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Lederen har ordet

Nå har julefreden senket seg over Berger og et 
nytt år står for døren. Det er imponerende, synes 
jeg, at på et lite sted som Berger, finnes det et 
aktivt idrettslag som tilbyr innbyggerne allsidige 
aktiviteter innenfor barneidrett/all-idrett, man-
dagsløp, onsdagsrenn, fotball og turorientering, 
flotte skiløyper (bare det er snø) og som dessuten 
har en egen slalåmbakke med trekk. I tillegg har 
vi en meget aktiv Seniorgruppe, som arrangerer 
onsdagsturer høst som vår - med start og mål ved 
klubbhuset hvor det serveres kaffe.

Dere kan lese mer om de forskjellige aktivite-
tene i de respektive gruppenes beretning i årets 
BIL-posten. Dere kan også besøke oss på www.
bergeril.no for mer oppdatert informasjon.

I år arrangerte vi St. Hans-feiring på Blindsand 
og dette var så vellykket at vi ønsker å gjenta det 
til neste år. Hatte-paraden startet i parken og det 
var morsomt å se de mange kreative hatter som 
ble båret av både barn og voksne. Popcorn/slush/
sukkerspinn-maskinen sto ikke stille et sekund 
og var meget populær. Vi hadde fått flotte gaver 
til utlodningen, materialer til bålet, fått låne telt, 
bord og stoler, og vi fikk gratis underholdning. 
Heldige med været var vi også! Tusen takk til alle 
dere sponsorer som hjalp oss til å gjøre dette ar-
rangementet så vellykket! 

Ellers så er det store prosjektet for Berger IL 
framover å få investert i en ny løypemaskin. 
Dessverre kunne ikke kommunen prioritere dette i 
årets budsjett, men vi gir ikke opp og jobber hardt 
for å finne midler til dette prosjektet. Løypemas-
kin er ikke bare til glede for innbyggene her på 
Berger, men også til glede for ivrige skiløpere og 
alpinkjørere i resten av kommunen og i Sande 
kommune. 

Dette er mitt siste år som leder i Berger IL og det 
er litt vemodig å skrive den siste “Lederen har 
ordet”.  Jeg tok mitt første verv i laget i 2000, 
og etter noen aktive år i fotballgruppa har jeg nå 
sittet som leder de siste 6 årene. Da er det vel på 
tide å gi seg. Årene i Berger IL er noe jeg ikke 
ville vært foruten, de har gitt meg masse glede, og 

jeg har blitt kjent med mange fine barn og hygge-
lige voksne. 

Vi trenger stadig å få flere foreldre som engasje-
rer seg slik at vi kan fortsette å opprettholde det 
flotte tilbudet vi har. Så ta kontakt, meld deg inn 
og gjør en innsats for barn og ungdom på Berger!

Det har vært en glede å være leder for et så enga-
sjert styre som vi har i Berger IL, og jeg vil takke 
dere alle, både tidligere og nåværende styremed-
lemmer, ledere, trenere og oppmenn, for en fin tid 
sammen i idrettslaget; den innsatsen dere gjør er 
meget viktig 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

St. Hansfeiring 2011
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referat fra
GeneraLforsamLinGen 2011

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 2010
 7. Styrets beretning for perioden 2010/11
 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 anleggsnemda
 14. Beretning fra fondsstyret
 15. Orientering fra damegruppa
 16. Orientering fra seniorgruppa
 17. Innkomne forslag
 18. Regnskap 2009/budsjett 2010
 19. Valg

 Enkel servering
 Ingen innvendinger til saksliste

3. Valg av dirigent
 Maria Hansen ble valgt

4. Valg av sekretær
 Edel Karin Wøien ble valgt

5. Valg av 2 medlemmer til å signere protokoll
 Ola Langklopp og Erling Winje

6. Referat fra generalforsamlingen 2010
 Referatet ble lest opp av Edel Karin Wøien. 

Ingen kommentar

7 Styrets beretning for perioden 2010/2011
 Beretningen ble lest opp av Edel Karin Wøien. 

Ingen kommentar.

8 Beretning fra skigruppa
 Skigruppas beretning ble lest opp av Harald 

Inge Sand. Ingen kommentar

9 Beretning fra alpingruppa
 Leila Torgersen leste opp gruppas beretning.

Ingen kommentar.

10. Beretning fra fotballgruppa
  Beretningen ble lest opp av Mike Bikoulis. 
  Ingen kommentar.

11. Beretning fra tur-o gruppa
  Tur-o gruppas beretning ble lest opp av Edel  

 Karin Wøien. Ingen kommentar

12. Beretning fra barneidretten
  Barneidrettens beretning ble lest opp av  

 Jeanette Sveiven. Ingen kommentar.

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

14. Beretning fra fondsstyret
  Erling Winje leste opp fondsstyrets   

 beretning. Ingen kommentar.

15. Orientering fra damegruppa
  Torill Sørensen leste opp orienteringen fra  

 damegruppa. Ingen kommentar. 

16. Orientering fra seniorgruppa
  Brita Stenestø leste opp orienteringen fra  

 seniorgruppa. Ingen kommentar.

17. Innkomne forslag
  Det var ingen innkomne forslag. 

18. Regnskap 2010/ Budsjett 2011
  Trond Winther gikk gjennom regnskapet for  

 2010 og budsjettet for 2011. Regnskapet er  
 revidert og godkjent. Ingen kommentar.

19. Valg
  Erling Winther leste opp valgkomiteens   

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

 Maria Hansen.

20. Eventuelt
  Maria overrakte blomster til Terje 

 Langklopp, Jeanette Sveieven og Hilde   
 Helgeland, som går ut av styret.

Ola Langklopp takker styret og laget for den gode
innsatsen og driven.
Generalforsamlingen ble avsluttet med enkel
servering og sosialt samvær.

Det var totalt 24 deltakere tilstede, hvorav 9 fra
styret.

BiL-posten kommer i år ut med sin 35 årGanG.

Forsiden av årets BIL-posten er preget av 1. utgaven av BIL-posten. Den 
første BIL-posten bestod av 15 A4 ark. Fra forsiden av avisen kan vi lese: 
Berger idrettslag ønsker med denne klubbinformasjon å gi et bilde av laget, 
og hva de forskjellige grupper arbeider med. Hvis dette faller heldig ut, 
kanskje vi kommer igjen til våren. 

Og en må vel si at det var vellykket. De første årene kom den ut to ganger i 
året. Da laget hadde både vår og høst generalforsamling. Fra 1992 har den 
kommet ut en gang i året. Avisen bestod som regel av 15-16 ark. Disse ble 
kopiert på et par arbeidsplasser i Drammen i et antall av 600 stk. Til slutt 
ble dette for mye da arbeidsgiver ikke skulle oppdage kopieringen. Fra 
1986 har avisen blitt trykt først i Svelvik, senere her på Berger. Og med 
dette ble arbeidet lettere når vi fikk den ferdig sammensatt og falset. Men 
nå kostet den jo penger. 

Da vi selv kopierte den så samlet alle medlemmene i damegruppa seg på 
klubbhuset. Alle ark ble lagt ut i bunker og vi gikk etter hverandre og satte 
de sammen, for tilslutt å bruke stiftemaskin. 
Kvaliteten på avisen den gang og nå kan ikke sammenlignes, men vi håper 
den har vært til hygge og nytte disse årene. 

Alle BIL-post eksemplarene ligger samlet i Berger IL’s arkiv.  
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stYrets BeretninG 2010/11

Styret har bestått av:

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

Leder fotballgruppa: Mike Bikoulis
Leder barneidretten: Hilde Helgeland og 
 Jeanette Sveiven
Leder skigruppa: Harald Inge Sand
Leder alpin: Leila Torgersen
Leder tur-o: Heidi Sandnes
Leder anleggsnemda: Atle Stenestø

Det er avholdt åtte styremøter. 

Idrettslaget har fortsatt arbeidet med å renovere 
Klubbhuset. Dugnad med å male vegger innven-
dig og muren er blitt fullført dette året. 

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

Fotballgruppa hadde for vår- og høstsesongen 
2010 4 lag fra 7- 10 år. 
I tillegg var kiosken åpen hver hjemmekamp, noe 
som også gir kroner i kassa.

Laget har satt i gang en ny dugnad, salg av do- og 
tørkeruller. Denne dugnaden har vært svært vel-
lykket og gitt en stor økonomisk gevinst.

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 20.januar 2011.

Rett før uke 8, vinterferieuka, fikk anleggsnemda 
problemer med løypemaskinen. Men nemda 

jobbet iherdig med maskinen. Noe som førte 
til at maskinen var oppe og gikk etter få dager. 
Løypenettet ble klart til vinterferien. Godt jobbet!

Den 9. 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 Langmyr rundt ble arrang-
ert søndag 5. september med bra oppmøte.

Barneidretten har gitt barn i alderen 2-10 år ulike 
aktiviteter i gymsalen.
Sommersesongen arrangeres det mandagsløp i 
parken ved fotballbanen. Dette er et meget pop-
ulært tilbud som trekker barn fra både Berger og 
Svelvik.
Terje Langklopp har representert oss i idrettsrådet 
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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Valgkomiteens forslag – Generalforsamlingen 2011  
Verv Tillitsvalgt pr. i dag Forslag 

Nestleder Terje Langklopp Edel Karin Wøien 
Sekretær Edel Karin Wøien Marit Hurum Aulie 
Styremedlem 2 Geir Arne Holen Gjenvalg 
Representantskapet 
 

Ola Langklopp 
Per Einar Gravdahl 

Gjenvalg 
Gjenvalg 

Fondstyre 
 

Dag Harald Sand 
Erling Winje 

Gjenvalg 
Gjenvalg 

Revisorer 
 
 

Heidi Johansen 
Inger Margrethe Wøien 
Marit Blikom (vara) 

Gjenvalg 
Gjenvalg 
Gjenvalg 

Leder Fotballgruppa Mike Bikouils Gjenvalg 
Utvalg Terje Larsen 

Geir Arne Holen 
Anita Kristin Tuhus 
Edel Karin Wøien 

Gjenvalg 
Eva Kristin Holen 
Kenneth Pedersen 
Gjenvalg 
Svein Tysnes 
Kjell Ivan Holmquist 

Leder  skigruppa Harald Inge Sand Gjenvalg 
Utvalg Knut Wibe Lund 

Ola Langklopp 
Dag Harald Sand 
Atle Melling 
Vegard Sveiven 
David Ekroll 

Gjenvalg 
Gjenvalg 
Gjenvalg 
Marit Hurum Aulie 
Gjenvalg 
Gjenvalg 

Leder Barneidretten Hilde Helgeland 
Jeanette Sveiven 

Ann Kristin Lie Larsen 
Lise Stenberg 

Utvalg Linda Finsand Holmquist 
Linda Skimten 
Hilde Bråthen 
May-Britt Larsen 
Charlotte Welo 
Ingunn Molskred 
Hanne Meland 
Håvard Solberg Eriksen 
Henrik Fosslien 
Jenny Næss 

 
 
 
Gjenvalg 
 
Gjenvalg 
 
 
Gjenvalg 

Leder Tur o-gruppen Heidi Bredesen Gjenvalg 
Utvalg Iren Lindseth 

Atle Stenestø 
Gjenvalg 
Gjenvalg 

Leder Alpingruppa  Leila Torgersen  Gjenvalg 
Utvalg Atle Nordmarken 

Tor Haugland 
Jan Andersen 
Jan Øystein Kaltrud 
Kåre Nes 

Gjenvalg 
Gjenvalg 
Gjenvalg 
Terje Haugum 
Pål Finsand 

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 
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skiGruppa

Snøforholda har vært svært stabile slik at alle de 
planlagte onsdagsrenna blei gjennomført i 2011. 
52 barn har deltatt, med 19. januar som topp 
med 27 deltagere. Det siste rennet var 9. mars 
med 21 deltagere og klisterføre. Det har vært en 
nedgang i antall deltagere i forhold til tidligere 
år, noe som skyldes at barneidretten fra Svelvik 
ikke har deltatt i år. Søndag 13. mars var det 
premieutdeling og grilling ved varmestua.

Seterdammstua har holdt åpent 8 søndager. 
Mange har vært innom, og både skiløpere og de 
som bruker varmestua som turmål til fots.  

Hans Petter Guldbrandsen, Atle Stenestø og Jon 
Anders Iversen har representert Berger I. L i 
diverse turløp. 

Lysløypa, blei rydda og kvista 13. oktober, siden 
mange møtte opp til dugnad rakk vi også fra 
Barlinddokka og over til Flåbekk. 29. oktober 
kvista vi fra Siljubekk mot Trestikla, alt burde da 
ligge til rette for flotte løyper når snøen kommer.   

Harald I. Sand

aLpinGruppa

Alpingruppa må si å ha hatt en knallsesong fra 
22.januar frem til 27.mars-2011.
Slalåmbakken har holdt åpent tirsdager, torsdager, 
lørdager og søndager i januar og februar måned. I 
mars holdt vi åpent kun lørdager og søndager.
Det har vært mange ungdommer som koste seg i 
bakken her fra Berger også mye besøk fra Svelvik 
og Sande. I år har prisene på kjøring i bakken 
vært kr. 50.- for en kveld, 100.- for en hel dag og 
500.- for sesongkort. Det har også i år vært mulig 
for skolene i kommune å leie bakken gratis.
Vi har i år kjøpt nytt trekktau og vi fikk kjørt inn 
ca kr.20 000.
Det har fungert greit med vaktlistene. Disse 
har jeg distribuert, og alle har byttet innbyrdes 
dersom det har vært nødvendig. Videre har det 
vært greit å forsøke å dele kvelder og helger 
best mulig slik at fordelingen blir lik, men noen 

vakter har bedt om kun å ha helgevakter pga 
jobbsituasjon.

Alpingruppa takker alle serviceinnstilte folk 
som har stilt opp på dugnader, og takk til alle 
foreldrene som sa ja til å være med å ta vakter i 
alpinbakken. Det har ikke vært vanskelig å få folk 
til å stille opp! Håper dere og gjerne flere, stiller 
som vakter til neste sesong, da det helt sikkert blir 
vinter og snø i kommende sesong også.
 
Berger 07.11.2011
Leila Torgersen

årsBeretninG
BerGer fotBaLLGruppe 2011

I årets to sesonger har vi hatt tre lag i gruppen: 
G8, G10 og J10: Vi har hatt det veldig gøy og 
deltok igjen i Huringen Cup. To lag har hatt 
innendørs treninger i vinter ved skolens gymsal.
Vi gjentok dugnaden med salg av kjøkken- og 
toalettpapir og ønsker å takke så mye alle som 
hjalp med gjennomføringen av den.
Årets første klasse har allerede blitt presentert 
med muligheten for opprettelse av et lag og vi 
håper at noen av foreldrene ønsker å være trener 
og oppmann.
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Til slutt en stor takk til alle dere som har hjulpet 
til med kioskvaktene!

Mike Bikoulis
Fotballeder

årsBeretninG for G8, 
sesonGen 2011

Da er en ny sesong over for denne gang. Det 
er morsomt å se hvor flinke ungene har blitt. 
Nå begynner pasningene å sitte. Skuddene 
blir hardere og det er ikke alltid slik at målene 
kommer på rene sololøp fra vårt eget forsvar fram 
til motstanderens mål. Noen av målene har vært 
rent tåredryppende for engasjerte foreldre og viser 
hvor morsomt det kan være å se på fotball. Særlig 
når vi kjenner de som spiller så godt. 

Nytt av året var en innendørs turnering slutten av 
mars hvor vi dro til Heggedal og var med på tre 
kamper både mot “rangers” og “tigers”. Berger 
trenger alltid en kamp til å komme i gang, men de 
to siste kampene vinner vi alltid på turneringer. 
At vi møttes på kafeen 7.45 på en søndag sier litt 
om engasjementet til både foreldre og barn. Den 
turneringen startet jammen tidlig!

På Huringen Cup rett før sommerferien ble det en 
uavgjort og to seire. Vi slapp å bli dyvåte i år, og 
både fotballstjerner og foreldre var glad for det!

Utesesongen ble avsluttet med å knuse to lag fra 
Sande med mange mål. Det er alltid godt å slå en 
god nabo i fotball. Nå er medaljer og pokaler delt 

ut for sesongen. Vi har hatt en flott andre sesong! 
Ny sesong er allerede startet i gymsalen på skolen 
og vi gleder oss allerede til nye kamper til våren!

Laget har hatt litt utskiftninger gjennom sesongen 
2010/2011, men nesten hele 3.klasse på Berger 
skole har vært med i løpet av sesongen: Andrine, 
Marcus, Mathias, Simen, Fredrik, Jonatan, Jonas, 
Silje, Ask, Alv, Mads og Edwin fra Svelvik
Takk til alle foreldre som har stilt opp. Det 
er både hyggelig og sosialt at vi møtes på 
fotballbanen skrikende og hoiende på våre små 
fotballhelter.
Terje Larsen oppmann, Kjell Ivan Holmquist 
trener, Svein Tysnes trener

årsBeretninG for J 10 
sesonGen 2011

Jentene har nok en gang gjennomført en flott 
sesong med resultater vi skal være stolte av. 

Både vårsesongen og høstsesongen har vist at 
jentene kan mye fotball, at de har stor innsats og 
kan vinne mot selv de beste lagene i regionen.

Jentene viser en enorm glede på banen og de gir 
aldri opp før dommeren har blåst av kampen, jeg 
er stolt av dere!

Edel Karin takker for seg som trener og ønsker 
nye trenere og laget lykke til i fortsettelsen.

Laget har i år bestått av Amalie, Nora B, Ingrid, 
Madelene, Melina, Tuva(vårsesongen), Marie, 
Nora Martine og Synne.

Edel Karin Wøien
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årsBeretninG for G 9-10 
sesonGen 2011

Da fjorårets sesong var over, begynte gutta å 
trene inne i gymsalen på Berger skole. De holdt 
det gående gjennom hele høsten og vinteren, og 
begynte ute da fotballbanen var klar.
Før sesongstart deltok laget i Heggedalscupen. Da 
spilte de tre kamper innendørs. Det endte med en 
seier, en uavgjort og et tap. Etter flott innsats den 
dagen, kunne spillerne reise hjem med hver sin 
fine premie. 
Like før sommerferien deltok laget på Huringen 
cup. Det ble en super dag, med to seiere og en 
uavgjort, og nye fine premier.  
Laget har spilt 5’er-fotball i 10 års serien denne 
sesongen, men laget har bestått av både niåringer 
og tiåringer. Det har vært en ivrig gjeng, og de 
har kjempet godt i alle kampene de har spilt. 
Resultatene i serien ble derfor også veldig gode.  
Lagets spillere: Mats Pedersen, Eirik N. Bakken, 
Martin S. Winter, Joakim S. Haugum, Marius 
Holen, Mathias Jensen, Emil Edvardsen, 
Alexander Pedersen, Jørgen Langklopp og Jonas 
Teig.

Eva Holen (oppmann).   
Kenneth Pedersen (trener)

 
årsBeretninG 
Barneidretten 2011 

Vi startet opp med allidrett i gymsalen på skolen 
i januar. Det var mange ivrige barn som møtte 
opp på alle gruppene. Etter påske fortsatte vi 

med mandagsløpene i parken og der var det også 
mange barn hver eneste mandag. Det er veldig 
koselig å se at det kommer barn fra Berger, Sande 
og Svelvik for å løpe og treffe andre barn hver 
eneste uke. 

Etter siste løp i høst hadde vi avslutning på 
klubbhuset med pølser, vafler og saft. I tillegg 
fikk alle medaljer. 

Sommeren 2011 arrangerte vi St Hansfeiring 
på Blindsand. For å gjøre det mest mulig som i 
«gamle dager» begynte vi med hatteparade fra 
parken og bort til Blindsand. Det var mange flotte 
hatter og stor kreativitet! I parken hadde Dekket 
og Klart stilt med telt, stoler og bord.  I tillegg 
spilte Yngve Kristiansen noen sanger for oss. Det 
var helt overveldende å se hvor mange som møtte 
opp for å feire St Hans sammen – kanskje det 
igjen blir en tradisjon!!

På høsten hadde vi litt problemer med å få tak i 
trenere til allidretten, men etter en stund med litt 
hodebry og egeninnsats fikk vi startet opp igjen. 
Det har variert en del med oppmøte i høst, men 
totalt sett er vi fornøyd. Vi hadde avslutning for 
de to yngste gruppene den 13. desember med 
lussekatter, saft og klementiner. Deltakerne 
fikk pokaler, og barna viste stolt frem disse til 
foreldrene. 

Vi gleder oss til å følge barna videre inn i 2012. 
Man blir jo glad i de små sjarmtrollene!

Til slutt vil vi takke alle som stiller opp som 
trenere for barneidretten og ønsker alle 
GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!   

Lise Stenberg og Ann Kristin Larsen.                                                               

BeretninG tur-o Gruppa 2011

Søndag 15. mai var det åpning av årets 
turorientering på Seterdammen for 41. gang. 
Her ble det arrangert hesteskokasting, salg av 
kart og servering av kaffe, saft og kaker. Salget 
av kart var nesten halvert denne sesongen 
og havnet på bare 20 solgte, i tillegg til 20 
ekstra klippekort. Totalt var det mange store 
og små som var innom og hele 50 stykker 
som var med i hesteskokastingen. Vinneren av 
hesteskokastingen ble i år Ola Langklopp, og han 
tok dermed et napp i vandrepokalen. 

Det ble lagt ut ti litt lettere poster på Brekke 
for nybebynnere i turorientering. Det var 5 som 
leverte inn klippekort på disse postene, mot 11 
i fjor. Av hovedpostene var det 27 personer som 
fullførte, mot 43 i fjor. Det ble også i år lagt ut 
poster som ikke var for langt unna hverandre, noe 
som gjorde det lettere for de yngste deltagerene. 

Søndag 4. september ble det arrangert 
Blindevannet- og Langemyr rundt. 54 deltagere 
stilte til start på Blindevannet rundt, og en liten 
nedgang fra i fjor med 73 deltagere. Det var 10 
deltagere som gjennomførte Langemyr rundt mot 
25 i fjor. I år var det Heidi Morken og Christian 
Bøhmer som vant dame- og herreklassen, og 
dermed fikk de hvert sitt napp i vandrepokalen. 

Søndag 9. oktober var det avslutning for 
turorienteringen. Her ble det delt ut diplomer og 
plaketter til alle fremmøtte. Det ble servert kaffe 
og vafler og mange flotte premier til utlodding.

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 Bredesen, Atle 
Stenestø og Iren Lindseth.

BeretninG 
anLeGGsnemnda 2010

Det nærmer seg jul med raske skritt og det er 
Beretning Anleggsnemnda 2011

Anleggsnemnden har ansvaret for løypemaskinen, 
både når det gjelder vedlikeholdet samt 
kjøringen. Sesongen 2010/2011 gikk uten noen 
form for driftsproblemer inntil vi fikk havari 
uken før vinterferien. Vi kjørte maskinen i 108 
effektive timer til sammen, og brukte 975 l diesel.

Etter mange års kamp har vi endelig fått til en 
ny driftsavtale for løypemaskinen med Svelvik 
kommune. Dette er et arbeid som har skapt mye 
frustrasjon de siste årene, men som idrettsspråket 
sier: Den som gir seg har tapt, og vi gav aldri 
opp. Som utgangspunkt for avtalebeløpet snittet 
vi driftskostnadene de siste fem årene og kom 
frem til et årlig beløp på kr. 29.000.-. Dette 
dekker forsikring, transporten vår/ høst, diesel og 
normal service, men uforutsette utgifter dekker 
ikke avtalen.

Dette var noe vi fikk merke nå for ikke mange 
uker siden, da vi fikk havari på maskinen i 
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Årets vinner i herreklassen - Christian Bøhmer

Årets vinner i dameklassen - Heidi Morken
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heistraseen i Seterkleiva. I starten så det helsvart 
ut med hensyn på hvordan vi skulle få reparert 
maskinen midt i heis traséen, men etter en 
vellykket redningsaksjon fikk vi fraktet maskinen 
opp i garasjen til Atle.

Her startet vi opp arbeidet umiddelbart med å 
demontere hydraulikkpumpene og vendekassen, 
for å komme til clutch platen som hadde røket. Vi 
fikk god hjelp av Bent Åge Erlandsen, noe som 
gjorde at vi ikke leide inn hjelp fra leverandøren. 
For å få til så kort driftsstans som mulig måtte vi 
betale litt ekstra for å få delene opp med flyfrakt, 
siden de ikke var på lager. Når vi fikk demontert 
clutch platen var også svinghjulet skadet. Dette 
fikk vi reparert ved å maskinere skadene som 
hadde oppstått. Her sparte vi fort 10.000 kr. samt 
tid.

Da vi uken før havariet hadde to beltebrudd på 
høyre siden, måtte vi samtidig bytte beltet. Dette 
var noe som ble gjort på venstre siden for to 
sesonger siden.

Etter under en ukes driftsstopp var maskinen atter 
klar til bruk. Driftsavtalen vi har fått i havn med 
kommunen dekker som nevnt ikke uforutsette 
hendelser. I løpet av en uke brukte vi ca. kr. 
45.000. 
Fordelingen ble som følger:

• Bergningsaksjonen søndag 13 februar kr. 9000.-
• Deler  kr. 15.000

Havariet til sammen kr. 24.000

• Beltebytte kr. 21.000

Da vi greide å gjøre all reparasjonen på dugnaden 
sparte vi fort 20.000 kr i arbeidspenger. Vi må 
regne med å få uforutsette hendelser, men det er 
ekstra gledelig når alle som blir spurt stiller opp 
og bidrar, så det er imponerende at vi bare hadde 
driftsstopp under en uke.

For å dekke inn noen av de ekstra kostnadene 
vi har hatt, har vi startet en innsamlingsaksjon 
på hjemmesiden våres, hvor de som bruker 
løypenettet eller Seterkleiva oppfordres til å bidra 
med et beløp. 

På senvinteren i fjor fikk vi reparert snøskuteren 
som vi disponerer fra Svelvik kommune. 
Reparasjonen i gir kassen var vellykket og vi har 
i år brukt skuteren til å pakke første snøfallet samt 
kjøre løype på isen. Vi har dessverre blitt plaget 
med en del overvann på Blindevannet, slik at det 
har vært vanskelig å få satt spor på isen.

Før jul hadde vi reparasjon på enkelte armaturer i 
lysløypa, slik at det ble lys i alle armaturene.

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

Hilsen Ole Petter, Viktor, Lars, Per Einar, Terje, 
Jan Håkon og Atle.

kLarGJørinG tiL nY 
skisesonG.

Det har blitt arrangert to kvistedugnader i 
skiløypene i høst, slik at løypene er kvistet helt 
frem til Svartevannet. 

I lysløypen har vi byttet to armaturer og pærer 
som var mørke. Dette ble gjort med lift da 
stolpene begynner å bli så gamle at alle er ikke 
like trykke å gå i.

Når det gjelder snøskuteren som vi disponerer 
av kommunen har vi utført reparasjoner på den 
i høst. Skuteren er så gammel at en ikke får 
deler til den og kommunen har derfor gitt opp å 
reparere. Men vi er avhengig av å bruke en skuter 
til å pakke det første snøfallet samt kjøre løype 
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på isen, når det ikke er overvann. Vi har derfor de 
to siste årene utført reparasjoner selv på skuteren 
for å holde den i orden. I fjor var det gir kassen 
som måtte ordnes og i år fikset vi på starteren 
samt sveiset eksospotten. Ny foring ble laget for 
starteren og nå er den som ny. Vi håper skuteren 
vil holde lengst mulig slik at vi kan få benyttet 
oss av den.

Når det gjelder løypemaskinen skal vi også 
klargjøre den for ny sesong. Det skal kun 
byttes olje og smøres opp samt bytte en simring 
på fresen. Vi håper årets sesong vil forløpe 
problemfritt.

Anleggsnemnden

årsBeretninG for 
dameGruppa for 2010

Hele det gamle styret tok gjenvalg og er som 
følger:
Leder:  Torhild Sørensen
Kasserer:  Anne Marie Sarmon
Sekretær:  Ruth Birkeland Næss
Festkomite:  Jenny Hanssen
Valgkomite:  Sidsel Gravdahl, Ellen Bergstad

Torhild Sørensen har representert Damegruppa i 
Fondsstyret og i Seniorgruppas styre.
Årsmøtet ble avholdt på Klubbhuset 05.04.2011. 
18 medlemmer deltok på møtet med kaffe, kaker 
og vår tradisjonelle bingo som avslutning.
29.08. hadde vi sensommerfest hos Jenny 
Hanssen. Arvid var grillmester og vi hadde en 
hyggelig kveld med nydelig mat. En stor takk til 
Jenny og Arvid.
Damegruppa gir økonomisk støtte til lag og 
trykking av BIL-Posten.
Ruth B. Næss, Sekretær

orienterinG fra 
seniorGruppa 2010

Orientering fra Seniorgruppa 2011

Styret i seniorgruppa ønsker alle medlemmer og 
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turgåere en riktig god jul og ett godt nytt år. 
Hvis en ser litt tilbake på året som har gått, har 
aktiviteten i gruppa vært meget god. Takket 
være onsdagsturene. Her møtes vi på klubbhuset 
kl.11.00 hver onsdag i vår og høst sesongen. Vi 
går litt tur, for så å samles til kaffekos til med-
brakt niste og termos. 
Gruppas årsmøte var også i år lagt til en onsdag-
stur dag. Nemlig 13.april. 28.stk var til stede da 
formann erklærte for lovlig satt. Minnet ble Åge 
Solberg, Kåre Guneriussen, Solveig Fjelnseth, 
Vang Bergmann og Ingrid Halkjær som var gått 
bort siden siste årsmøte. Styrets beretning samt 
kasserers regnskap ble enstemmig godkjent. Val-
get gikk greit, og styret fikk denne sammenset-
ning.
Formann:   Anselm Sørensen.
Kasserer:   Synnøve Melling.
Sekretær:   Brita Stenestø.
Styremedlem:   Annelise Egnes.
Dame gr. Repr:  Torhild Sørensen.
Valgkomite:   Tore Nerdrum.
Valgkomite:   Ragnhild Johansen.
Irene Sando ønsket ikke gjenvalg, og ble overrakt 
blomster med takk for godt samarbeid. 

Vårsesongen startet 16.mars og fortsatte ut mai 
måned. Foruten årsmøte hadde vi litt påskekos 
og de fire siste onsdagene var “ut i det blå”. Her 
besøkte vi blant annet Jarlsberg brygge, Blind-
evannet og Seterdamstua. Vi skulle også vært ved 
Suluvannet, men måtte utsette dette p.g.a tøm-
merkjøring. Da veien er smal med få møteplasser 
turte vi ikke møte disse store tømmerbilene. 

Onsdag den 25.mai inviterte våre Sands- medlem-
mer til grilldag i hagen til Grethe og Jan Syverts-
en. Hele 33 stk møtte opp i et nydelig vårvær. 
Gåturen gikk til Ulvika. Vell tilbake hadde Roar 
Hansen grillen varm, og vi fikk servert karbon-
ader, pølser med forskjellig brød og salater til. 
Kaffe og kaker. 

Allerede 9.juni var 40 stk av oss på farta igjen. 
En meget vellykket sommertur gikk først til “nye 
Vikersundbakken”. Her ble vi tatt i mot i Hoppk-
roa av omviser Arne Sagløkken som også fulgte 
oss hele dagen. Her ble vi servert rundstykker og 
kaffe, samtidig som Sagløkken forteller historier 
fra den spede begynnelse. Så går turen opp til 
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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 Edel Karin Wøien på:
Telefon: 95 03 44 14

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.

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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hoppet på monsterbakken. På en forholdsvis smal 
grusvei klatrer den store bussen oppover en vei 
som hadde lidd under siste ukes regnvær. Her 
plukker vi opp en av turdeltagerne som har gått 
alle trappene opp. 
Så fortsetter turene videre med Krøderbanen til 
Krøderen stasjon. Her venter bussen og tar oss 
videre til Villa Fridheim og middag på Krøderen 
kro. For tilslutt å se statuen av Ole Einar Bjørn-
dalen på vei hjem. 

Høstsesongen startet 7.september og avsluttet 
med julemiddag 30.november. 
Men at vår andre onsdag denne høsten skulle 
bli begravelse og minnesamvær for vår formann 
Anselm Sørensen var helt uforståelig. Fra vårens 
avslutning i god form, til høststart gikk alt så fort 
og ufattelig galt. 

Ønsker du og treffe andre når du er ute og gå tur, 
er du hjertelig velkommen sammen med oss.       

kJøp av overtrekksdresser 
BerGer iL.

Joggen sport AS i Drammen har inngått en 
avtale med Berger IL om anskaffelse av 
overtrekksdresser. Dressen vil være merket med 
BERGER IL på ryggen. 

Dersom det skulle være av interesse for dere å 
kjøpe en slik dress til barna deres eller dere selv, 
ber vi dere gjøre som beskrevet nedenfor. 
Dressen er å få i størrelse 6 – 16 år i 
barnestørrelser og S - XXXL i voksenstørrelser. 

Prisen på dressen er 
650.- for barn og 
720.- for voksen. 

Dressen har svart bukse og grønn jakke og er av 
merket Hummel. Se bilde til venstre. Det er mulig 
å prøve alle størrelsene ved klubbhuset etter 
avtale. 

Bestillingen registreres ved å ringe, sende sms 
eller e-post til 
Mike Bikoulis, 98 21 87 04, 
mike.bikoulis@online.no. 

Jeg gir deretter bestillingen til Joggen sport AS. 
Dressene vil være klare til henting ca 1 mnd 
etter dette. Dere får beskjed når dressene er klare 
og hvordan de skal hentes. Før de hentes må 
den totale summen for dressene være betalt på 
Berger ILs kontonr: 0530 27 20365. Vennligst 
merk faktura med ”overtrekksdress” og navn på 
bestiller.

Utleie av klubbhus – som i sist BIL-post untatt en endring. Kontaktperson 
er Edel Karin Wøien – mobil 95 03 44 14 
 
 
 
 
 
Medlemskontingenter - som i sist BIL-post. 
 
 
 
 
NB !!NYTT INNHOLD OG NYTT BILDE!! 
 
Kjøp av overtrekksdresser Berger IL.  
 
Joggen sport AS i Drammen har inngått en avtale med Berger IL om anskaffelse av 
overtrekksdresser. Dressen vil være merket med BERGER IL på ryggen.  
Dersom det skulle være av interesse for dere å kjøpe en slik dress til barna deres eller 
dere selv, ber vi dere gjøre som beskrevet nedenfor.  
Dressen er å få i størrelse 6 – 16 år i barnestørrelser og S - XXXL i voksenstørrelser. 
Prisen på dressen er 650.- for barn og 720.- for voksen.  
Dressen har svart bukse og grønn jakke og er av merket Hummel. Se bilde til venstre. 
Det er mulig å prøve alle størrelsene ved klubbhuset etter avtale.  
Bestillingen registreres ved å ringe, sende sms eller e-post til Mike Bikoulis, 98 21 87 04, 
mike.bikoulis@online.no. Jeg gir deretter bestillingen til Joggen sport AS. Dressene vil 
være klare til henting ca 1 mnd etter dette. Dere får beskjed når dressene er klare og 
hvordan de skal hentes. Før de hentes må den totale summen for dressene være betalt 
på Berger ILs kontonr: 0530 27 20365. Vennligst merk faktura med ”overtrekksdress” og 
navn på bestiller. 
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God Jul

 

og 
Godt Nytt År!

  God Jul


