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Lederen har ordet

Nå er det jul igjen, og klubbhuset er nå klart 
til utleie etter å ha fått litt oppussing innvendig 
med blant annet ny kjøkkeninnredning og noen 
malingsstrøk. Utvendig har det blitt nye vind-
skier, og til våren skal det bli maling på muren. 
Anleggsnemda har hatt ansvar for å tilbakestille 
arealer rundt klubbhuset etter at skolen flyttet, 
og nå er det blitt veldig pent igjen med gressplen 
istedenfor brakker.

Vi takker Berger skole for et godt samarbeid i 
denne utleieperioden, og vi savner barna som i 
over et år har brukt klubbhuset som skole.

Vi har også i 2009 leid lokaler for noen av våre 
aktiviteter, bl.a. har vi leid Betania slik at Senior-
gruppa har kunnet opprettholde sine onsdagsturer 
med kaffeservering. Gymsalen i Berger skole har 
ikke vært tilgjengelig for våre aktiviteter pga om-
byggingen og det har vært en utfordring. Barne-
idretten løste dette på en fin måte ved å arrangere 
Barnas tur-medalje med turer i nærmiljøet. De har 
hatt en kjempebra oppslutning på Mandagsløpene 
med deltakere fra Sande og Svelvik i tillegg til 
Berger. 

Fotballen har i år klart å få fram 2 jentelag – 
Berger J10 og J8 Berger Dynamitt! Kjempebra 
tiltak, og undertegnede som er tidligere trener for 
jentelaget Berger Tornados, er veldig glad for å ha 
jentelag igjen i Berger IL. I tillegg til jentelagene 
har fotballen hatt 3 lag i serien.

Skigruppa hadde stor deltakelse på sine Onsdags-
renn i år da snøen endelig kom i januar. Det ble 
arrangert skirenn helt til midten av mars. Snøen 
kom i store mengder hvilket gjorde at Alpin-
anlegget kunne åpnes til glede for mange brett- 
og slalåmkjørere. Dessverre mangler vi fortsatt en 
leder for Alpingruppa, noe som gjør det vanske-
ligere å holde anlegget åpent. 

Når snøen kommer neste gang kan vi også ben-
ytte en ny løypetrasé som dere kan lese mer om i 
Anleggsnemdas beretning.

Tur-O gruppa hadde i år værgudene med seg på 

begge sine arrangementer; Tur O - Dagen og 
Blindvannsmarsjen, men med litt færre deltakere 
enn i fjor til tross for markedsføring i Svelviks-
posten og Sande Avis.
 
Jeg vil benytte anledningen til å minne dere om 
vår hjemmeside www.bergeril.no som blir kon-
tinuerlig oppdatert av webredaktør Geir Arne 
Holen.

Det er en glede å være leder for et så engasjert 
styre som vi har i Berger IL. Jeg vil takke dere i 
styret, som sammen med ledere, trenere og opp-
menn, gjør at vi kan opprettholde et godt tilbud 
på forskjellige aktiviteter til glede for 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



Side 4 BIL-posten   -   Desember 2009 - Nr. 1 - 33. årgang Side 5BIL-posten   -   Desember 2009 - Nr. 1 - 33. årgang

referat fra 
GeneraLforsamLinGen 2009 
 

1. Godkjenning av innkallingen
 Innkallingen ble godkjent

2. Godkjenning av sakslisten
 1. Godkjenning av innkallingen
 2. Godkjenning av sakslisten
 3. Valg av dirigent
 4. Valg av sekretær
 5. Valg av 2 medl. til å signere protokoll
 6. Referat fra generalforsamlingen 2008
 7. Styrets beretning for perioden 2008/2009
 8. Beretning fra skigruppa
 9. Beretning fra alpingruppa
 10. Beretning fra fotballgruppa
 11. Beretning fra tur- o gruppa
 12. Beretning fra barneidretten
 13. Beretning fra Annleggsnemda
 14. Beretning fra fondsstyret
 15. Orientering fra damegruppa
 16. Orientering fra seniorgruppa
 17. Innkomne forslag
 18. Regnskap 2008/budsjett 2009
 19. Valg

 Enkel servering.
 Ingen innvendinger til saksliste.

3. Valg av dirigent.
 Maria Hansen ble valgt.

4. Valg av sekretær.
 Edel Karin Wøien-Karlsen ble valgt.

5. Valg av 2 medlemmer til å signere protokoll.
 Thore Johansen og Anselm Sørensen ble valgt.

6. Referat fra generalforsamlingen 2008.
 Referatet ble lest opp av Edel Karin Wøien-

Karlsen. Ingen kommentar.

7. Styrets beretning for perioden 2008/2009.
 Beretningen ble lest opp av Edel Karin Wøien-

Karlsen. Ingen kommentar.

8. Beretning fra skigruppa.
 Skigruppas beretning ble lest opp av Harald 

Inge Sand. Ingen kommentar.

9. Beretning fra alpingruppa.
 Det var ingen beretning fra gruppa, da gruppa 

ikke har hatt leder. Maria sa noen ord.
 Ingen kommentar.

10. Beretning fra fotballgruppa.
  Beretningen ble lest opp av Anita Tuhus. 
  Ingen kommentar.

11. Beretning fra tur-o gruppa.
  Heidi Sandnes leste opp Tur- o gruppas   

 beretning. Ingen kommentar.

12. Beretning fra barneidretten.
  Hilde Helgeland leste opp barneidrettens  

 beretning. Ingen kommentar.

13. Beretning fra anleggsnemda.
  Beretningen ble lest opp av Atle Stenestø. 

 Ingen kommentar.

14. Beretning fra fondsstyret.
  Olaf Stenestø leste opp fondsstyrets   

 beretning. Ingen kommentar.

15. Orientering fra damegruppa.
  Brita Stenestø leste opp orienteringen fra  

 damegruppa. Ingen kommentar. 

16. Orientering fra seniorgruppa.
  Olaf Stenestø leste opp orienteringen fra  

 seniorgruppa. Ingen kommentar.

17. Innkomne forslag.
  Det var ingen innkomne forslag. 

18. Regnskap 2008/ Budsjett 2009.
  Maria Hansen gikk gjennom regnskapet for  

 2008 og budsjettet for 2009. Regnskapet er  
 revidert og godkjent. Ingen kommentar.

19. Valg
  Maria Hansen leste opp valgkomiteens   

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

 Maria Hansen og Hilde Helgeland.

20. Eventuelt
  Maria overrakte blomster til Anita Tuhus,  

 som går ut av styret.

Generalforsamlingen ble avsluttet med enkel 
servering og sosialt samvær.

Olaf Stenestø ønsket ordet og takket for 
styrets arbeid for ungdommen på Berger. Han 
berømmet for arbeidet i skiløypene og arbeidet 
i alpinanlegget. Han synes at styret gjør en god 
jobb og holder lagets gode økonomi vedlike.

Det var totalt 18 deltakere tilstede, hvorav 9 fra 
styret.

Valgkomiteens forslag – Generalforsamlingen 2009 
Verv Tillitsvalgt pr. i dag Forslag 

Nestleder Terje Langklopp Gjenvalg 

Sekretær Edel Karin Wøien Gjenvalg 

Styremedlem 2 Geir Arne Holen Gjenvalg 

Representantskapet 

 

Ola Langklopp 

Per Einar Gravdahl 

Jørg Jebsen vara  

Gjenvalg 

Gjenvalg 

Gjenvalg 

Fondstyre 

 

Dag Harald Sand 

Erling Winje 

Gjenvalg 

Gjenvalg 

Revisorer 

 

 

Heidi Johansen 

Inger Margrethe Wøien 

Marit Blikom (vara) 

Gjenvalg 

Gjenvalg 

Gjenvalg 

Leder Fotballgruppa Anita Tuhus Mike Bikoulis 

Utvalg Terje Larsen 

Terje Haugum 

Geir Arne Holen 

Anita Kristin Tuhus 

Edel Karin Wøien-Karlsen 

 

Leder  skigruppa Harald Inge Sand Gjenvalg 

Utvalg Knut Wibe Lund 

Ola Langklopp 

Dag Harald Sand 

Atle Melling 

Bjørn Wessel 

Gjenvalg 

Gjenvalg 

Gjenvalg 

Gjenvalg 

Gjenvalg 

David Ekroll 

Leder Barneidretten Hilde Helgeland 

Veronica Pedersen 

Gjenvalg 

Gjenvalg 

Utvalg Terje Langklopp 

Harald I. Sand 

Kenneth Pedersen 

Leif Arne Pedersen 

Edel Karin Wøien 

Inge Bråthen 

Kyrre Magnus Tørhaug 

Kristin Langklopp 

Heidi Bredesen 

Linda Finsand Holmquist 

Linda Skimten 

Hanne Stenestø Meland 

Hilde Bråthen 

Aida Solberg 
Lars Christian Jensen 

Gjenvalg 

Leder Tur o-gruppen Heidi Bredesen Gjenvalg 

Utvalg Iren Lindseth 

Atle Stenestø 

Gjenvalg 

Gjenvalg 

Leder Alpingruppa     

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 

 

 

 

Styrets beretning 2008/2009 



styrets beretninG 2008/2009

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: Anita Tuhus
Leder barneidretten: Hilde Helgeland og 
 Veronica Pedersen
Leder skigruppa: Harald Inge Sand
Leder alpin:   
Leder tur-o: Heidi Bredesen
Leder anleggsnemda: Atle Stenestø

Det er avholdt sju styremøter, og en workshop. 
Styret har i år arbeidet med å få ferdigstilt 
hjemmesiden vår, www.bergeril.no . Resultatet 
ligger ute på nett. Her kommer det til å ligge ny-
heter i klubben, ulike hendelser og ulike 
resultater.

I året som har gått, har styret i Berger I. L hatt 
en leieavtale med kommunen f o m 1.mars 2008 
t.o.m 1.mai 2009. Det er i perioden drevet skole 
her fra 1 til 4 klasse. Styret tenker å pusse opp 
Klubbhuset, både utvendig og innvendig etter at 
skolen flytter ut fra lokalene til sommeren.

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

Det ble satt ned en prosjektgruppe, bestående 
av noen fra styret og 2 eksterne ressurspersoner, 
som skulle jobbe med en evt. investering av 
snøkanon. Prosjektet er lagt på is siden BIL ikke 
fikk forlenget avtale med grunneier på nåværende 
tidspunkt.

Det ble også satt ned en gruppe for å få til fornyet 
driftsavtale for løypemaskinen med 
kommunen, hvilket resulterte i at kommunen 
bevilget 20.000.- i driftstilskudd. 

Fotballgruppa hadde for sesongen 2008 4 lag fra 
7- 10 år. I tillegg var kiosken åpen hver hjemme-
kamp, noe som også gir kroner i kassa.
For vårsesongen 2009, er det meldt på 4 lag i 
aldersgruppe 7-11 år. 11årslaget vil spille 7er 
fotball, G9, G8 og G7spiller 5-er fotball 

Vi har hatt en god vinter. Noe som igjen har ført 
til stor aktivitet i skiløypa. 
Onsdagsrennene har blitt gjennomført som plan-
lagt.

Med god dugnadsinnsats fra anleggsnemda og 
arbeidsgruppa i alpin kunne idrettslaget åpne 
Seterkleiva igjen, til tross for at laget har slitt 
med å skaffe alpinleder. 

Den 18.mai var det tur-o dag. Seterdamstua var 
stedet, og som vanlig var det salg av materiell, 
hesteskokasting og kaffe/kake servering på pro-
grammet. Det var mange store og små innom i 
løpet av dagen.
Blindevannet rundt og Langemyr rundt ble 
arrangert søndag 7.september med bra oppmøte.

Barneidretten har hatt store utfordringer i høst og 
vintersesongen i og med at gymsalen på skolen 
har vært utilgjengelig. Men i vinter har de løst 
dette på en utmerket måte ved å arrangere turer 
rundt i nærområdet. Den første turen gikk til 
hulene på Hovet som var spennende for barna 
som deltok. De har i tillegg arrangert ski og ake-
aktiviteter ved Klubbhuset I sommersesongen 
arrangeres det mandagsløp i parken ved fotball-
banen. Dette er et meget populært tilbud som 
trekker barn fra både Berger og Svelvik..

Atle Stenestø har representert oss i idrettsrådet, 
og Kristin Larsen 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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skiGruppa

Skigruppa startet sesongen med dugnad i lysløypa 
15.11. De 8 som møtte opp friserte traseen etter 
beste evne. 

De to første onsdagsrenna ble avlyst på grunn 
av for lite snø. Den 21.1 var det endelig snø 
nok, og 33 barn møtte opp til sesongens første 
onsdagsrenn. Siden kom det bare mer snø slik at 
det ble problemfritt å arrangere renn. 

Til sammen har 76 barn deltatt. Årsbeste var 
4. februar med 40 deltagere. Siste rennet ble 
arrangert 11. mars. 

Søndag 15. mars avsluttet vi sesongen med 
barneskirenn, grilling og premieutdeling for 
onsdagsrenna. 

Takk til anleggsnemda med Per Einar i spissen for 
topp preparering av løypene.

Vebjørn Rønning har deltatt i renn i klasse 10 år. 
Blant annet Konnerud 2 dagers, I. L Ivrig sitt renn 
i Svarstad, ROS Sprinten og renn i Nordre Sande.

Seterdamstua har holdt åpent sju søndager. 
Mange har vært innom, både skiløpere og de som 
bruker varmestua som turmål til fots. 

Harald Inge Sand

berGer fotbaLLGruppe 2009

Årets sesong besto som vanlig av to deler: vår- og 
høstsesong. Vi stilte med 4 lag i vårsesongens 
serie: G7, G8, G9 og G11. Selv om ”G” står for 
gutter spilte mange jenter i lagene til 7, 8 og 11 
åringene. 

Det gikk veldig bra til tross for utfordringen G9 
hadde med for få spillere. De lånte spillere fra 
både G7 og G8 når de trengte det og klarte å stille 
lag til alle kampene! Vi avsluttet vårsesongen 
med deltakelse i Huringen cup, noe som alle 
synes var utrolig gøy. Vi satser på å delta på 
samme cup neste år.

Vi benyttet pausen mellom vår- og høstsesong 
til å omorganisere lagene, og stilte med følgende 
5 lag i høstsesongens serie: G7, J8, G9, J10 og 
G11. Det var bare G7 som besto av både gutter og 
jenter. 

Mot slutten av sesongen deltok vi i Sande 
sportsklubb cup. Det var stor stas å delta i cupen, 
men dessverre ble det ikke arrangert kamper 
for jentene. Det at cupen også var litt dårlig 
organisert har gjort at vi har bestemt oss for å 
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prøve en annen cup neste år. Målet vårt er å delta 
i 2 cuper i løpet av året.

Da vi hadde vår avslutningsfest på klubbhuset, 
talte vi 47 barn, som alle fikk medalje og 
gratulasjoner for en strålende innsats.

Det har også vært noen forandringer ved 
fotballbanen vår. To nye fotballmål ble kjøpt inn 
før vårsesongen og vi har nylig lagt ny ferdigplen 
der hvor skolebrakkene sto. En stor takk til alle 
foreldre som stilte på dugnadene.

Vi har innsett at det er viktig med innendørs 
treninger om vinteren for å øke spillernes 
ferdigheter og ikke miste spillere til andre klubber 
som lenge har hatt et slikt tilbud. Derfor satser vi 
i år på innendørs treninger i skolens gymsal. Ikke 
alle lagene har fått plass, men målet vårt er at alle 
skal ha mulighet til innendørs trening etter hvert.

Når det gjelder neste år, så har vi en stor 
utfordring: Våre 3 eldste lag spiller 7-er fotball, 
og trenger flere spillere. Vi kommer til å snakke 
med Svelvik IF for å se om det er mulig å få til et 
samarbeid slik at vi kan stille med felles lag.

Til slutt ønsker vi hjertelig velkommen til det nye 
laget med 6 åringer som allerede har begynt med 
innendørs treninger! Vi håper at alle våre spillere 
fortsetter neste år, og at enda flere barn melder 
seg inn.

Mike Bikoulis
fotballeder

ÅrsberetninG for G11, 
sesonGen 2009

Vi startet vårsesongen med gutter og jenter fra 5. 
og 6. klasse. Det viste seg å være alt for mange og 
vi besluttet sammen med Anita å dele gutter og 
jenter i håp om at resultatene skulle forbedre seg. 
Både guttene og jentene synes dette var positivt. 

Resultatmessig for guttene utgjorde ikke dette den 
positive oppturen vi hadde håpet. Resultatene var 
sørgelige med unntak av cupene hvor vi toppet 

laget med to større, for å kompensere for alle de 
yngre, som viser hvor vanskelig det er å blande 
lag når de begynner å bli eldre.

Vi fikk for første gang fast keeper som gjorde 
store fremskritt utover i sesongen. Spillerne har 
gjort en kjempeinnsats til tross aldersforskjell. 
Vi opplevde en spillergjeng med stor entusiasme 
på trening, velvillig til å lære, men noen var 
vanskelig å få til å løpe, også på kamp.

Ut i fra dette mener både trener og oppmann 
at spillerne fortjener en kjempe honnør og har 
fått en velfortjent medalje. Dette er positive 
gutter med mye fotball i seg som fortjener bedre 
forutsetninger for å bli bedre. 

Laget har bestått av: Trym, Brage, Gardar, Idries, 
Marcus, Tobias, Andreas, Markus, Sander.

Asbjørn og Terje takker for sesongen og ser 
usikkert på den neste.

ÅrsberetninG for J 10 
sesonGen 2009

Høsten 2009 var vi mange nok ivrige fotballjenter 
til å danne eget jentelag/J10, noen helt nye 
spillere og noen som hadde spilt sammen med 
guttene siden første klasse var med. 

Laget består av: Alice, Carmen, Ida Emilie, Ida 
Marie, Kaia, Oda, Camilla, Susanne og Sanna. 
Vi har hatt vår egen trening innimellom kampene. 
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Selv om vi ikke har spilt så mange kamper denne 
høsten, har de vi har spilt vært veldig spennende. 

Spesielt kampen mot Huringen på banen til 
Glassverket. Dette var en målrik kamp, hvor 
ledelsen byttet fra lag til lag helt frem til slutt. Da 
var det Bergerjentene som kunne ta seieren med 
hjem, noe vi var veldig stolte av! Treningene etter 
serien er avsluttet har fortsatt. Vi har tenkt å bli 
veldig gode, derfor trener vi jevnt og trutt. Fra 
våren vil vi gå fra å spille 5er fotball til å spille 
7er fotball. Da vil vi bli litt få jenter, derfor har vi 
startet så smått et samarbeid med J10 i Svelvik. 

Vi har hatt vår første trening sammen i Ebbestad 
hallen, som ga mersmak! Lørdag 7.11 reiste vi 
sammen med J10 i Svelvik på cupfinalen for 
kvinner. Dette ble en strålende dag, hvor laget 
som de fleste jentene heiet på vant. 

Anita Tuhus

ÅrsberetninG for G 8/9 
sesonGen 2009

Vi startet opp med et G9 lag og et G8 lag i 
vårsesongen. Med veldig få spillere på G9 valgte 
vi å slå sammen disse to lagene til et rent guttelag 
før høstsesongen. Dermed fikk jentene som hadde 
spilt på G8 et eget jentelag som hadde en super 
høstsesong.

Nå er sesongen avsluttet og laget har hatt 
avslutning med utdeling av medaljer. 
Laget har også fått flotte pokaler etter å ha deltatt 
i Huringen cup og Sande Sportsklubb cup. 
På dette laget er det nesten jevnt fordelt med 

gutter 8 år og gutter 9 år, men vi har spilt i G9 
serien. Laget har møtt veldig god motstand og det 
har blitt mange tap. Laget spilte bedre og bedre 
utover høsten og kampene ble jevnere og jevnere. 
Laget har etter hvert scoret flere mål i kampene 
og det gjorde det nok lettere å tåle det å tape også. 
Årets siste seriekamp ble veldig spennende og det 
holdt nesten til seier.   

Nå er guttene fra G8 i gang med innetrening 
sammen med G7. Neste sesong skal disse guttene 
spille på samme lag. Vi gleder oss til neste 
sesong.     

G8/G9 Laget har bestått av: Even, Zubair, Chris-
Ludvik, Jarl, Kasper, Mats, Alexander, Jonas og 
Martin.

Takk til foreldre og foresatte som har stilt opp. 

Eva Holen (oppmann).   
Kenneth Pedersen (trener)

super sesonG for berGers J8

Etter sommerferien stilte mange nye og gamle 
forventningsfulle jenter opp for å starte et eget 
jentelag. Etter et par sesonger som spillere på 
guttelaget ville jentene vise seg på et eget lag. 
Treningen med guttene viste seg raskt å ha gitt 
resultater ved både dribling og taklinger.
Vi hadde ikke mange treningene før sesongen var 
i gang og resultatene ble gode. På 9 kamper vant 
vi 5, spilte 2 uavgjort og tapte 2 kamper.
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En takk til alle foreldrene som har vært med på 
kamp og gjort en dugnadsinnsats for klubben.
Disse har vært med på J-8:
Amalie, Ingrid, Johanne, Kristina, Madelene, 
Martine, Melina og Nora  

Edel Karin takker jentene for kjempebra innsats 
både i kamp og på trening. 

ÅrsberetninG 
for G 7 sesonGen 2009

Vår første fotballsesong er avsluttet, og alle 
spillerne har fått sin velfortjente medalje. 
Laget har også fått fine pokaler etter å ha deltatt i 
Huringen cup og Sande Sportsklubb cup. 

På dette laget er det jevnt fordelt med gutter og 
jenter. Det er det ingen av de andre lagene vi har 
møtt som har hatt. Det er vi veldig stolte av.  

Det var en spent gjeng som startet opp med 
trening og kamper i våres. Det har uten tvil 
vært en supersesong for dette laget. Det har blitt 
mange mål, og laget har gått fra seier til seier i 
serien og i cupene som de har deltatt i. 
 
Etter sommerferien har guttene trent med guttene 
på G8/G9 laget, og jentene har trent sammen med 
jentene på J8 laget. Men kampene har guttene og 
jentene spilt sammen. Det har vært masse god 
innsats, godt humør og selvfølgelig masse jubel!  

G7 laget har bestått av: Kassandra, Amalie, 
Synne, Ylva, Tuva, Nora, Joakim, Lars, Ben 
David, Emil E, Mathias, Marius og Eirik. 

Nå er guttene i gang med innetrening sammen 
med G8. Neste sesong skal disse guttene spille på 
samme lag. Jentene skal neste sesong spille på et 
rent jentelag, sammen med jentene som har vært 
J8 denne sesongen. Det blir veldig spennende å se 
hvordan neste sesong blir.    

Takk til foreldre og foresatte som har stilt opp. 
Eva Holen (oppmann).  Hermann 
Hagemann og Geir Arne Holen (trenere)

ÅrsberetninG 
barneidretten 2009

Utvalget har bestått av: 

Kyrre Magnus Tørhaug
Linda Holmquist
Hilde Bråthen
Hanne Stenestø Meland
Linda Skimten
Aida Beate Solberg
Lars Christian Jensen

Denne vinteren hadde vi ingen gymsal å være i og 
gjennomførte derfor Barnas turmedalje som er et 
tilbud gjennom Norges gang- og mosjonsforbund. 
Vi var på mange turer i nærområdet blant annet 
tur til hula på Hovet, og gjennomførte mange ski/
akedager. Barnas turmedalje ble avsluttet rett før 
påske med skattejakt, premiering og pølsefest ved 
klubbhuset.

Vi ble også i år invitert til Strømm IL’s årlige 
håndballcup. Der stilte vi med tre lag og 
storspilte til tross for at vi manglet trening. Men 
vi er veldig heldige som har håndballerfarne 
foreldre som stiller frivillig opp. Både voksne og 
barn hadde en flott dag i Strømmhallen. Og den 
ble avsluttet med medaljeutdeling. Vi håper på 
invitasjon neste år også.

Startet som tradisjon tro opp med mandagsløpet 
etter påske. Her er det fortsatt godt oppmøte med 
barn fra Sande, Svelvik og selvfølgelig Berger. 
Siste mandag før høstferien hadde vi avslutning 
med saft, kaker, kaffe og selvfølgelig premier til 
alle som hadde deltatt. Vi delte ut ca 70 premier 
og det er vi veldig fornøyde med.

Endelig er gymsalen klar for innetrening. Mandag 
etter høstferien var det inn i gymsalen for å trene. 
Det er godt oppmøte på de minste gruppene. Der 
har vi vært heldige som har fått foreldre til å trene 
barna. 

I de største gruppene har vi fått Lars Christian 
Jensen som trener, men sliter litt med dårlig 
oppmøte. Dette er noe vi jobber med.

Vi vil benytte anledningen til å takke alle barn og 
voksne som har stilt frivillig opp i år. Tusen takk 
også til Lars Christian som stiller opp som trener. 
Vi vil også rette en stor takk til Berger skole 
for lån av gymsal og til Svelviksposten for godt 
samarbeid.

Veronica Pedersen og Hilde Helgeland

      
                                                                                 

beretninG tur-o Gruppa 2009

Søndag 10. mai var det åpning av årets 
turorientering på Seterdammen for 39. gang. 
Her ble det arrangert hesteskokasting, salg av 
kart og servering av kaffe, saft og kaker. Det 
var 38 turlystne som var innom for å kjøpe 
kart og kaste hestesko. En liten nedgang fra 
2008 der det var 63 som var med. Vinneren av 
hesteskokastingen i seniorklassen ble også i år, 
som i fjor, Ola Langklopp. Han tok dermed et 
nytt napp i vandrepokalen. Marcus Langklopp 
ble vinner i ungdomsklassen. I klasse fra 4-7 år 
var det Marcus Sandnes som vant, og i klasse 
under 4 år var det Sivert Ekroll som stakk av med 
seieren. Mike Bikoulis 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 14 som 
leverte inn klippekort på disse postene, mot 17 
i fjor. Av hovedpostene var det 35 personer som 
fullførte, mot 34 i fjor. Postene ble lagt ut på 
Brånaåsen kartet. Det ble også i år lagt ut poster 
som ikke var for langt unna hverandre, noe som 
gjorde det lettere for de yngste deltagerne. 

Søndag 6. september ble det arrangert 
Blindevannet og Langemyr rundt. 48 deltagere 
stilte til start på Blindevannet rundt, noe som 
var en liten nedgang fra 63 deltagere i fjor. Det 
var derimot en økning fra14 til 28 deltagere 
som gjennomførte Langemyr rundt. Det var 
et nydelig høstvær med sol denne dagen, og 
deltagerne koset seg lenge i målområdet med 
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nystekte vafler. I år var det Heidi Morken og 
Ove Solli som vant dame- og herreklassen. De 
vant et flott Bergerpledd i premie, samt hvert sitt 
napp i vandrepokalen. I gratistrekningen var det 
Joakim Isaksen som vant Bergerpleddet og Mona 
Malmros som vant eplekassen. 

Søndag 1. november var det avslutning for 
turorienteringen. Det var mange som møtte opp 
for å få sine fortjente medaljer og plaketter denne 
kvelden. Det ble servert masse deilige kaker, 
og det var mange flott premier til utlodding. 
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 Heidi Sandnes, 
Atle Stenestø og 
Iren Lindseth.

beretninG 
anLeGGsnemnda 2009

Tiden står som kjent ikke stille og det er allerede 
klart for en oppsummering av saker som det er 
jobbet med det siste året. 

Utleie klubbhus Berger Skole:
Berger skole avsluttet leien i staten på mai og 
kommunen som leietager skulle sette ute området 
tilbake når brakkene var fjernet. Inne skulle 
det også gjøres noen forandringer. Kommunen 
ønsket etter en befaring å kjøpe seg ut av 
tilbakeføringen. Vi ble derfor enige om en sum 
og har stått for tilbakeføringen selv. Det ble leid 
inn tjeneste med å fjerne grus og planere tilbake. 
Ferdiggress ble kjøpt inn og underlaget ble freset 
/ planert og ferdigplenen ble lagt ut. Alt dette ble 
utført på dugnad av fotball gruppen. Som mange 
sikkert har sett har vi også planert i området 
mellom klubbhuset og garasjen. Flaggstangen 
er flyttet noen meter og ferdigplen er også 
lagt i dette området. I samme omgang som vi 
hadde gravemaskin på området fikk vi utbedret 
dreneringen bak klubbhuset samt fra banen.

I høst har vi byttet vindskier og gavl bord samt 
byttet ut resten av det gamle kjøkkenet på 
klubbhuset. Dugnadsarbeid har bestått av male 
arbeid som er gjort inne og ute.

Prosjektet med lys i garasjen er nå helt sluttført.   
 
Ny ski løypetrase til Flåbekk:
Den nye ski traseen fra toppen av Barlindokka 
og ned til Flåbekk er nå sluttført. Løypen er en 
km og følger den gamle traseen som tidligere 
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ble kjørt med snøskuter. Prosjektet har en 
kostnad på 80.000 kr og blir dekket med 50 % av 
spillemidler. Det har blitt utført dugnader med å 
rydde kvist etter huggingen.

Når det gjelder den eksisterende løypa inn mot 
Holtanstøa har vi planer om å gjøre enkelte små 
justeringer neste år, slik at løypen blir litt slettere 
enkelte steder. Dette vil da resultere i at en krever 
mindre snø enkelte steder.

Drifttilskudd Løypemaskin:
Etter en lang kamp fra Berger IL sin side ble 
det i kommune budsjettet for 2009 bestemt at 
dagens driftsavtale for løypemaskinen skulle 
reforhandles med kommunen, og løypekjøringen 
i Svelvik og Berger skulle likestilles med hensyn 
til drift. Dette i sammenheng med at Svelvik har 
fått sin egen løypemaskin som dekkes 100 % av 
kommunen. Kommunen har ennå ikke greid å 
komme frem til et forslag som likestiller drift av 
maskinene. For i år har det blitt utbetalt 20.000 kr 
i støtte til driften, men dette beløpet er foreslått 
stryket i budsjettet for 2010. Dette vil føre til at vi 
rykker tilbake til start…..

Side 13

Vi er nå klare til å utføre høst vedlikeholdet på 
maskinene så vi skal være klare til en fin ski 
sesong.

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.

ÅrsberetninG for 
dameGruppa for 2009

Styret har i 2009 hatt følgende sammensetning: 
Leder:  Torhild Sørensen
Kasserer:  Anne Marie Sarmon
Sekretær:  Ruth Birkeland Næss (ny)
Festkomité:  Jenny Hanssen
Valgkomité:  Sidsel Gravdahl (ny) og 
 Ellen Bergstad (ny)

Torhild Sørensen har i 2009 representert Dame-
gruppa i Fondsstyret og i Seniorgruppas styre.
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Vinnere av Blindevansmarsjen 2009 - 
Heidi Morken og Ove Solli



Styrets sammensetning: 
Formann :   Anselm Sørensen gj.v.
Kasserer:     Synnøve Melling gj.v.
Sekretær:     Olaf Stenestø gj.v.
Styremedlem :  Irene Sando gj.v.
Damegruppas repr.  Torhild Sørensen
Vangkomite:   Oddvar Nilsen ny
         ”         :   Karin Endrerud gj.v 

Onsdagsturene:
Det ble arrangert 10 onsdagsturer i vårsesongen 
med start 25. mars - litt seinere enn vanlig p.g.a. 
den snørike vinteren vi hadde. 

Vi hadde mange koselige turer som ble avsluttet 
onsdag 27. mai med et ”lite” lunsjebord ute i 
det fri. Onsdag 9. september var vi tilbake på 
klubbhuset, noe alle gledet seg til, og de roste 
skolens lærere for den fine behandlingen av 
lokalene, det var nesten ikke en skramme å se. 
13 turer var berammet med et lite mini julebord 
som avslutning 2. desember.  Likeledes markerte 
vi Halloween med kake og snop. Årets ”ut i det 
blå tur” gikk til Rosnes Rosegartneri i Sande. Et 
enormt stort gartneri hvor vi kunne følge stiklin-
gen fra de ble satt i potter til nydelige roser i flere 
farger ble pakket og sendt ut. Det meste gikk au-
tomatisk. Også et drivhus fult av forskjellige urter 
fantes. Når vi var der stod Halloween for døra, og 
klargjøring av gresskar pågikk. 

Oppslutning om våres onsdagsturer har vært 
gledelig stor i det vi ligger på pluss/minus 25 
hver gang. Men vi ønsker oss flere nye deltagere. 
Er du ledig på onsdag formiddag er du hjertelig 
velkommen. Du behøver ikke være pensjonist, 
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Årsmøtet ble avholdt 25. april 2009. 
Følgende ble vedtatt: 
Kr. 1000.- tildeles årlig hver idrettsgruppe
Utgifter til BIL-posten sponses av Damegruppa.
Kr. 20 000 bevilges til utbedringer på 
Klubbhusets kjøkken.

27. mai hadde vi en hyggelig sommeravslutning 
hos Jenny Hanssen.

Etter Berger skole hadde flyttet fra Klubbhuset 
fikk vi ryddet, vasket og satt på plass alt utstyr i 
de nye kjøkkenskapene.

Det er pr. i dag 25 medlemmer i Damegruppa og 
fremmøte på arrangementene har vært meget bra.

Ruth B. Næss

orienterinG fra 
seniorGruppa 2009

Årsmøte på Betania:  
I og med at det var skole i lagets klubbhus valgte 
styre å legge årsmøte til en av de vanlige 
onsdagsturene, nemlig onsdag 22. april.

35 stk, var møtt fram da formann Anselm Sørens-
en ønsket velkommen og minnet Edit Solberg, 
Holger Halkjær, Martha Stenestø Hansen, Jan F. 
Hansen, Odd Haugen og Elias Edvardsen som var 
gått bort siden forrige årsmøte. 

Fra styrets beretning kan nevnes at medlemstallet 
er 97, og at onsdagsturene fortsatt er meget pop-
ulære. På årsmøte ble det også rettet en stor takk 
til Betania for den måten vi har blitt mottatt på, 
likeledes til styret i B. I. L som økonomisk hadde 
vært med å legge forholdene til rette for oss. 

Vårt tradisjonelle julebord, flyttet vi til Vinns 
klubbhus i Sande. Buss tur-retur, Berger- Sande. 
Hele 51 stykker koste seg der med deilig julemat 
og musikk av Svein Tore Jensen. Det var 15 jule-
bordet han spilte på for oss.

og ikke være redd for turens lengde. Vi går i det 
tempo og lengde som passer hver enkelt. Dette 
er ment som et sosialt tilbud, hvor vi kan treffe 
gamle kjente eller knytte nye forbindelser. 

Seniorgruppas tradisjonelle julebord danner avs-
lutningen på en fin sesong, og takker alle for det 
året som vi er i ferd med å legge bak oss. Takk for 
forskjellig hjelp i forbindelse med flyttningen og 
en spesiell takk til flinke loddkjøpere. 

Vi ønsker alle en God Jul og et Godt nyttår. Vel 
møtt til nye aktiviteter i 2010.

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,-

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. 

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

Side 15BIL-posten   -   Desember 2009 - Nr. 1 - 33. årgang



og
Godt Nytt År

  God Jul


