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Mandagsløpet



Lederen har ordet

Nå er det jul igjen og med den kommer også et 
nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva 
Berger IL er og hva vi gjort i året som gikk. Vi 
har i 2007 hatt stor aktivitet i alle grupper og 
det er godt å se barn og ungdom delta på ski, i 
fotball, på turorientering eller på barneidrettens 
ulike aktiviteter. Seniorgruppa har også hatt stor 
deltakelse på sine onsdagsturer, med start og mål 
ved klubbhuset hvor det serveres kaffe.

Barneidretten har i år fått to nye ledere, Veronica 
Pedersen og Hilde Helgeland, som har gjort en 
kjempeinnsats for å bevare aktivitetene i denne 
gruppen. Det er så flott å se så mange deltakere i 
mandagsløpet, på det meste 70 barn! Ryktet har 
nådd Svelvik om det flotte mandagsløpet, så vi 
får stadig nye medlemmer med adresse utenfor 
Berger. 

Deltakere fra Svelvik kommer også til Skigrup-
pas Onsdagsrenn, som i år hadde en kort peri-
ode med snø, men som klarte å fullføre 6 renn. 
26.februar var en historisk dag da løypemaskin 
kunne kjøre helt fram til Suluvannet.
Liten periode med snø gjorde at Alpinanlegget 
ikke ble åpnet, men vi håper på mer snø nå til 
vinteren og da blir det igjen muligheter til slalåm- 
og brettkjøring. 

Fotballgruppa er fremdeles aktiv og har hatt med 
5 lag i seriefotballen, 3 stk 5er-lag og 2 stk 7er 
lag. Det ble også startet et A-lag i vårsesongen, 
men de klarte dessverre ikke å fullføre og ble 
nedlagt før høsten kom. Annleggsnemda har i år 
luftet og fått ny sand på fotballbanen, hvilket har 
gjort den enda bedre. 

Den årlig Blindvannsmarsjen som arrangeres av 
Tur-O gruppa hadde i år værgudene med seg og 
var en flott opplevelse for de som deltok. Person-
lig synes jeg at det beste med hele turen er server-
ingen ved enden av Blindevannet.
Byttedagen er en aktivitet som har vært etterspurt 
og som vi i år har valgt å ta opp igjen. Lørdag den 
17.11 holdt vi klubbhuset åpent for de som ønsket 
å kjøpe eller selge idrettsutstyr. Da byttehandelen 
var avsluttet, var det mulighet for å kjøpe seg en 
kopp kaffe og vafler.

reFerat Fra 
GeneraLForSaMLInG 2007

1. Godkjenning av innkallingen
 Innkallingen ble godkjent.

2. Godkjenning av sakslisten
 1. Godkjenning av innkallingen
 2. Godkjenning av sakslisten
 3. Valg av dirigent
 4. Referat fra generalforsamlingen 2006
 5. Styrets beretning for perioden 2006/2007
 6. Beretning fra skigruppa
 7. Beretning fra alpingruppa
 8. Beretning fra fotballgruppa
 9. Beretning fra tur- o gruppa
 10. Beretning fra barneidretten
 11. Beretning fra Annleggsnemda
 12. Beretning fra fondsstyret
 13. Orientering fra damegruppa
 14. Orientering fra seniorgruppa
 15. Innkomne forslag
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Styret presenterte BILs Handlingsplan for 2007-
2011 på årets generalforsamling. Dette er et 
meget viktig dokument som vi nå jobber ut fra 
når det gjelder mål og tiltak for hele idrettslaget. 
Noen eksempler på resultat fra Handlingsplan i 
år er blant annet pussing av mur på klubbhuset, 
installasjon av vaskekum i kiosken, innkjøp av 
eget domenenavn og opprettelse av en ny hjem-
meside – www.bergeril.no som vil være på luften 
januar/februar 2008. 

Vi har også inngått en avtale med Berger Skole 
om leie av klubbhuset til neste år, da skolen skal 
bygges om, slik at elevene i 1.- 4. klasse kan ha 
undervisning på Berger og dermed slippe å måtte 
reise til andre steder i kommunen.
Det er en glede å være leder for et så engasjert 
styre som vi nå har i Berger IL. Jeg vil benytte 
anledningen og takke dere i styret, som sammen 
med ledere, trenere og oppmenn gjør at vi kan op-
prettholde et godt tilbud på forskjellige aktiviteter 
til barn og ungdom her på Berger!

På vegne av Berger IL vil jeg ønske alle en riktig 
God Jul og et Godt Nytt År!

Maria S. Hansen



 16. Regnskap 2006/ budsjett 2007
 17. Valg

3. Valg av dirigent
 Maria Hansen ble valgt.

4. Referat fra generalforsamlingen 2006
 Terje Langklopp leste opp referatet. Ingen 
 bemerkninger.

5. Styrets beretning for perioden 2006/2007
 Styrets beretning for perioden ble lest opp  

 av Terje Langklopp. Ingen bemerkninger.

6. Beretninger fra skigruppa
 Skigruppas beretning ble lest opp av   

 Harald Inge Sand. Ingen bemerkninger.

7. Beretninger fra alpingruppa
 Alpingruppas beretning ble lest opp av
 Anne- Bingen Clausen. 
 Ingen bemerkninger

8. Beretning fra fotballgruppa
 Thore Johansen leste opp fotballgruppas  

 beretning. Ingen bemerkninger

9. Beretning fra tur o-gruppa
 Atle Melling leste opp Tur- o gruppas   

beretning. Ingen bemerkninger.

10. Beretningen fra barneidrett
 Vidar Borgersen leste opp barneidrettens  

 beretning. Ingen bemerkninger..

11.  Beretning fra anleggsnemda
 Atle Stenestø leste opp annleggsnemdas  

 beretning. Ingen bemerkninger.

12. Beretning fra fondsstyret
 Olaf Stenestø leste opp fondsstyrets 

beretning. Ingen bemerkninger.

13. Orientering fra damegruppa
 Eva Uglum leste opp orienteringen fra   

damegruppa. Ingen kommentar

14. Orientering fra seniorgruppa
 Olaf Stenestø leste opp orienteringen fra  

 seniorgruppa. Ingen kommentar.

15. Innkomne forslag
 Det var ingen innkomne forslag.

16.  Regnskap 2006/ Budsjett 2007
 Trond Winther gikk gjennom regnskapet  

 for 2006 og budsjettet for 2007. 
 Regnskapet er revidert og godkjent. Ingen 

kommentar.

17. Valg
 Erling Winje leste opp valgkomiteens   

forslag. Det var ingen kommentarer til   
dette.

 Leder for barneidretten ble imidlertid   
valgt under møtet.

 Valgkomiteen har bestått av Erling Winje,  
 Maria Hansen og Harald Inge Sand.

Olaf Stenstø ba til slutt om ordet. Han ville takke 
for et godt arbeid i laget i året som har gått. 

Maria overrakte blomster til Vidar Borgersen og 
Terje Haugum, som begge to går ut av styret.

Generalforsamlingen ble avsluttet med enkel 
servering og sosialt samvær.

Det var totalt 19 deltakere tilstede, hvorav 10 fra 
styret.

Valgkomiteens forslag  

Nestleder  Terje Langklopp ny
Sekretær   Edel Karin Wøien ny
Styremedlem 2  Geir Arne Holen ny

Representantskapet Ola Langklopp gj.v
   Per Einar Gravdahl gj.v
   Jørg Jebsen vara gj.v

Fondsstyret  Dag Harald Sand gj.v
   Erling Winje gj.v
Revisorer  Jan Erik Nilsen  gj.v
   Inger M. Wøien gj.v
   Marit Blikom (vara) gj.v
Leder fotball  Thore Johansen gj.v
 Utvalg  Trond Winther gj.v
   Heidi Hamdahl gj.v
   Bjørn Rundhaug gj.v
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StYretS BeretnInG 2006/2007

Styret har bestått av:

Leder: Maria Hansen  
Nestleder: Atle Stenestø
Kasserer: Trond Winther
Sekretær: Terje Langklopp
Styremedlem 1: Kristin Larsen
Styremedlem 2: Terje Haugum
Representantskapet: Erling Winje

Leder fotballgruppa: Thore Johansen
Leder barneidretten: Vidar Borgersen
Leder skigruppa: Harald Inge Sand
Leder alpin: Anne Bingen Clausen
Leder tur-o: Atle Melling
Leder anleggsnemda: Atle Stenestø

Det er avholdt fem styremøter, og to i 
arbeidsutvalget. 

Styret har utarbeidet ny handlingsplan for 
laget dette året. Denne skal gjelde for perioden 
2007- 2011.  Styret har i tillegg laget en 
informasjonsbrosjyre som ble delt ut sammen 
med BIL- posten rett før jul. Brosjyren viser hva 
idrettslaget kan tilby, samt at den sier litt om 
historien i laget. 

Løypetraseen over Langemyr frem til 
Blindevannsveien, og videre til Sulevann er 
nå utbedret og utvidet, slik at vi kan kjøre helt 
frem til Sulevann over Langemyr med løype/ 
-tråkkemaskinen. Løypenettet mellom Sande, 
Svelvik og Berger er nå knyttet sammen. Dette 
åpner selvsagt en helt ny verden for alle som 
liker å gå på ski. Hele prosjektet har kostet kr. 
116.393,-. Av dette har vi hentet inn kr. 106.500 
gjennom støtte fra NMU, kommunen, idrettsrådet 
og dugnadsarbeid. I tillegg har det blitt 
jobbet mye på dugnad for å få i stand traseen. 
Idrettslaget takker alle som har bidratt til at dette 
prosjektet har latt seg gjennomføre.
Vi har fått inn kr. 61.000 i dugnadsinntekter 
i 2006. En takk også til de som stiller opp på 
dugnader for laget.

Det er kjøpt inn 50 nys stoler til idrettslaget. 
Disse er sponset av damegruppa.
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   Kjetil Gulliksrud ny
   Inge Bråthen ny
   Roger Edvardsen ny
Leder skigruppa  Harald Inge Sand gj.v
 Utvalg  Knut Wibe Lund gj.v
   Ola Langklopp gj.v  
   Dag Harald Sand gj.v
   Atle Melling gj.v  
   Odd Lieng gj.v

Leder barneidrett/ Hilde Helgeland ny
   Veronica Pedersen ny 
 Utvalg  Terje Langklopp
   Harald I. Sand
   Kenneth Pedersen gj.v
   Leif Arne Pedrsen  gj.v
   Edel Karine Wøien gj.v
   Inge Bråthen gj.v
   Kyrre Magnus Tørhaug ny
   Terje Langklopp gj.v
   Harald I. Sand gj.v

Leder tur-o-gruppen Atle Melling gj.v
 Utvalg  Olaf Stenestø gj.v
   Brita Stenestø gj.v

Leder alpingruppa Anne Bingen Clausen gj.v
 Utvalg  Atle Nordmarken gj.v
   Thor Haugeland gj.v
   Jan Andersen gj.v
   Jan Øystein Kaltrud gj.v
   Kåre Nes gj.v

Leder anleggsnemd Atle Stenestø gj.v
 Utvalg   Terje Sandviken gj.v
   Viktor Fredriksen gj.v
   Ole Petter Hamdahl gj.v
   Lars Horten gj.v  
   Jan Håkon Håkonsen gj.v
   Per Einar Gravdahl gj.v
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Fotballgruppa hadde for sesongen 2006 lag fra 7- 
11 år. I tillegg til seriekamper var alle med på den 
årlige vinn- cupen i Sande. Av inntektsbringende 
dugnader hadde vi også i fjor ansvaret for 
matstasjonene under P4 rittet i Drammen i 
august. Dette innbrakte kr. 9000,-. I tillegg er 
kiosken åpen hver hjemmekamp, noe som også 
gir kroner i kassa. For årets sesong er det meldt 
på lag fra 8- 12 år. Etter flere års avbrekk er det 
for kommende sesong påmeldt et a- lag.
Verdt å nevne, i denne sammenhengen, er at vi nå 
har fått en bane/ vaktmester som skal hjelpe oss 
med å ivareta banen og klubbhuset.

Vi hadde forrige vinter stor aktivitet i skiløypa 
og slalombakken. Dette kan nok tilskrives den 
fine vinteren kombinert med den nye løype/- 
tråkkemaskinen som lager supre løyper for oss. 
Dette betyr også mye for rekruttering fra de yngre 
aldersklasser. Det er en drøm å gå i løypene våre, 
noe som også er oppdaget av mange utenfor 
Berger. 

Vinterens sesong fikk en noe sen start pga 
snømangel. Det har blitt arrangert seks av ti 
onsdagsrenn. Til sammen har 75 barn vært med 
og gått renn. 
Laget har hatt to skiløpere som har representert 
Berger IL i år. Hans Petter Gulbrandsen har 
startet for Berger etter å ha gått bedrift de siste 
årene. Vebjørn Rønning har deltatt i løp og vi 
håper flere kan følge sporene hans til neste år.
Seterdamstua har også holdt åpent på søndager 
så lenge det har vært løyper. Det er fint å komme 
inn og få seg en vaffel og en kopp kaffe etter endt 
skitur.
Pga. snømangel har dessverre Seterkleiva ikke 
kunne holde åpent denne vinteren. Men vi får 
krysse fingrene for at vi skal få mer snø og 
yrende liv i Seterkleiva neste vinter.

O- gruppa har, tradisjonen tro, arrangert tur- 
o og Blindevannet rundt. Man kan vel si at 
Blindevannet rundt regnet bort. En time før start 
regnet det kraftig. Senere ble det bare verre.
For fremtiden håper vi på å kunne rekruttere flere 
til denne sporten gjennom å også legge til rette 
for enkle, familievennlige o- løyper. Samtidig 
som vi fortsatt vil arrangere tur orienteringen og 
Blindevannet rundt.

Barneidretten har, som vanlig hatt mange 
deltakere. I sommersesongen arrangeres det 
mandagsløp i parken ved fotballbanen. Dette er et 
meget populært tilbud som trekker barn fra både 
Berger og Svelvik. På det meste har det vært med 
over 50 barn.

På vinterstid har vi aktiviteter i flere aldersklasser 
inne i gymsalen på skolen. Dette er også et 
populært tilbud. I de større aldersklassene har 
vi leid inn en student fra idrettslinjen ved st. 
Hallvard videregående skole.  
 
Erik Ness har representert oss i idrettsrådet, og 
Thore Johansen i NMU dette året. Økonomien i 
laget er god.

Styret ønsker med dette å takke alle som har 
vært med å bidra til at vi kan holde aktiviteten i 
laget oppe. Dere gjør en kjempejobb. Vi håper at 
vi fortsatt kan ha et godt samarbeid i tiden som 
kommer.

Styret

SkI Gruppa

På grunn av grønn start på januar kom ikke 
onsdagsrenna i gang før 24. januar. Forholdene 
har vært variable, fra flott tørrsnøføre til redusert 
løypelengde pga. skarpt klisterføre. 

Det siste rennet blei 7. mars, etter det har vinteren 
vært på hell og vi klarte å arrangere seks av 
10 planlagte renn. Til sammen har 75 barn deltatt, 
12 har deltatt mer enn 3 ganger. 

4. mars var det skisportens dag i samarbeid 
med barneidretten. Foreldre og barn møtte opp 
i stort antall, grillen var varm og det blei servert 
vafler og kaffe fra Seterdamstua. Siden bestilte 
diplomer aldri dukket opp blei kvikklunsj en 
populær erstatter.

Vebjørn Rønning har deltatt i 3 kretsrenn i klasse 
8 år: MIF, Vinn og Nordre Sande. 

Seterdamstua har holdt åpent seks søndager, 
mange har vært innom selv om det ikke har vært 
aktivitet i alpinbakken.
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Når en ser tilbake på vinteren, kunne vi ønsket 
oss mer stabile snøforhold, vinteren kom seint og 
gikk tidlig, men vi rakk en god del.

26. mars var det premieutdeling i samarbeid med 
barneidretten.

Kommende vinter håper vi på mer snø!

Benytt føretelefonen, og få en oppdatering av 
føreforhold. Denne vil bli oppdatert så ofte som 
mulig.

Føretelefon 815 50 690.

ÅrSBeretnInG 
aLpInGruppa 2006/2007

Etter en knallsesong forrige vinter, hadde vi 
veldig store forhåpninger til denne sesongen. Vi 
regnet rett og slett med at denne vinteren ville bli 
like snørik. 

Vi startet opp med dugnad 21. oktober hvor store 
deler av bakken ble kvistet. Ble ikke helt ferdige, 
og det måtte enda 3 dugnader til. På den siste 
stilte Berger Gård med traktor, så fikk vi også 
opp de litt større buskene som lå igjen nederst i 
bakken. Tusen takk til Egil og Henrik!

Så var det bare å vente på snøen. Veldig store 
mengder kom det altså ikke, men i midten av 
februar fant vi ut at vi ennå trengte 20-30 cm. 
Disse kom i løpet av natten og påfølgende dag, 
så vi bestemte oss for å sette i gang helgen etter. 
Men da kom dessverre også mildværet…

Vi har til tross for stengt heis hatt 40 elever fra 
ungdomsskolen og flere klasser fra barneskolen 
som har kost seg med kjelker, ski og snowboard 
i Seterkleiva. Jeg har fått mange positive 
tilbakemeldinger på disse dagene.

Jeg har også fått tilbakemeldinger på at heisen 
faktisk kunne gått noen dager, så dette er noe vi
kanskje må vurdere litt nærmere neste sesong. 
Noe som også burde snakkes mer om er behovet 
for en snøkanon!
Trekktauet som skulle byttes i år ble også vurdert 

dit hen at det fint holdt en sesong til. Planen var 
at det skulle strekkes ut og måles når det skulle 
henges opp, slik at nytt kunne bli bestilt. Fordi 
trekket aldri ble satt i gang må dette gjøres i løpet 
av våren. Så fort det tørker opp litt, skal også bua 
få ett strøk maling eller to… 

Tusen takk til flinke, arbeidsomme karer som har 
stilt opp på dugnad, og takk til alle som sa ja til 
å være med å ta vakter i bakken. Håper vi får ha 
de til gode til neste sesong, da det helt sikkert blir 
mer snø!

aLpInGruppa 
SeSonGen 2007/2008

Pga snømangel forrige sesong, har vi et veldig 
stort håp om at det kommer veldig mye snø denne 
vinteren. Vi håper å kunne gjenta suksessen 
med discokveld, og vi satser på å kunne tilby 
opplæring i slalåm og snowboard også denne 
vinteren.

Vi håper på mange snørike og flotte dager i 
Seterkleiva kommende sesong!

anne Bingen
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BerGer-FotBaLLen 2007

Fotballgruppa har denne sesongen bestått av 50 
gutter og jenter i alderen 8 – 12 år.
Til å organisere disse har vi vært 11 foreldre.
Vi hadde 5 lag påmeldt i årets kretsserie, hvorav 3 
lag har spilt 5-er fotball og 2 lag har spilt 7-er.
Vi startet sesongen også med et nytt A-lag. 
Dessverre klarte de ikke å organisere seg og når 
kontingenter uteble var idrettslaget nødt til å 
trekke laget fra videre seriespill. 

Lagene har også i år vært på cuper. Tradisjonen 
tro var vi på Spar- cup, hvor vi stilte med totalt 
5 lag.  Det eldste laget, G12, var tidligere lovet 
cup med overnatting og laget ble meldt på i 
Femsjøcupen i Tistedal.

Vår banemester Anselm har merket banen på en 
utmerket måte og gressmatta har vært av god 
kvalitet, pga. både ”lufting” og påføring av sand.  
I tillegg har kommunen i år utført klippingen på 
en tilfredsstillende måte. 

Fotballgruppa har i løpet av året hatt to 
inntektsbringende dugnader.  Den ene hvor vi 
distribuerte info fra kulturetaten til alle postkasser 
i kommunen og den andre hvor vi hadde ansvaret 
for alle matstasjonene i fm. Drammensrittet.
Foruten disse dugnader har gruppa også 
inntekt fra salg i kiosken, som er åpen ved alle 
hjemmekamper.

Vi dekket hele Berger-området med bøssebærere 
i årets innsamlingsaksjon, med parolen ”Sammen 
for barn”.  

Årets sesong ble markert med avslutningskvelder 
på klubbhuset.  Pølser, brus og kaker, samt 
diplom og pokal, som et minne om innsatsen i 
året som har gått.  Vi takker Damegruppa for det 
årlige tilskuddet til disse avslutningene.
Takk først og fremst til alle oppmenn og trenere 
til de enkelte lag og til alle foreldre som har 
gjort en innsats for at vi opprettholder fotballen 
på Berger.

thore
Johansen

ÅrSBeretnInG For G 12 År

Enda en sesong er over, og det er på tide med 
en liten oppsummering av årets viktigste 
begivenheter for laget vårt.

Vi har vært 9 faste spiller på laget i år, det er helt 
på kanten av hva vi trenger for å kunne holde det 
gående. Heldigvis er alle gutta ivrige og stiller på 
alt som er av treninger og kamper så sant det lar 
seg gjøre.

Etter trening gjennom hele vinterhalvåret var vi 
spendte på hvordan det skulle gå når vi skulle 
begynne med kamper. Det viste seg at gutta 
hadde trent bra, og hang fint med på kampene 
sine, vårsesongen var stort sett en eneste lang 
seiersrekke med masse flotte kamper og fin 
fotball. Moro å se på nå som det har blitt et lag ut 
av gutta, det er til tider flotte sentringer, taklinger 
og flott samspill.

Høst sesongen har vært noe mer ujevn, vi har 
nok hatt litt tøffere motstand, og har både tapt og 
vunnet kamper. Men fin erfaring er det uansett.

I år har Gutter 12 år vært på sin første cup med 
overnatting. Første helgen i september reiste vi 
til Femsjø cup rett utenfor Halden. Det var flotte 
baner, masse lag og mange kamper. Vi spilte 4 
kamper på lørdagen og 3 kamper på søndagen. 
Værgudene var ikke helt på vår side, men vi 
hadde en kjempefin helg. Lørdagskvelden ble 
avsluttet med disko for alle cupens deltagere! 
Flott oppmøte av foreldre og fin innsats av gutta 
våre gjorde dette til en kjempefin opplevelse som 
helt klart frister til gjentagelse! 

Vi avsluttet årets sesong på klubbhuset tirsdag 30. 
nov., men fortsetter treningen 
utover vinteren.
Vi ønsker å takke alle spillere for flott innsats i 
året som har gått. 
Takk også til alle foreldre og besteforeldre som 
alltid stiller opp, både på kamper, dugnader og 
ved kioskvakt! Det har vært en fin fotballsesong!

thore, ole petter og heidi 
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Spar-cup i Sande:
Vi hadde en fin dag. Ungene var veldig gira og 
holdt motivasjonen oppe tross tap i alle kampene. 
Foreldrene heiet og støttet laget så godt de kunne. 
Ungene fikk pokal og Berger IL genser.

Spillerne har hatt en fin utvikling i høst, men 
forsatt mangler det noe som må trenes på.
Foreldrene til barna har hvert veldig flinke til å 
stille opp på kamper, men det har vært vanskelig 
å få noen til å stille opp med vaffelrøre og til å stå 
i kiosken. Det er ikke meningen at det skal være 
de samme som stiller opp hver gang, men at alle 
tar sin tur.
Men en stor takk til gjengangerne i kiosken.

Vi har lånt 3 spillere fra 10 årslaget som har stått 
på. En takk til dere og deres foreldre som har stått 
på og blitt med tross egne kamper.

Hilsen Roger og Hermann

ÅrSBeretnInG G10 2007 
Sesongen 2007 bestod av masse bra spill og 
innsats fra alle jenter og gutter, de spilte totalt 12 
kamper fordelt på vår og høst.  Dette var goså 
ne som gjenspeilet seg i årets Vinn Cup. Masse 
morro og fint vær. Takk for i år og lykke til 
videre. 
Spillere som har vært med på å gjøre laget kom-
lett i sesongen er:
Anniken  Skjærsvold, Kristin Sand Borgersen, 
Siri Horten Markussen, Jarl Mikael Kaltrud
Stein Robin Waldenstrøm, Jan Krisitan Rundhaug
Kim Finsand

OPPMANN
Jan-Vegard Markussen

ÅrSBeretnInG For 
11 ÅrSLaGet 

Antall spillere i år er:  7 gutter og 2 jenter
Antall innleide spillere: 3 gutter fra 10 
årslaget

Vår:
Vi startet opp med trening inne i gymsalen på 
Berger skolen og forsatte med utetrening når 
været tilsa det. Vi trente i år også med 9 og 10 
årslaget. I år ble det en stor overgang 7 fotball, 
med større bane og lenger spilletid. 
Vi gikk på med kjempe tap på de første kampene, 
men etter hvert så jevnet det seg litt ut. Men tross 
av at vi tapte sånn, stod spillerne på å gjorde 
sitt beste. Vi fikk ikke trent så mye, fordi de 
fleste kampene gikk på onsdagene som vi hadde 
trenings dag.
Vi spilte til sammen 7 kamper, en kamp i uka, 
med tap på alle kampene. 4 borte og 3 hjemme 
kamper.

Noen snille foreldre tok over og trente ungene 
noen uker i sommerferien, en takk til dem!

høst:
Vi startet opp med trening en uke før skolen 
begynte. Samme uken som skolen begynte ble en 
hardkjør uke, med trening mandag, kamp torsdag 
og vi var med på Spar cupen i Sande lørdag.
Vi spilte mye bedre i høst, ungene stod på og 
gjorde sitt beste. Vi vant vår første kamp og 
resten tapte vi, men ikke med så store målfor-
skjeller som i våres. Vi spilte 6 kamper i høst. 3 
borte og 3 hjemme kamper

Bilde av 12-års laget

Bilde av 11-års laget
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FotBaLLSeSonGen 2007 
9 ÅrS LaGet

Da er sesongen 2007 for Berger 9 års lag over og 
slik har det i korte trekk vært.
G/J9 år har i år bestått av: Ina Uglum Lødeng, Ine 
Edvardsen, Markus Størdal, Idries Abdaly, Gardar 
Fjellberg, Kristian Torgersen, Brage Hovland 
Halgrimsen og Trym Bråthen
Sesongforberedelsene begynte med vintertrening 
i gymsalen så denne sesongen har vi hatt mer tid 
sammen enn tidligere år.

Som tidligere år, spilte vi mot lag som vi har 
møtt før og noen nye. Totalt spilte vi mot 10 
forskjellige lag. Det at vi fikk begynt treningene 
tidligere enn før, så har spillerne hatt en fin 
utvikling når det gjelder samspill og forståelse. 
De har kommet på trening og kamp med en 
positivitet og energi som det har vært moro å få 
være en del av. Som de aller fleste, så syntes nok 
denne gjengen også at det er mest moro å spille 
kamper, da har også innsatsen vært på topp og 
mange skulle nok ønske at vi hadde spilt flere 
kamper…

I august var vi også i år med på Vinn cup i Sande. 
Dette har blitt en liten tradisjon for Berger og 
som de fleste av oss veit, cup er moro med alt det 
innebærer. Mange kamper, brus, pølser og ikke 
minst en fin premie til alle deltakere til slutt som 
et minne om Vinn cup 2007.

Til alle spillere som har vært med i år, vil jeg rette 
en stor takk for den innlevelse og innsats dere har 
gitt, det har vært veldig moro å få være med dere 
både på trening og i kamper.

Vil også rette en stor takk til alle foresatte som 
har fulgt spillerne både på trening og kamper.
Det er en fin gjeng med masse positivitet som det 
er en glede å ha på sidelinjen.
Håper både dere og deres håpefulle blir med 
videre når neste sesong sparkes i gang. 

Da gjenstår det kun å takke for meg.

hilsen I.B

ÅrSBeretnInG For G8 LaGet

Mye moro for G8 laget denne sesongen!

Etter mange kamper, trening, lek og moro har G8 
tatt en velfortjent pause frem til våren igjen. 

Det er Victoria Aasen, Jesper Clausen, Alice 
Marie Falland, Chris Ludvik Kristensen, Markus 
Skoge, Camilla Saue Winther, Adrian Zahedi, 
Andreas J. Skjærsvold, Oda Johanne Kastås, 
Sander Jørgensen, Ida Emilie Larsen, Tobias 
Finsand, Jørgen Teig, Simen Engedahl, Kaia 
Wemundstad Sundet og Sanna Bull Tuhus som 
har kjempet hele 12 seriekamper + 3 kamper 
i Vinn cupen denne sesongen. Kampviljen, 
utviklingen på banen og resultatene har vært 
upåklagelig

Hver kamp har startet med Berger-brølet for å 
være helt sikre på hvem vi er! Hvordan spillerne 
har spilt på banen har variert. Det å være keeper 
har vært veldig populært, noe som derfor har gått 
på rundgang. I fjor hadde vi meldt på to lag. I 

år hadde vi bare meldt på ett lag. Det viste seg 
riktignok at vi hadde unger nok til to lag. Derfor 
har vi gjort det slik at vi delte inn ungene i to 
lag og de har spilt en omgang hver i hver kamp. 
Siden det er to kamper på hver kampdag har det 
blitt to omganger per lag. For sesongen 2008 er 
det igjen meldt på to lag i serien. Vi håper at flest 
mulig stiller også neste sesong. Da blir det mer 
”kamptid” på alle sammen.

Det som er spesielt morsomt med disse små 
fotballspillerne er, at de lever i nuet. Målene 
som kommer her og nå er de som telles. På den 
siste kampdagen spilte vi mot Svelvik. Etter 1. 
omgang ledet vi og spillerne var klare på at de 
vant kampen (at vi tapte 2. omgang, og for så 
vidt hele kampen var det ingen som hang seg opp 
i…).
 
Det har altså ikke vært så viktig om vi har vunnet 
eller tapt, men at vi har fått mål har gjorde veldig 
mye for selvtilliten. Mål har vi fått flere av og 
selvtillit til neste fotballsesong har vi nok av.

Med vennlig hilsen Tor, Anita (trenere) og Trond 
(oppmann)

ÅrSBeretnInG 
BarneIdretten 2007

Etter påsken i år startet vi opp med mandagsløpet, 
i parken på Berger, noe som også i år har vært 
veldig populært, med bra oppmøte. Det har i 
gjennomsnitt vært med ca 40 barn hvert løp. Noe 
vi synes har vært svært hyggelig, er at det i år 
også har kommet barn ifra Svelvik.

Det viste seg å være mange første klassinger i år, 
noe som ga utslag i at mange løper på tid. Det har 
også vært stor rekruttering blant de aller minste, 
noe som viser hvor populære mandagsløpene 
er! Stort sett gjennom hele sesongen har vi vært 
heldige med være, men da vi hadde planlagt 
avslutning med grilling ute, åpnet slusene seg. 
Litt på sparket flyttet vi selve mandagsløpet til 
Berger banen, noe barna synes var morsomt. 
Det ble pølser, saft og medaljeutdeling inne på 
klubbhuset, der vi delte ut over 70 medaljer, til 
stor glede for barna!

Etter høstferien begynte vi som tradisjonelt opp 
med barneidretten inn i gymsalen på Berger 
skole. Gruppe 1 og 2 har treningstider på 
mandager, og her har det vært bra oppmøte. På 
disse gruppene er vi avhengig av at foreldrene 
stiller opp som trenere. Vi har hatt noen 
problemer med rekruttering av nye trenere til 
gruppe 1, så da vi startet opp i høst hadde vi kun 
to trenere. Men etter hvert som foreldrene forstod 
at dette tilbudet ikke kunne opprettholdes uten 
hjelp fra de, var det flere som meldte seg frivillig. 
Så nå er trenerkabalen i boks, og vi er svært 
lettet!

Når det gjelder de litt større barna, har vi vært 
så heldig at Hedda Holst med hjelper gjerne 
ville trene de i år også. Gruppe 3 og 4 trener på 
onsdager, men det har vært veldig lavt oppmøte, 
spesielt på gruppe 3. Dette til tross for at vi har 
annonsert både på skolen, i lokalavisa og på 
infokanalen. Vi kommer til å evaluere tilbudet til 
jul, og eventuelt slå sammen disse gruppene.

Som alle sikkert vet skal skolen bygges ut, 
og dette vil føre til gymsalen blir stengt fra 1. 
februar. Det vil si at vi da har en stor utfordring 
foran oss, i forhold til barneidretten og må ta mye 
på sparket i forhold til været! 
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Bilde av 10-års laget

Bilde av 9-års laget

Bilde av 9-års laget
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Vi har vært helt nye som ledere for barnidretten, 
og tok over etter påske. Vi var veldig spente på 
hvordan dette kom til å gå, og synes det er godt 
å være to om oppgavene. Det har gått veldig 
bra, med god hjelp fra erfarne foreldre som 
villigstiller opp når vi trenger hjelp. 
Vi vil takke alle foreldre, trenere og ikke minst 
barna for bra oppmøte og positiv innstilling 
gjennom hele året! Takker også Berger skole for 
lånet av gymsalen.

hILde heLGeLand oG 

VeronIca pederSen

BeretnInG tur-o Gruppa.

Tur-o sesongen er over og resultatet skal 
evalueres.
Den 29. april startet det med salg av materiell, 
hesteskokasting og kaffe/kake- servering ved 
Seterdammen. 49 personer var innom i løpet av 
dagen. Bergerpleddet, som trekkes, ble vunnet 
av Olaf Stenestø. Vinneren av hesteskokastingen 
ble Rolf Stenberg i seniorklassen og Madelen 
Sandnes i ungdomsklassen.

I år la vi ut 10 lette poster på Brekke som vi kalte 
Turorientering for nybegynnere. Det resulterte 
i 16 leverte klippekort, noe som gjør at vi vil 
forsøke noe lignende også neste år.
I selve turorienteringen var det 27 som fullførte, 
en liten nedgang fra tidligere år.
Vi legger opp til at postene skal være ett mål 
for de som liker å gå i skogen. Men det blir en 
balansegang om hvor vanskelig det skal være. 
Kanskje ett lite nybegynnerkurs ikke var så dumt.

Fjerning av poster har vanligvis ikke vært noe 
stort problem. Men i år ble 5 skjermer med 
stifteklemmer borte. Rent bortsett fra at det 
koster laget ca. 400 kr. å erstatte dette, er det 
irriterende for en som kanskje ikke er så sikker 
i orienteringen, må gå og lete etter poster som 
andre har fjernet.

Blindevannet rundt og Langemyr rundt ble 
arrangert søndag 2. september.
Været var praktfullt og vi hadde jobbet iherdig 
med å få løypa i best mulig stand. For ikke å 
glemme de trofaste kakebakerne, som med ett 
stort utvalg skulle mette alle, om det så ble 
rekorddeltagelse. Derfor var det skuffende at bare 
45 deltagere (36 aktive) stilte til start. Rekorden 
er 93 deltagere i 2005. Bestemannspremien gikk 
til Hans Petter Gulbrandsen i herreklassen og 
Heidi Morken i dameklassen. I gratistrekningen 
vant Frode Andreassen Bergerpleddet.
I Langemyr rundt var det 18 deltagere.
O-gruppa takker alle som har bidratt eller deltatt i 
året som har gått.

Gruppa har bestått av:  Brita Stenestø
    Olaf Stenestø
    Atle Melling      

Bildet viser deltagere i turorientering for nybegynnere i 
2007, samt junior hesteskokastere.1. rekke fra venstre. 
Maren Ødegård, Madelen Sandnes, Sivert Ekroll, Markus 
Sandnes og Kristine Ødegård2. rekke fra venstre. Anette 
Ødegård, Vebjørn Holm, Julie Sand, Jenny Sand, Ingrid 
Sand Borgersen, Maria Hartz Melling og Christian Hartz 
Melling. 3. rekke fra venstre.
Karoline Stenestø, Guro Holm og Kristin Sand Borgersen.
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anLeGGSneMnden

Ja, tiden går fort og det er allerede et år siden 
sist vi skrev i BIL posten. Anleggsnemnden er 
som kjent en gruppe med engasjerte/ nevenyttige 
personer som tar seg av anleggene laget har, samt 
legger nye planer.

Saker det er jobbet med i året som har gått bør 
nevnes den etterlengtede vasken som ble montert 
i kiosken på klubbhuset. Klubbhuset har også 
fått sin forskjønnelse utvendig ved at muren 
er blitt pusset. Dette er et arbeid som ble satt 
bort, men vi hadde en strevsom jobb med å få 
fjernet den gamle malingen. Vi var så heldig å få 
leie til en meget rimelig penge høytrykk utstyr 
med sandblåsing, slik at vi fikk av den gamle 
malingen. 

Fotball banen ble påkostet kr 25.000 til ”lufting 
og dressing” før ferien. Dette leide vi Drammen 
Drift til å utføre.  Banen ble merkbart bedre etter 
denne behandlingen hvor det ble kjørt på 30 tonn 
med sand. 

Når det gjelder vedlikeholdet av fotball banen 
er det litt spennende og se hva som skjer siden 
kommunen har sakt opp avtalen med klipping/ 
vedlikehold av banen. Dette gjelder også for de to 
andre banene som finnes i kommunen. Vi synes 
kommunen fraskriver seg ansvar ved å yte mindre 
og mindre til idretten. Håper våre politikere 
snart får opp øynene for at de lagene som har 
anlegg å drifte må få mer hjelp. Denne saken med 
oppsigelsen av vedlikeholdet av fotballbanene 
blir frontet av Idrettsrådet og vi håper dette vil 
løse seg.

Historiske turen 26. februar frem til Suluvannet.

Side 13

 Vi har også vært i Seterkleiva sammen med 
alpingruppen. Heistraseen har blitt utbedret 
ved hjelp av gravemaskin slik at det blir lettere 
og komme helt opp til heishuset hvor den nye 
avstigningen blir, siden drivstasjonen er flyttet 
inn. 

Lyspærer har blitt skiftet i lysløypa samt at vi 
har montert fotocelle som skrur på lyset når 
det blir mørkt. Så det er bare å bruke løypen til 
kveldsturer i påvente av skiføre. Lysløypen står 
på til kl. 22.00 alle dager.

Av nye prosjekter kan nevnes at vi ønsker å 
utbedre ski løypetraseen ned til Flåbekk slik at vi 
også kan kjøre der med løypemaskinen. 

Vi takker alle som har bidratt i året som har gått 
og ser frem til nye utfordringer.

God jul fra ole petter, Viktor, Lars, per einar, 
terje, Jan håkon og atle.

Dugnad i Seterkleiva
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orIenterInG Fra 
SenIorGruppa.

Seniorgruppa avholdt sitt årsmøte på klubbhuset 
fredag den 27. april 2007. 34 medlemmer var 
møtt fram da formann Anselm Sørensen åpnet 
møtet med å minnes Åge Solberg Kolbotten, 
Inger Nilsen, Elsa Edvardsen og Einar Kalsås 
som var gått bort siden forrige årsmøte.
Både styrets beretning og kasserers regnskap ble 
inst. godkjent. Medlemstallet er 106, og årsmøtet 
ble avviklet på rekordtid.

Ved valgene hadde Kitty Bjørnholdt frasagt seg 
gjenvalg som styremedlem og Marion Bergmann 
som medlem av valgkomiteen.

Styret har denne sammensetning:
Formann:  Anselm Sørensen   gj.v.
Kasserer:  Tove Bråthen   gj.v.
Sekretær  Olaf Stenestø   gj.v.
Styremedlem:  Irene Sando   ny
Repr. damegruppa  Torild Sørensen
Valgkomite:  Kåre Jensen   gj.v.
Valgkomite:  Karin Endrerud   ny

Etter årsmøtet ble det servert karbonadesmørbrød 
samt kaffe og kaker, og årsmøtet ble avsluttet 
med en vellykket utlodning.

Sommerens aktiviteter:
Gruppas populære tiltak er onsdagsturene. Vi 
startet opp 7. mars og markerte da lagets 112-
årige bestående med kake.
Vi hadde 10 turer på våren hvorav de 3 siste var 
”ut i det blå”. Den siste med litt grillkos.

Høstturene startet opp den 5. september hvor 
vi de 4 første gangene holdt til i ”Smia”. Totalt 
skal det arrangeres 13 turer i høst med markering 
av Halloween samt en liten juleavslutning siste 
turdagen. Oppslutningen om turene har vært 
gledelig stor idet vi har vært helt oppe i 37 stk. av 
gangen.

Årets utflukt var i år teatertur til Drammen hvor 
vi så stykket ”Fanget på Nettet”. Vi hadde buss 
begge veier, og vi var også på indisk resturang 
”Tai Mahal” og spiste bufe. De 32 deltakerne 
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daMeGruppaS ÅrSBeretnInG 
For 2007

Styret har i 2007 hatt følgende sammensetning:

Leder   Torhild Sørensen
Kasserer  Anne Marie Sarmon
Sekretær  Eva Uglum
Festkomité  Jenny Hanssen
Valgkomite  Marit Blikom
   Eva Wibe-Lund

Torhild Sørensen har i 2007 representert 
Damegruppa i Fondsstyret og i Seniorgruppas 
styre.

Det er bevilget kr 2.500,- til fotballavslutninger 
for 5 lag og BIL-posten er trykket og utgitt også 
i år.

Damegruppas årsmøte var på klubbhuset 16. 
april. 
Og endelig - kom det 4 - 5 ”unge” mammaer til 
møtet, dette har vi ventet på lenge. 
Kjempeflott - og vi ser fram til neste årsmøte, og 
håper det kommer enda flere.
I juni hadde vi en hyggelig sommeravslutning 
med bra frammøte hos Jenny.
.
Berger, 12. november 2007
eva uglum

MedLeMskontIngenter  

Kontingenter:

Medlemskontingent:
Familie 250,-
Senior 100,-
Junior 50,-
Pensjonist 20,-

Aktivitetskontingent:

Barneidretten 200,-
Fotball t.o.m. fylte 11 år 200,-
Fotball 12- 15 år 300,-

kJøp aV oVertrekkSdreSSer 
BerGer IL.

Berger IL har etablert avtale for kjøp av 
overtrekksdresser gjennom Svellkula Sport i 
Svelvik. 
Dressene er merket med Berger IL på ryggen.

Dressen er å få i størrelse 6 – 16 år i 
barnestørrelser og XS – XXXL i voksenstørrelser. 

Prisen på dressen er p.t. kr 500.- for barn og 
kr 559.- for voksen.
Dressen har svart bukse og grønn jakke og er av 
merket Hummel. 
Se bilde nedenfor.

For bestilling vennligst kontakt styremedlem 
Kristin Larsen - mobil 40 41 45 49.

fikk trimmet lattermusklene skikkelig da Tor Erik 
Gundstrøm, Karl Sundby og Nils Vogt var blant 
skuespillerne.

Det tradisjonelle julebordet med julemiddag og 
musikk av Svein Tore Jensen danner avslutningen 
på et aktivt år.

Seniorklubben vil få takke alle for det året vi nå 
er i ferd med å legge bak oss og vil få ønske alle 
en God Jul og et Godt Nytt År og vel møtt til nye 
aktiviteter i 2008.

UtLeIe av kLUBBhUs  

Klubbhuset  har blitt pusset opp de seneste årene 
og egner seg godt til arrangementer. For utleie ta 
kontakt med Maria Hansen på:
Telefon: 33 77 58 06/ 91 38 89 89

Leiepriser:
 Ikke medlem Medlem Verv i laget
Leie helg: kr. 2200 kr. 1600 kr. 1000
Leie ukedag: kr. 700 kr. 700 kr. 400 

Vask av gulvene er inkludert i leien samt mu-
lighet for å dekke dagen før ved arrangement i 
helgen. 

Med verv i laget menes de som er valgt på 
generalforsamlingen, utvalgene i gruppene samt 
trenere og oppmenn.
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God Jul og 
Godt Nytt År!


