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Lederen har ordet

Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står 
for døren. I Berger IL har det som vanlig vært 
stor aktivitet i de fleste gruppene, noe som dere 
kan lese mer om under respektive gruppers 
beretning. Men i Skigruppa og Alpingruppa har 
det vært mindre aktivitet enn i 2007 på grunn 
av snømangel. Vi håper at vi får mer snø denne 
vintersesongen og en leder til Alpingruppa 
som vi mangler pr. dags dato. Drømmen om en 
snøkanon i lysløypa er der fremdeles men på 
nåværende tidspunkt er planene lagt på is.

2008 har vært et spesielt år for oss da vi har leid 
ut klubbhuset til Berger skole fra april i år og 
helt fram til mai 2009, med rett til å leie lenger 
dersom den nye skolen ikke blir klar til inn-
flytting i mai. Vi er glade for at alle barn i 1-4.
klasse fikk mulighet til å gå i skolen på Berger 
istedenfor å måtte reise med buss rundt i Svelvik 
kommune. Samtidig får klubben en økonomisk 
kompensasjon for bl.a. å dekke tapte leie-
inntekter, samt til dekning av kostnader som vi
får i forbindelse med at vi ikke kan bruke klubb-
huset som vanlig.

Vi har f.eks. leid Betania forsamlingslokale til 
Seniorgruppa slik at de har kunnet opprettholde 
sine onsdagsturer, noe som er et kjempefint 
tiltak for klubbens eldre medlemmer. Vi har 
også leid Smia og Vinns klubbhus til forskjellige 
aktiviteter. Noe møtevirksomhet har foregått 
hjemme hos hverandre, men vi har også hatt 
mulighet til å ha møteaktivitet på klubbhuset. 
Takk til dere alle som har vist stor forståelse 
når det gjelder begrenset bruk av klubbhus og 
området rundt.

Nå har vi endelig fått et eget domenenavn – 
www.bergeril.no, og den første versjonen av vår 
hjemmeside er på nett - velkommen til å besøke 
oss der! Geir Arne Holen er ansvarlig redaktør 
og tar gjerne imot kommentarer og innspill til 
hjemmesiden. 

Vi er veldig glade for at Tur O gruppa lever 
videre takket være at vi fått inn Heidi Sandnes 
som leder og Iren Lindseth som representant i 
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Utvalget. Sender en stor takk til Atle Melling, 
Brita og Olaf Stenestø som holdt denne gruppa i 
live i mange år, og vi passer også på å ønske de 
nyankomne lykke til. 

Det er en stor glede å få være leder for et så en-
gasjert styre som vi har i Berger IL. Jeg vil be-
nytte denne anledningen til å takke medlemmene 
av styret, samt ledere, trenere og oppmenn, som 
gjør at vi kan opprettholde 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



reFerat Fra 
GeneraLForSaMLInGen 2008

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 2007
 5. Styrets beretning for perioden 2007/2008
 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
 16. Regnskap 2007/ budsjett 2008
 17. Valg

Enkel servering

3. Valg av dirigent. Maria Hansen ble valgt.

4. Referat fra generalforsamlingen 2007
 Referatet ble lest opp av Edel Karin Wøien-

Karlsen

5. Styrets beretning for perioden 2007/2008
 Referatet ble lest opp av Edel Karin Wøien-

Karlsen

6. Beretning fra skigruppa. Skigruppas 
beretning ble lest opp av Harald Inge Sand.

7. Beretning fra alpingruppa
  Alpingruppas beretning ble lest opp av Edel  

 Karin Wøien-Karlsen.
  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. Beretning fra barneidretten
 Hilde Helgeland leste opp barneidrettens 

beretning. Ingen bemerkninger.

11.  Beretning fra anleggsnemda
 Referatet ble lest opp av Edel Karin Wøien-

Karlsen. Ingen bemerkninger.

12. Beretning fra fondsstyret
 Brita Stenestø leste opp fondsstyrets 

beretning. Ingen bemerkninger.

13. Orientering fra damegruppa
 Torhild Sørensen leste opp orienteringen fra 

damegruppa. Ingen kommentar.

14. Orientering fra seniorgruppa
 Brita Stenestø leste opp orienteringen fra 

seniorgruppa. Ingen kommentar.

15. Innkomne forslag
 Det var ingen innkomne forslag.

16.  Regnskap 2007/ Budsjett 2008
  Trond Winther gikk gjennom regnskapet for  

 2007 og budsjettet for 2008. Regnskapet er  
 revidert og godkjent. Ingen kommentar.

17. Valg
  Erling Winje leste opp valgkomiteens   

 forslag. Det var ingen kommentarer til dette.
  Valgkomiteen har bestått av Erling Winje,  

 Maria Hansen og Kristin Larsen Langklopp.

18  Eventuelt
  Maria overrakte blomster til Thore Johansen,  

 Atle Melling og Anne Bingen, som alle tre  
 går ut av styret. 

  Generalforsamlingen ble avsluttet med 
  enkel servering og sosialt samvær. 

  Anselm Sørensen ønsket ordet og  takket  
 for styrets arbeid for seniorgruppa. Han   
 synes at styret gjør en god jobb og holder  
 lagets gode økonomi vedlike.

  Det var totalt 23 deltakere til stede, hvorav  
 12 fra styret.
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Valgkomiteens forslag – Generalforsamlingen 2008 
Verv Tillitsvalgt pr. i dag Forslag 

Leder Maria Hansen Gjenvalg 
Kasserer Trond Winther Gjenvalg 
Styremedlem 1 Kristin Larsen Gjenvalg 
Representantskapet Erling Winje 

Olaf Stenestø 
Eva Uglum 

Gjenvalg 
Gjenvalg 
Gjenvalg 

Fondsstyre 
 

Olaf Stenestø 
Per Einar Gravdahl 

Gjenvalg 
Gjenvalg 

Revisorer 
 
 

Jan Erik Nilsen 
Inger Margrethe Wøien 
Marit Blikom (vara) 

Heidi Johansen 
Gjenvalg 
Gjenvalg 

Leder Fotballgruppa Thore Johansen Anita Kristin Tuhus 
Utvalg Trond Winther 

Inge Bråthen 
Heidi Hamdahl 
Bjørn Rundhaug 
Hermann Hagemann 
Kjetil Gulliksrud 
Roger Edvardsen 

Gjenvalg 
Gjenvalg 
Pål Finsand 
Asbjørn Stenseth 
 
 
 

Leder  skigruppa Harald Inge Sand Gjenvalg 
Utvalg Knut Wibe Lund 

Ola Langklopp 
Dag Harald Sand 
Atle Melling 
Odd Lieng 

Gjenvalg 
Gjenvalg 
Gjenvalg 
Gjenvald 
Bjørn Wessel 

Leder Barneidretten Hilde Helgeland  
Veronica Pedersen 

Gjenvalg 
Gjenvalg 

Utvalg Terje Langklopp 
Harald I. Sand 
Kenneth Pedersen 
Kyrre Magnus Tørhaug 
Leif Arne Pedersen 
Edel Karin Wøien 
Inge Bråthen 

Kristin Langklopp  
Heidi Bredesen 
Gjenvalg 
Gjenvalg 

Leder Tur o-gruppen Atle Melling  
Utvalg Brita Stenestø 

Olaf Stenestø 
 

Leder Alpingruppa Anne Bingen Clausen  
Utvalg Atle Nordmarken 

Tor Haugland 
Jan Andersen 
Jan Øystein Kaltrud 
Kåre Nes 

Gjenvalg 
Gjenvalg 
Gjenvalg 
Gjenvalg 
Gjenvalg 

Leder Anleggsnemd Atle Stenestø Gjenvalg 
Utvalg Terje Sandviken 

Viktor Fredriksen 
Ole Petter Hamdahl 
Lars Horten 
Jan Håkon Håkonsen 
Per Einar Gravdahl 

Gjenvalg 
Gjenvalg 
Gjenvalg 
Gjenvalg 
Gjenvalg 
Gjenvalg 

 

Slettet: ¶
¶



StYretS BeretnInG 2007/2008

Styret har bestått av:

Leder: Maria Hansen  
Nestleder: Terje Langklopp
Kasserer: Trond Winther
Sekretær: Edel Karin Wøien-Karlsen
Styremedlem 1: Kristin Larsen
Styremedlem 2: Geir Arne Holen
Representantskapet: Erling Winje

Leder fotballgruppa: Thore Johansen
Leder barneidretten: Hilde Helgeland og
 Veronica Pedersen
Leder skigruppa: Harald Inge Sand
Leder alpin: Anne Bingen Clausen
Leder tur-o: Atle Melling
Leder anleggsnemda: Atle Stenestø

Det er avholdt sju styremøter, og et i 
arbeidsutvalget.

Styret har i år arbeidet med å få ferdigstilt 
hjemmesiden vår. Resultatet ligger snart ute på
nett. Her kommer det til å ligge nyheter i 
klubben, ulike hendelser og ulike resultater.
Styret har i tillegg utarbeidet nye målsetninger 
for Idrettslaget som det arbeides videre med i
2008.
Det kommende år har styret i Berger I. L inngått 
en leieavtale med kommunen f o m 1.mars 2008 
t o m 1.mars 2009. I denne avtalen leier laget ut 
klubbhus og uteareal til Berger skole, slik at det 
blir drevet skole her fra 1 til 4 klasse.

BIL- posten ble levert ut til alle Bergers 
innbyggere rett før jul og vi takker damegruppa 
som dekker det økonomiske.

Anleggsnemda har hatt mye aktivitet. Det har 
kommet ny vask i klubbhuset og muren rundt
klubbhuset har blitt pusset. De har gjort klar 
fotballbanen for serien og de har hatt dugnad i
Seterkleiva. 

Det har blitt laget avtaler med gården i forbindelse 
med kloakk og drenering til de nye leilighetene.

Fotballgruppa hadde for sesongen 2007 lag fra 

7- 11 år. I tillegg til seriekamper var smålagene 
med på den årlige Vinn-cupen i Sande, mens 
12-årslaget deltok på cup i Tistedal.

 I tillegg er kiosken åpen hver hjemmekamp, noe 
som også gir kroner i kassa. For årets sesong er 
det meldt på lag 5, hvorav 3 lag har spilt 5-er 
fotball og 2 lag har spilt 7-er.

Vi hadde forrige vinter liten aktivitet i skiløypa 
og slalombakken. Dette kan nok tilskrives den
dårlige vinteren. Det har blitt arrangert kun et 
onsdagsrenn.

Pga. snømangel har dessverre Seterkleiva ikke 
kunne holde åpent så langt denne sesongen.

O- gruppa har, tradisjonen tro, arrangert tur- o og 
Blindevannet rundt. Den 29. april var det tur-o 
åpning. Seterdamstua var stedet, og som vanlig 
var det salg av materiell, hesteskokasting og 
kaffe/kake servering på programmet. 49 store og 
små var innom i løpet av dagen.

Blindevannet rundt og Langemyr rundt ble 
arrangert søndag 2. september. Været var 
praktfullt og gruppa hadde jobbet med å få løypa 
i best mulig stand.

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 vinterstid 
har vi aktiviteter i flere aldersklasser inne i 
gymsalen på skolen. Dette er også et populært 
tilbud. Gruppe nr. 2 skal delta i Håndballcup i 
Strømmhallen 9.mars.

Atle Stenestø 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
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SkI Gruppa

Skigruppa arrangerte den 17.11 bruktmarked på
klubbhuset, det møtte opp 7-8 stykker som prøvde 
å selge brukt sportsutstyr, kjøpere var det
svært få av. Onsdagsrenna starta opp som planlagt 
den 9. januar, 28 stykker stilte til start på
det våte føret. Søndag 13 jan. var varmestua åpen 
for servering, mange var innom på årets første 
skisøndag. Etter dette har det ikke vært snø nok 
til verken det ene eller andre.

harald Inge Sand

BerGer-FotBaLLen 2008

Nok en fotballsesong er avsluttet, og vi tar 
et tilbakeblikk på sesongen som har vært. 
Bergerfotballen har i år bestått av 39 aktive barn 
i alderen 7-10 år. Disse har vært fordelt på 4 lag, 
som har spilt 5-er fotball. Disse 4 lagene har fulgt 
oppsatte kamper i serien.

Ingen av lagene har vært på cup i år, siden Vinn 
cupen ble avlyst pga for få påmeldte lag. Da vi 
ønsket å sjekke alternative cuper, var vi for sent 
ute til å få påmeldt lag. 

Takk til trenere og oppmenn som gjør en 
fantastisk jobb for fotballen på Berger. Uten dere 
hadde det ikke blitt noen lag i Berger IL. Takk til 
foreldre som stiller opp på dugnader. Uten denne 
innsatsen hadde vi heller ikke kunne ha drevet 
organisert idrett på Berger. Takk til Bente Saue, 
som har tatt et ekstra ansvar for kiosken denne 
sesongen.

Fotballgruppa har hatt ansvar for to store 
dugnader denne sesongen. I juni kjørte vi ut 
brosjyrer for kulturkontoret til alle husstander 
i Svelvik. I august hadde vi ansvar for 
matstasjonene på Drammensrittet. Vi har hatt 
et stort foreldremøte for alle foreldre med barn 
i fotballgruppa. Saker som ble tatt opp på dette 
møtet var mangel på dugnadsinnsats generelt og 
foreldrevettregler. Oppmøte var bra.
Rekruttering til fotballgruppa er allerede i gang. 
1 klasse har allerede begynt å  trene, og vil stille 
lag til neste år. Velkommen til både nye spillere, 
trenere og oppmenn.

Med vennlig hilsen 

anIta tuhuS

ÅrSBeretnInG For G 10 
SeSonGen 2008

Sesongen 2008 må vel sies å være ferdig nå!
Det har vært en noe variabel runde for G-10.
Oppstarten på våren gikk veldig fint med ny 
trener og ivrige spillere. Etter hvert falt noen 
fra og det var bare den harde kjerne med 
fotballentusiaster igjen, og da ble vi for få. Det 
er dette som er hovedproblemet for G-10. Vi er 
helt avhengige av at alle møter opp, slik at vi 
blir mange nok på kampene. Heldigvis fikk vi 
låne spillere fra G-9 - noe som ble en kjempegod 
løsning. Tusen takk til G-9!

Jeg tror denne løsningen motiverte begge lag.
Enkelte av våre spillere var også med å spilte 
kamper for G-9. Resultatmessig kjemper vi ikke 
helt i toppen, men vi har kommet et stort steg
videre, og motivasjonen for neste sesong er på 
topp. Spilleforståelsen begynner også å komme 
snikende. 

Dette året har til tider vært veldig spennende 
kamper med godt samspill og gode enkelt-
prestasjoner. Takk til spillere og andre som har 
bidratt til denne sesongen.

G-10 består av : Trener : Asbjørn Stenseth
Spillere : Trym, Brage, Marcus, Gardar, Idries, 
Ine. Innlånte G-9: Cammila, Tobias, Andreas
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ÅrSBeretnInG For G 9 
SeSonGen 2008

Vår tredje fotballsesong er avsluttet, og alle 
spillerne har fått sin velfortjente medalje.
Da vi startet opp på vår halvåret, hadde vi meldt 
på to lag, fordi vi året før hadde veldig mange 
spillere. Når 2008 sesongen startet hadde noen 
falt fra, derfor ble det tøft å stille to lag. Flere av 
spillerne måtte spille dobbelt opp med kamper. Vi
fikk også låne noen av G10 spillerne.

Etter endt vårsesong reduserte vi ned til et lag, 
noe som passet bedre. Innsatsviljen til spillerne 
på dette laget står det respekt av. De har gått inn i 
hver kamp med seier for øye, men dessverre har 
vi denne sesongen møtt mange gode lag. Vi har 
kjempet, men tapt mye. Noen mål har det blitt til 
Berger også, da står jubelen i taket og spillerne 
får en liten ekstra vitamininnsprøytning. Det som 
er spesielt med Berger laget er, at vi har jevnt 
fordelt med gutter og jenter. Det er det ingen av 
de andre lagene vi møter som har. Det er vi 
stolte av!

På slutten av sesongen trente vi med G10 laget, 
noe alle synes var spennende. Vi så innsatsviljen 
på treningene ble bedre og de gjorde hverandre 
gode. Det vil vi fortsette med neste sesong.

G9 laget har bestått av: Camilla, Ida Emilie, 
Sanna, Alice Marie, Kaia, Andreas, Tobias, 
Jørgen, Marcus, Sander.

Takk til foreldre og foresatte som har stilt opp. 
Takk til trenere og oppmenn som gjør en viktig 

innsats. Uten alle dere hadde vi ikke klart å stille 
lag for barna våre.

ÅrSBeretnInG For G 7/8 
SeSonGen 2008

20 forventningsfulle gutter og jenter møtte opp til 
første trening i begynnelsen av mai. Noen hadde 
sparket fotball før, men for andre var dette første 
spark på ballen. Med sesongstart like om hjørnet 
ble en utfordring for trenerne i vårsesongen, 
med kun 1 påmeldt 5-lag, å fordele 20 ivrige 
fotballspillere med like mange minutter hver til 
hver kamp.

Vårsesongen opplevde laget både storseire og 
stortap. Trenere opplevde et lag som stadig utviklet 
seg som et lag, med gode pasninger til hverandre 
og god lagmoral. Ved endt vårsesong gledet alle 
seg over mange gode kampresultater
og så frem imot en høstsesong med 2 påmeldte lag.

Høstsesongen fortsatte med like godt oppmøte på 
treningene som i vårsesongen, så alt lå til rette for 
2 lag som gledet seg til å ta fatt på kampene.
Lagene oppnådde gode resultater med mange 
seire og noen tap.

Laget har bestått av: Kristian, Kasper, Thomas, 
Zubair, Steffen, Simen, Chris-Ludvik, Jarl, Ina,
Melina, Amalie, Nora, Ingrid, Madelene, 
Johanne, Martine, Mats, Alexander, Jørgen, 
Jonas, Martin, Kevin, Marius, Inge, Kenneth, 
Mike og Edel Karin takker for flott innsats av 
barn og foreldre i året som har gått og håper like 
mange er klare til våren.

Årsberetning G 7/8 sesongen 2008 
 
20 forventningsfulle gutter og jenter møtte opp til første trening i begynnelsen 
av mai. Noen hadde sparket fotball før, men for andre var dette første spark på 
ballen.  
Med sesongstart like om hjørnet ble en utfordring for trenerne i vårsesongen, 
med kun 1 påmeldt 5-lag, å fordele 20 ivrige fotballspillere med like mange 
minutter hver til hver kamp.  
 
Vårsesongen opplevde laget både storseire og stortap. Trenere opplevde et lag 
som stadig utviklet seg som et lag, med gode pasninger til hverandre og god 
lagmoral. Ved endt vårsesong gledet alle seg over mange gode kampresultater 
og så frem imot en høstsesong med 2 påmeldte lag. 
 
Høstsesongen fortsatte med like godt oppmøte på treningene som i vårsesongen, 
så alt lå til rette for 2 lag som gledet seg til å ta fatt på kampene.  
Lagene oppnådde gode resultater med mange seire og noen tap.  
 
Laget har bestått av: 
Kristian, Kasper, Thomas, Zubair, Steffen, Simen, Chris-Ludvik, Jarl, Ina, 
Melina, Amalie, Nora, Ingrid, Madelene, Johanne, Martine, Mats, Alexander, 
Jørgen, Jonas, Martin, Kevin, Marius  
 
Inge, Kenneth, Mike og Edel Karin takker for flott innsats av barn og foreldre i 
året som har gått og håper like mange er klare til våren. 
 
BILDE G 7/8 
 

 
 
 
 
 

Slettet: ¶
¶
¶

Slettet: ¶
¶

Bilde av 7/8-års laget

Bilde av 9-års laget
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ÅrSBeretnInG 
BarneIdretten 2008

Utvalget har bestått av: 
Kyrre Magnus Tørrhaug, Heidi Sandnes, 
Kenneth Pedersen, Kristin Langklopp.

For første gang stilte vi i år med lag i Strømm 
IL sin årlige håndballcup. Dette ble en kjempe-
suksess spesielt med tanke på at vi hadde lite 
erfaring med håndballen. Men med mange 
håndball erfarne foreldre gikk det som en lek.
Berger stilte med to lag som var blandet i fra 1 
og 2 klasse. Både barn og voksne hadde en fl ott 
ettermiddag i Strømmhallen og til stor glede fi kk 
alle barna medalje. Vi håper å bli invitert også 
neste år. 

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 på hvert løp.
Rekrutteringen blant de minste er fortsatt bra. 

Også i år har det vært hyggelig med mange kjente 
fjes i fra Svelvik. Siste mandagsløp ble det delt ut 
premier til alle de som hadde deltatt 3 ganger eller 
mer. Vi hadde ingen formell avslutning i

år grunnet mangel på oppholdssted, men dette
kommer vi tilbake til med en grillfest til sommeren. 

Vi synes det var veldig hyggelig at Svelviks-
posten i år tok seg tid til å komme og skrev en 
fl ott reportasje med fi ne bilder. Det er kjempe- 
fl ott at så mange barn deltar og vi gleder oss til å 
starte opp igjen til våren.
Nå på denne tiden av året skulle vi egentlig ha 
ett tilbud om allidrett inne i gymsalen på Berger 
skole. Men som sikkert alle nå vet er denne under
utbygging og vi har derfor i år ikke noe inne 
tilbud. Men vi vil i løpet av denne perioden prøve 
å arrangere Barnas Turmedalje som er ett tilbud 
gjennom Norges gang- og mosjonsforbund. Og 
selvfølgelig å arrangere ski- og ake-aktiviteter når
snøen kommer.

Dette har vært ett spesielt år uten gymsal og 
tilgang til klubbhuset, men det har etter forholdene 
gått veldig bra takket positive innstilling i fra 
barn og voksne. Vi gleder oss veldig til gymsalen 
står ferdig og vi får tatt den i bruk, men da er vi 
avhengig av at foreldrene stiller opp som trenere 
for at det skal bli ett tilbud.

Vi vil benytte anledningen til å takke alle barn og 
foreldre som har stilt frivillig opp i år og gleder 
oss til å se dere igjen til neste år. En stor takk 
også til Svelviksposten for godt samarbeid.

hILde heLGeLand 

oG VeronICa pederSen

Vi gleder oss veldig til gymsalen står ferdig og vi får tatt den i bruk, men da er 
vi avhengig av at foreldrene stiller opp som trenere for at det skal bli ett tilbud. 
 
Vi vil benytte anledningen til å takke alle barn og foreldre som har still frivillig 
opp i år og gleder oss til å se dere igjen til neste år.  
 
En stor takk også til Svelviksposten for godt samarbeid.  
 
Hilde Helgeland og Veronica Pedersen 
 
         

 
 
 
 
 
 
Beretning Tur-o gruppa 2008 
 
Søndag 18. mai var det åpning av turorienteringen. Her ble det arrangert 
hesteskokasting, salg av kart og servering av kaffe, saft og kaker på 
Seterdammen. Det var over 70 personer som var innom i løpet av dagen, og hele 
63 som kastet hestesko. Vinneren av hesteskokastingen ble Ola Langklopp i 
seniorklassen og Anders Hyggen i ungdomsklassen. Heidi Havre var den 
heldige vinner av Bergerpledd som vi i god tradisjon trekker ut.  
 
Det ble også i år lagt ut ti lette poster på Brekke for nybegynnere i 
turorientering. Det var 17, både store og små, som leverte inn klippekort på disse 
postene. Av hovedpostene var det 34 personer som fullførte. Det var en liten 
oppgang fra i fjor hvor det var 27 som fullførte. Postene i år ble lagt ut fem og 
fem samlet i grupper på Høgås kartet. Dette har vi fått gode tilbakemeldinger på, 
da det var lett å legge ut på en rund tur med enten fem eller ti poster. Det var 
også greit for de yngste når postene ikke var så langt unna hverandre.  
 

Vi gleder oss veldig til gymsalen står ferdig og vi får tatt den i bruk, men da er 
vi avhengig av at foreldrene stiller opp som trenere for at det skal bli ett tilbud. 
 
Vi vil benytte anledningen til å takke alle barn og foreldre som har still frivillig 
opp i år og gleder oss til å se dere igjen til neste år.  
 
En stor takk også til Svelviksposten for godt samarbeid.  
 
Hilde Helgeland og Veronica Pedersen 
 
         

 
 
 
 
 
 
Beretning Tur-o gruppa 2008 
 
Søndag 18. mai var det åpning av turorienteringen. Her ble det arrangert 
hesteskokasting, salg av kart og servering av kaffe, saft og kaker på 
Seterdammen. Det var over 70 personer som var innom i løpet av dagen, og hele 
63 som kastet hestesko. Vinneren av hesteskokastingen ble Ola Langklopp i 
seniorklassen og Anders Hyggen i ungdomsklassen. Heidi Havre var den 
heldige vinner av Bergerpledd som vi i god tradisjon trekker ut.  
 
Det ble også i år lagt ut ti lette poster på Brekke for nybegynnere i 
turorientering. Det var 17, både store og små, som leverte inn klippekort på disse 
postene. Av hovedpostene var det 34 personer som fullførte. Det var en liten 
oppgang fra i fjor hvor det var 27 som fullførte. Postene i år ble lagt ut fem og 
fem samlet i grupper på Høgås kartet. Dette har vi fått gode tilbakemeldinger på, 
da det var lett å legge ut på en rund tur med enten fem eller ti poster. Det var 
også greit for de yngste når postene ikke var så langt unna hverandre.  
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BeretnInG tur-o Gruppa.

Søndag 18. mai var det åpning av turorienteringen. 
Her ble det arrangert hestesko-kasting, salg av
kart og servering av kaffe, saft og kaker på Seter-
dammen. Det var over 70 personer som var innom
i løpet av dagen, og hele 63 som kastet hestesko. 
Vinneren av hesteskokastingen ble Ola Langklopp
i seniorklassen og Anders Hyggen i ungdoms-
klassen. Heidi Havre var den heldige vinner av 
Bergerpledd som vi i god tradisjon trekker ut. 

Det ble også i år lagt ut ti lette poster på Brekke 
for nybegynnere i turorientering. Det var 17, 
både store og små, som leverte inn klippekort 
på disse postene. Av hovedpostene var det 
34 personer som fullførte. Det var en liten 
oppgang fra i fjor hvor det var 27 som fullførte. 
Postene i år ble lagt ut fem og fem samlet i 
grupper på Høgås kartet. Dette har vi fått gode 
tilbakemeldinger på, da det var lett å legge ut på 
en rund tur med enten fem eller ti poster. Det var 
også greit for de yngste når postene ikke var så 
langt unna hverandre.

Søndag 7. september ble det arrangert Blinde-
vannet og Langemyr rundt. 63 deltagere stilte 
til start på Blindevannet rundt og det var en stor 
økning fra 45 deltagere fra i fjor. Det var 14 som 
gjennomførte Langemyr rundt. Det var et surt og 
kaldt høstvær med litt regn utover dagen. Dette 
la ikke noen demper på den høye stemningen 
blant deltakerne, der de koset seg i målområdet 
med masse deilige kaker.

I år var det Heidi Morken og Fredrik Stenestø 
Lille som vant dame- og herreklassen. De vant et 
fl ott Bergerpledd i premie. I gratistrekningen var 
det Inge Wergeland som vant Bergerpleddet.

Søndag 26. oktober var det avslutning for 
turorienteringen. Her ble det også servert masse 
deilige kaker og nystekte vafl er. Det var mange 
som møtte opp for å få sine fortjente medaljer og 
plaketter denne kvelden. Det som er ekstra
hyggelig, er å se så mange barn som er med på 
både nybegynner og selve turorienteringen. 
Vi satser på at denne trenden fortsetter, og 
rekrutteringen av barn fremover øker.

O-gruppa vil gjerne takke alle i styret og andre gode 
hjelpere, slik at vi i år har kunnet gjennomføre 
alt fra tur-o åpning, Blindevanns-marsj og 
avslutning. Gruppa har bestått av Iren Lindseth 
og Heidi Sandnes.

Søndag 7. september ble det arrangert Blindevannet og Langemyr rundt. 63 
deltagere stilte til start på Blindevannet rundt og det var en stor økning fra 45 
deltagere fra i fjor. Det var 14 som gjennomførte Langemyr rundt. Det var et 
surt og kaldt høstvær med litt regn utover dagen. Dette la ikke noen demper på 
den høye stemningen blant deltakerne, der de koset seg i målområdet med masse 
deilige kaker.  
I år var det Heidi Morken og Fredrik Stenestø Lille som vant dame- og 
herreklassen. De vant et flott Bergerpledd i premie. I gratistrekningen var det 
Inge Wergeland som vant Bergerpleddet.   
 
Søndag 26. oktober var det avslutning for turorienteringen. Her ble det også 
servert masse deilige kaker og nystekte vafler. Det var mange som møtte opp for 
å få sine fortjente medaljer og plaketter denne kvelden. Det som er ekstra 
hyggelig, er å se så mange barn som er med på både nybegynner og selve 
turorienteringen. Vi satser på at denne trenden fortsetter, og rekrutteringen av 
barn fremover øker. 
 
O-gruppa vil gjerne takke alle i styret og andre gode hjelpere, slik at vi i år har 
kunnet gjennomføre alt fra tur-o åpning, Blindevannsmarsj og avslutning. 
 
Gruppa har bestått av Iren Lindseth og Heidi Sandnes. 
 

        
Heidi Morken og Hans Petter Gulbrandsen     Samling etter Blindevannsmarsjen 
mottar vandreskålene til odel og eie. 
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Samling etter Blindevannsmarsjen.

Søndag 7. september ble det arrangert Blindevannet og Langemyr rundt. 63 
deltagere stilte til start på Blindevannet rundt og det var en stor økning fra 45 
deltagere fra i fjor. Det var 14 som gjennomførte Langemyr rundt. Det var et 
surt og kaldt høstvær med litt regn utover dagen. Dette la ikke noen demper på 
den høye stemningen blant deltakerne, der de koset seg i målområdet med masse 
deilige kaker.  
I år var det Heidi Morken og Fredrik Stenestø Lille som vant dame- og 
herreklassen. De vant et flott Bergerpledd i premie. I gratistrekningen var det 
Inge Wergeland som vant Bergerpleddet.   
 
Søndag 26. oktober var det avslutning for turorienteringen. Her ble det også 
servert masse deilige kaker og nystekte vafler. Det var mange som møtte opp for 
å få sine fortjente medaljer og plaketter denne kvelden. Det som er ekstra 
hyggelig, er å se så mange barn som er med på både nybegynner og selve 
turorienteringen. Vi satser på at denne trenden fortsetter, og rekrutteringen av 
barn fremover øker. 
 
O-gruppa vil gjerne takke alle i styret og andre gode hjelpere, slik at vi i år har 
kunnet gjennomføre alt fra tur-o åpning, Blindevannsmarsj og avslutning. 
 
Gruppa har bestått av Iren Lindseth og Heidi Sandnes. 
 

        
Heidi Morken og Hans Petter Gulbrandsen     Samling etter Blindevannsmarsjen 
mottar vandreskålene til odel og eie. 
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Heidi og Morken og Hans Petter Gulbrandsen mottar 
vandreskålene til odel og eie.
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anLeGGSneMnda 2008

Nytt år har allerede gått siden vi skrev i Bilposten 
sist. Dette året har anleggsnemnden som er en
ressursgruppe med kreative og nevenyttige 
personer brukt mesteparten av tiden til 
administrativt arbeid.

utleie klubbhus Berger Skole:
Vi startet året med å være delaktige i prosessen 
med utleien av klubbhuset til skolen. Vi måtte 
gjøre enkelte små tilpasninger i klubbhuset i 
forbindelsen med utleien.

Snøkanon:
Prosjekt snøkanon har det vært snakket om 
i mange år, men vi har ikke kommet ut av 
startgropen. Det har bare blitt med praten. På 
et styremøte sist vinter ble det bestemt at vi 
skulle sette ned en resursgruppe for å få realisert 
prosjektet. Det har de siste årene blitt en økende 
interesse for å kunne snølegge lysløypen da 
den ligger ideelt til med hensyn til kulden langs 
elven. Da det både er tilgang til strøm og vann 
i området ligger forholdene godt til rette. For 
å kunne realisere prosjektet med hensyn til 
spillemidler, var vi nødt til å fornye lysløype 
avtalen med grunneier. Dette er en avtale som går 
ut i 2015 med rett til fornyelse. Dessverre har vi 
foreløpig ikke fått fornyet avtalen med grunneier. 
Det innebærer at hele snøkanon prosjektet er lagt 
til side. I forhold til handlingsplanen som laget 
jobber etter ble det for noen år siden omprioritert 
slik at vi gikk til anskaffelse av løypemaskin før 

snøkanon prosjektet. Vi beklager at vi ikke får 
utviklet oss videre slik vi hadde planer om, men 
dette er ikke noe vi kommer videre med før en ny 
og forlenget avtale med grunneier foreligger.

ny ski løypetrase til Flåbekk:
Til neste sommer kommer vi til å lage en ny ski 
løypetrase ned til Flåbekk . Løypen vil bli en km 
og kommer inn på dagens løype på toppen av 
Barlindokka. Prosjektet har et budsjett på 80.000 
kr og vil bli dekket med 50% av spillemidler. 
Vi vil rette en stor takk til Kjell Flågan som er 
grunneier og stilt seg positivt til prosjektet.

drifttilskudd Løypemaskin:
Etter Svelvik kommune har fått sin egen løype-
maskin som driftes 100% av kommunen  føler vi
at dagens avtale vi har med kommunen er for
dårlig. Vi dekker alle driftskostnader for 
maskinen selv. I forbindelse med kommune 
budsjettet for neste år jobber vi nå for å få til en 
bedre avtale. 

Vi får håpe dette arbeidet går i orden slik at det 
blir en mer lik fordeling for løypekjøringen i 
kommunen. Anleggsnemnden utfører vedlike-
holdet samt kjøringen av maskinen. Vi driver nå 
før jul med vedlikehold på maskinen slik at den 
er klar til en fin ski vinter…..
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.
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daMeGruppaS ÅrSBeretnInG 
For 2008

Styret har i 2008 hatt følgende sammensetning:

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

Torild Sørensen har i 2008 representert Dame-
gruppa i Fondsstyret og i Seniorgruppas styre.
Følgende er bevilget i 2008: 
Kr 1.000,- til Barneidretten 
Kr 500,- til Skigruppa.

I skoleåret 2008/2009 er klubbhuset leid ut til 
Svelvik kommune/Berger skole.

Damegruppas årsmøte fant derfor sted i eget rom 
på SMIA 09. april 2008.

23. mai hadde vi sommeravslutning hos Jenny 
Hanssen.

På begge disse arrangementene var det bra
frammøte både av “unge og gamle” 
damegruppemedlemmer.

Berger 01. november 2008
eva uglum

orIenterInG Fra 
SenIorGruppa 2008.

I og med at klubbhuset skulle være skole fra 
våren av og vi derved ble uten tilholdssted for 
våre onsdagsturer, hadde vi et problem. Men dette 
ble løst på en glimrende måte i og med at vi ble 
møtt med enestående velvilje når vi ønsket å
forhøre oss med pinsemenigheten Betania om å 
få tilholdssted der. En ordning som vi er meget 
takknemmelig for. Laget har også betalt husleien 
for oss der oppe, så alle har vært med på å legge 
forholdene til rette.

Vi åpnet onsdagsturene 5. mars og hadde innkalt 
til årsmøte den samme dagen. Først ble
medlemmene ønsket velkommen til en ny sesong 
og videre ble laget gratulert med sine 113 år lange 
historie og alle stemte i med bursdagssangen. 
(to dager på forskudd.)

Formann Anselm Sørensen ønsket så velkommen 
til årsmøtet hvor hele 40 stk. hadde møtt frem. 

Før man gikk over til dagsorden fikk Anne- Lise 
Engnes ordet og overrakte et lite skrin med 
”Berger Seniorklubb” inngravert på lokket og 
nedi lå en fin formannsklubbe. Alt forarbeidet av 
hennes mann Leif. 

Lisbet Solberg som var gått bort siden forrige 
årsmøte ble minnet med ett minutt stillhet. 

Så vel styrets beretning som kasserers regnskap 
ble enstemmig godkjent.
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Leif og Anne Lise Engnes, Anselm Sørensen
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Styrets sammensetning er:

Formann:  Anselm Sørensen   gj.v.
Kasserer:  Synnøve Melling   ny
Sekretær  Olaf Stenestø   gj.v.
Styremedlem:  Iren Sando   gj.v.
Repr. damegruppa  Torild Sørensen
Valgkomite:  Kåre Jensen   gj.v.
Valgkomite:  Karin Endrerud   gj.v.

Dagen ble avsluttet med kaffe, rundstykker og 
kake samt en hilsen av lagets leder Maria Hansen. 
Tilslutt en vellykket utlodning.

Det ble arrangert 10 turer på vårsesongen med de
to siste som ” ut i det blå”. Her besøkte vi den 
nye båthavna ved Jarlsberg Brygge og områdene 
rundt. Sesongavslutningen var en vellykket grill 
dag i strålende sol på plenen i Sandvika.

Høstsesongen startet opp onsdag 10. september 
og fortsatte ut november måned. Den første turen 
gikk til Varberg i Blindevanns veien. Her ble vi
vist rundt i det hypermoderne sagbruket for lauv-
virke, som de driver og etablerer der oppe, samt 
en villsvinsfarm som også fantes på stedet. Det 
var imponerende investeringer som var gjort i vei 
og anlegg, og alle ønsket å få komme tilbake når 

Side 13

anlegget var i full drift.

Onsdagen etter var vi på bedriftsbesøk hos Jensen
Møbler. Her fikk vi en grundig innføring i bedrift-
ens mange madrass typer, takket være at vi var 
tilgodesett med noen av de beste spesialister som 
bedriften rår over. De gikk gjennom hele bedriften 
med oss. En ting vi satte meget stor pris på.

Oppslutningen om våre onsdagsturer har vært 
gledelig stor, i det vi ligger på pluss minus 25 stk.
hver gang. Onsdagturenes minijulebord og senior-
gruppas tradisjonelle julebord (i år på Vinn’s 
klubbhus) dannet avslutningen på et aktivt år. 

Senior gruppa 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 2009.
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Velfortjent kaffepause.



kJØp aV oVertrekkSdreSSer 
BerGer IL.

Berger IL har etablert avtale for kjøp av 
overtrekksdresser.

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 ovenfor.

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

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,-
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