 Radon tiltak forsatte og ble erklært
vellykket og godkjent.

Montering av vinduer og dører i kontordel

Ny start for tribune m forskaling og
støping. En del mobilkran-kjøring.

Tetting av betongtribune for vanngjennom-		
tregning.

Støp av gulv i kontordel for barnehagen
under tribune.

Foretatt forefallent vedlikehold i barnehage
og klubbhus.

Monteringsassistanse for 2 varmepumper
i klubbhuset.

11.12.2016 fikk vi frivillighetsprisen i
kommunen for dugnaden vår !!

Ferdigstillelse av betongarbeidene for
tribunen 19 aug.

2017 Støp av gulv under søppelcontainer bod.
Innredning av barnehage kontorer (bhk) 		
begynte. Inkl alle fag som:
rørlegger, elektrikker, ventilasjon,
gulvlegger, maling og alle tømrer/snekkerarbeider.

Felling av mange trær i lekeområder for 		
barnehagen.
Stålmontasje for 3 stk garasjeporter for 		
traktor mm.
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Utvendige tak over alle dører i bhk.
Ståltrapp til 2, etg. bhk.
Vedlikehold av skigard rundt
kunstgressbanen.
Graving og legging av utv. ledninger til bhk
2018 Etablering av vegger og tak rundt
søppelcontainere.

Innredning av 1. etg og 2. etg av bhk
fortsatte med alle fag.

2019 I februar stod gapahuken ferdig.
Terracotta-trapp fra banen til inngang 		
klubbhus, ble revet.

I sept startet tillagingen av gapahuken i 		
skileiken.
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Forskaling til nytt inngangsparti ble satt 		
opp inkl. trapp.

Sveiset og galvaniserte trapp til 2.etg
barnehage.

Rehablitering av ballbinge fra Bærum ble 		
foretatt.

Nytt glassrekkverk på balkong barnehage.
Etablering av nytt ventilasjonsanlegg i
barnehagen.

Grunnmur til leikestue ble støpt.
2020 Koronaviruset satte sitt preg på dugnadsarbeidet fra våren 2020 da vi ble nektet av 		
styret i IBK å samles. MEN…

Ferdigstilte leikestue i barnehagens
uteområde.
2021 Koronaen nektet oss dugnad det meste av 		
året!
Store arbeider med reparasjon av
vanningsanlegg fra Årbogen.
Beising av hele barnehage-huset.
		
Etablering av “granulat-mur” rundt nylagt 		
kunstgressbanen.
Bygging av barnevogn-skjul under balkong 		
på klubbhus.
		
Gutta deltok på store arbeider rundt
utskifting av kunstgressbanen.
2022 Dugnaden startet først i februar, pga slitne
mannskaper og div korona.				

Membran på inngangsparti ble lagt.
Så armering og varmekabler og til slutt ble
det støpt.
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Oppsummering:

Arbeidene er i hovedsak utført av senior dugnadsmannskaper.
Elektrikerne blant oss har utført en formidabel jobb !			
Hvis IBK skulle kjøpt disse tjenestene, ville det kostet mellom 5 og 6 millioner kroner.		
Vi er stolte av hva vi har produsert!!		
24.02.2022
Rolf H. Larsen for Senior-dugnaden.				

Oppsummering av aktivitet 2021
Anlegg: Utskifting av eksisterende kunstgressbane,

E-sport: Klubben har oopprettet ny E-sport gruppe.

utvidelse av kunstgressbane med én 3er og én 5er
bane. Ny lysløpe, skitrasé på ca 2,5 km. Investering
i millionklassen. I tillegg kommer generelt vedlikehold og oppgradering av anlegget på Årbogen.

Klubben: Representanter fra klubben gikk vaktrunder i forbindelse med festligheter i grillhytten.
Aktive lokalsamfunn: Klubben stilte med 3 repersentanter på Drammen Idrettsråds samling i
Kragerø Aktive lokalsamfunn. Her ble det skrevet
intensjonsavtale med Krokstad skole, Stenseth
skole og Eknes Ungdomskole om å starte prosjektet «Åpen Ekneshall».
Medlemstall: Økt medlemstall til tross for pandemi.

Barnehagen: Fullt belegg i alle avdelinger.
Fotball: Ny organisering, sammenslåing av juniorog senior gruppe, fotball gruppen har arrangert
fotballskole og diskotek på Årbogen

Idrettskolen: Ny organisering, 4 grupper:
2016 – 2017 – 2018 og «Foreldre & Barn»-gruppe.
Benyttet ungdom fra håndball og fotball som aktivitetsledere på Idrettskolen.

I tillegg kommer klubbens ordinære drift som går
som vanlig i alle grupper.

Håndball: Har arrangert kick of og Mini & Aktivitets-turnering i Ekneshallen. 2 jenter har vært på
regional landslagssamling og jenter 16 år var ett
mål unna kvalifisering til Bring-serien.
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Seniorgruppa

Seniorgruppa i IBK ble startet i 2011 med den
hensikt å samle de i klubben som var mest
aktive før. Medlemmer over 50 år av begge kjønn
samles til seniortreff 6-8 ganger i året, hvor det er
foredrag, allsangkvelder og sosiale aktiviteter.
Vi har 50-100 deltagere på slike kvelder.

I.F. Birkebeineren
Ulevannsveien 60, 3055 Krokstadelva
ibk.no
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