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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 de respektive gruppenes beret-
ning. Dere kan også besøke oss på www.bergeril.
no for mer oppdatert informasjon.

2010 har vært et jubileumsår for Berger IL som 
har feiret 115 år. 7.mars 1895 ble skiklubben 
Trysilknut stiftet, og allerede dagen etter ble det 
arrangert ski- og hopprenn på Brekkejordene. 
Hopplengde på 10 m (!) ble regnet som lange 
svev på den tiden. I 1908 ble det stiftet en gym-
nastikkforening på Berger; Samholds Idrætsfo-
rening og sommeren 1910 ble denne slått sammen 
med Trysilknut, og det nye laget fikk da navnet 
Berger Idrætslag.

I tillegg så har flere grupper i Berger IL feiret ju-
bileum i år: Damegruppa 50 år, Tur Orienteringen 
40 år og Senior gruppa 20 år. Det er 30 år siden 
det første Onsdagsrennet ble arrangert og 10 år 
siden de første Onsdagsturene for Seniorgruppa 
startet.

I året som gikk har vi brukt mye tid i vår dia-
log med Svelvik kommune. Både i kampen 
mot nedleggelse av Berger Skole, som deler av 
styret engasjerte seg veldig i, og mot reduserte 
bevilgninger og driftsavtaler som dessverre ikke 
overholdes. 

Berger IL kjører skiløyper på Sande og Svelviks 
kommunale løypenett. Dette gjøres på dugnad, 
men koster likevel laget ca 60 000.- årlig i drift av 
løypemaskin. Vi er avhengig av tilskudd fra kom-
munen for å få til skiløyper på Berger. I og med 
at løypene i Svelvik vedlikeholdes over kom-
munebudsjettet, mener vi at laget er berettiget til 
kommunal støtte for å vedlikeholde løypene på 
Berger.

Vi kommer til å fortsette med aktiviteten Trening 
for voksne (lett aerobic) som har vært et populært 
tilbud i år. Vi starter opp igjen torsdag 6.januar 
2011 kl 20.15 i Berger skoles gymsal.

Vi er glade for at vi nå endelig har fått på plass en 
leder for Alpingruppen - Leila Torgersen takket 
ja til dette vervet i år. Det er fremdeles behov for 
flere som engasjerer seg i  Berger IL, og vi ønsker 
nye medlemmer velkommen!

Det er fortsatt en stor glede å få være leder for 
et så engasjert styre som vi har i Berger IL. 
Jeg vil benytte 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 ung-
dom her på Berger!

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

Maria S. Hansen

Berger IL Juniorlag 1956
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 Valgkomiteens forslag – Generalforsamlingen 2010 
 

Verv Tillitsvalgt pr. i dag Forslag 

Leder Maria Hansen Gjenvalg 

Kasserer Trond Winther Gjenvalg 

Styremedlem 1 Kristin Larsen  

Representantskapet Erling Winje 

Olaf Stenestø 

Eva Uglum 

Gjenvalg 

Thore Johansen 

Gjenvalg 

Fondstyre 

 

Olaf Stenestø 

Per Einar Gravdahl 

Atle Stenestø 

Gjenvalg 

Revisorer 

 

 

Heidi Johansen 

Inger Margrethe Wøien 

Marit Blikom (vara) 

Gjenvalg 

Gjenvalg 

Gjenvalg 

Leder Fotballgruppa Mike Bikoulis Gjenvalg 

Utvalg Terje Larsen 

Terje Haugum 

Geir Arne Holen 

Anita Kristin Tuhus 

Edel Karin Wøien-Karlsen 

Gjenvalg 

 

Gjenvalg 

Gjenvalg 

Gjenvalg 

Leder  skigruppa Harald Inge Sand Gjenvalg 

Utvalg Knut Wibe Lund 

Ola Langklopp 

Dag Harald Sand 

Atle Melling 

Bjørn Wessel 

David Ekroll 

Gjenvalg 

Gjenvalg 

Gjenvalg 

Gjenvalg 

Vegard Sveiven 

Gjenvalg 

Leder Barneidretten Hilde Helgeland  

Veronica Pedersen 

Gjenvalg 

Jeanette Sveiven 

Utvalg Linda Finsand Holmquist 

Linda Skimten 

Hanne Stenestø Meland 

Hilde Bråthen 

Aida Solberg 

Lars Christian Jensen 

Kyrre Magnus Tørhaug 

 

Gjenvalg 

Gjenvalg 

 

Gjenvalg 

 

Gjenvalg 

Leder Tur o-gruppen Heidi Sandnes Gjenvalg 

Utvalg Iren Lindseth 

Atle Stenestø 

 

Gjenvalg 

Gjenvalg 

Jenny Hansen 

Mike Bikoulis 

Leder Alpingruppa  Leila Torgersen 

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 

 

referat fra
GeneraLforsamLinGen 2010

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 2009
 7. Styrets beretning for perioden 2009/10
 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-Karlsen ble valgt
5. Valg av 2 medlemmer til å signere protokoll
 Thore Johansen og Mike Bikoulis

6. Referat fra generalforsamlingen 2009
 Referatet ble lest opp av Edel Karin Wøien-

Karlsen. Ingen kommentar

7 Styrets beretning for perioden 2009/2010
 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. Terje Langklopp sa noen 
ord. Ingen kommentar.

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

11. Beretning fra tur-o gruppa
  Edel Karin Wøien-Karlsen 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
  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 2009/ Budsjett 2010
  Trond Winther gikk gjennom regnskapet for  

 2009 og budsjettet for 2010. 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 og  

 Maria Hansen.

20. Eventuelt
  Maria overrakte blomster til Kristin Larsen  

 Langklopp og Veronica Pedersen, som går ut  
 av styret.

Harald Hansen takket skigruppa for flotte løyper.
Generalforsamlingen ble avsluttet med enkel
servering og sosialt samvær.

Det var totalt 23 deltakere tilstede, hvorav 9 fra
styret.



stYrets BeretninG 2009/10

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

Det er avholdt fem styremøter og et workshop. 
I året som har gått, har styret i Berger IL avsluttet 
leieavtale med kommunen.
Etter skolen flyttet ut har styret brukt tid på å 
sette klubbhuset og området rundt tilbake til den 
stand den var før skolen kom.

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

Fotballgruppa hadde for vårsesongen 2009 meldt 
på 4 lag fra 7- 10 år. For høstsesongen, var det 
meldt på 5 lag i aldersgruppe 7-11 år. Det nye 
denne høstsesongen var at klubben hadde 2 jen-
telag påmeldt, henholdsvis J-8 og J-10. 11-årsla-
get vil spille 7er fotball, G9, G7, J-8 og J-10 
spiller 5-er fotball. I tillegg var kiosken åpen hver 
hjemmekamp, noe som også gir kroner i kassa.

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 10. 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 ar-
rangert søndag 6. september med bra oppmøte.

Barneidretten kunne igjen gi barn i alderen 2-10 
år ulike aktiviteter i gymsalen. I tillegg har ake-
bakken ved Klubbhuset vært bruk vinter.

I sommersesongen arrangeres det mandagsløp i 
parken ved fotballbanen. Dette er et meget po-
pulært 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

Side 6 BIL-posten   -   Desember 2010 - Nr. 1 - 34. årgang Side 7

skiGruppa

Skigruppa startet sesongen med onsdagsrenn den 
13. januar og 28 barn møtte opp. 

Snøforholdene har vært svært stabile slik at alle 
de planlagte rennene har blitt gjennomført. 104 
barn har deltatt, med 3. februar som topp med 62 
deltagere. Det siste rennet var 10. mars med 18 
deltagere og klisterføre. 

Søndag 14. mars var det premieutdeling og 
grilling ved varmestua.

Seterdamstua har holdt åpent 8 søndager og 
mange har vært innom. Ca. 40 økonomipakker 
med Toro vafler er blitt fortært og et pent 
overskudd av vaffelsalget ble investert i nytt 
dobbelt vaffeljern, da det gamle tok kvelden. 

Hans Petter Guldbrandsen, Margrethe Havre og 
Jon Anders Iversen har representert Berger IL i 
diverse turløp. 
Lysløypa ble ryddet og kvistet 6. november og 
løypene videre innover blir ryddet i løpet av 
november.  

Harald I. Sand

aLpinGruppa

Det begynte litt trått denne sesongen med lite snø 
frem til midten av januar måned, men så kom 
snøen dalende i store mengder, og vi var klar for 
en flott sesong. Den påfølgende søndagen så var 
det sol og suverene forhold. Det krydde overalt 
og mange var det som endelig kunne finne frem 
alpinutstyret.

Slalåmbakken har holdt åpent tirsdag, torsdag, 
lørdag og søndag. I år har det vært mange unger 
hver dag, og i til¬legg til ungene her fra Berger, 
så har vi også hatt mye besøk fra Svelvik.

Den nye tråkkemaskinen har vært flittig i bruk, og 
medvirket til topp forhold både i alpinbakken og i 
skiløypene opp til Stemmen.
I bakken har man laget ulike hopp og løypevalg, 
og for de som bivåner dette fra sidelinjen, så er 
det helt klart at alle sammen er blitt kjempeflinke. 
Høy fart, lange og høye hopp, framover og 
bak¬over kjøring er noe av det som vises frem.
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Det har også i år vært mulig for skolene i 
kommunen å leie bakken gratis, og dette 
har både Berger Skole, Tømmerås Skole og 
ungdomsskolen benyttet seg av før vinterferien. 
Oppfordringen er gått til de andre skolene, og 
vi anser dette som å være en fin anledning til å 
reklamere for de flotte forholdene vi har her hos 
oss. I midten av mars kom mildværet og dermed 
var det slutt for sesongen.

I år har prisene på kjøring i bakken vært: 50,- 
for en kveld, 100,- for en helgedag, 500,- for 
sesongkort, og til slutt 1000,- for familiekort. Vi 
fikk kjørt inn ca 16.000 denne sesongen.

I år er det blitt laget mange nye kroker, og 
neste år vil det være behov for utskiftning av 
trekktauet. Vi har denne sesongen hatt 13 foreldre 
som har vært sporty og tatt vaktene i bakken, 
samt sørget for kjøring av tråkkemaskinen. En 
STOR TAKK til dere alle sammen.

Alpingruppa takker alle sammen for de fine 
da¬gene og kveldene som vi har hatt sammen.

BerGer fotBaLLGruppe 2010

Fotballgruppa har hatt en flott sesong med mange 
spennende og morsomme kamper. Vi har hatt fire 
lag i aksjon i år: G7, G9, J9 og J11, 40 barn totalt. 

Sesongen har bestått av to deler, en før og en etter 
sommerferien. Vi har også deltatt i Huringen cup.

Vi er veldig takknemlige ovenfor Berger skole 
som lar oss bruke gymsalen om vinteren. Vi ser 

at dette hjelper veldig med å forbedre barnas 
fotballferdigheter.
Takk til alle foreldrene og foresatte som hjalp til 
med dugnaden, som i år var salg av toalett- og 
kjøkkenpapir. Nå som idrettslaget får mindre 
tilskudd fra kommunen, er det viktig med 
slike aktiviteter som gir penger i kassa. Takk 
også for innsatsen som kioskvakter på våre 
hjemmekamper. Vi får skryt fra andre lag for vårt 
kiosktilbud ☺

Vi ønsker alle lagene lykke til med 
vintertreningene som allerede er i gang. 

Mike Bikoulis

fotballeder

ÅrsBeretninG for J11, 
sesonGen 2010

J11 har spilt underholdende fotball denne 
sesongen! De har stått på fra start til slutt, noe 
som har resultert i både seier og tap. For oss 
som har stått på sidelinjen har det vært meget 
spennende til tider, og ikke minst mye god 
underholdning! 

Vi startet vårsesongen med et tap mot 
Glassverket, men startet høstsesongen mot 
Nærsnes/Åros hvor vi vant 7-4! Vi har både 
vunnet, spilt uavgjort og tapt, og det er blitt skåret 
mange mål av jentene våre denne sesongen. Det 
har kun vært en kamp jentene ikke skåret noen 
mål. 

J11 har bestått av; Oda Johanne Kastås, Sanna 
Bull Tuhus, Ida Marie Edvardsen, Ida Emilie 
Larsen, Carmen Halsen, Alice Marie Fallan, 
Susanne Larsen og Kaia Sundet. 
Siden dette laget har spilt 7`er fotball i år, så har 
vi hatt et samarbeid med J11 i Svelvik. Dette 
har fungert utmerket. Vi har hjulpet hverandre 
på tvers av kamper og hatt felles trening. Dette 
samarbeidet vil bli permanent fra og med 2011. 

Derfor har J11 fra Berger hatt en fin avslutning 
både for fotballsesongen 2010 og for seg selv 
som Bergerlag på Lizzis i Drammen med pizza og 
premieutdeling.
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Takk for god fotball jenter! Jeg håper dere vil 
fortsette å spille fotball i Svelvik som J12!

Anita B. Tuhus

ÅrsBeretninG for J 9 
sesonGen 2010

Vi startet opp igjen vårsesongen med den gode 
følelsen vi hadde hatt fra høstsesongen. Jentene 
fikk to treninger i beina før første seriekamp. Vi 
ga alt og kom unna vårsesongen med mange flotte 
resultater.

Vi avsluttet før sommerferien med Huringen-cup 
i et voldsomt regnvær. Regneværet forhindret 
ikke super innsats fra jentene sin side. Vi vant 
en, spilte en uavgjort og tapte en, dermed kunne 
jentene ta en velfortjent sommerferie.

Høstsesongen er akkurat ferdigspilt og nok en 
gang har jentene vist en stor innsatsvilje. De viser 

stor fremgang og stor glede på banen. 
Edel Karin takker alle jentene som har spilt 
på jentelaget denne sesongen: Ingrid, Nora 
B, Melina, Madelene, Amalie, Martine, Nora 
Martine og Tuva.

Edel Karin ønsker også å takke alle foreldrene 
som har stilt opp på kjøring til kampene, 
kioskvakter og til maling av murveggen på 
Klubbhuset.

ÅrsBeretninG for G 9 
sesonGen 2010

--Vi begynte med 13 ivrige gutter som trente i 
gymsalen på skolen gjennom hele vinteren. 
 
Rett før første seriekamp ble vi sponset med 
nytt draktsett fra Postbanken. Takk til Kristin 
Langklopp som ordnet det for oss! Det gikk litt 
opp og ned med resultatene i vårsesongen, men 
gutta stod på. 
 
Den 29.mai reiste vi til Ullevål for å se landslaget 
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spilte kamp. Det var en kjempefin tur, med masse 
liv på stadion, og Norge vant over Montenegro. 
Etter kampen reiste vi til Lizzis og spiste 
kjempegod pizza. Guttene koste seg masse.
 
Den 12. juni reiste vi til Huringen for å spille cup.
Det regnet masse, men vi hadde vinnerånden 
i oss og vant to kamper og spilte en uavgjort. 
Kjempebra innsats av alle sammen.
 
Resultatene i høstsesongen var strålende, med to 
uavgjort og resten seire.
Topp innsats.
 
Takk til alle foreldre som er med på kampene, og 
som støtter og heier på guttene.
Vi gleder oss til neste sesong!
 
 
Kenneth og Eva

ÅrsBeretninG for G 7 
sesonGen 2010

Et kjempefint år med G7!
Gymsalen på Berger skole ble fylt opp med 
mange forventningsfulle 1.klassinger allerede 
høsten 2009. 13 av 15 unger i 1.klasse møtte 
opp. Utover vinteren skrumpet laget litt inn, men 
mange fortsatte. Vi hadde mange flotte treninger i 
gymsalen.
Da våren kom gledet alle seg til å spille på gress 
for første gang. De første hjemmekampene på 
våren var spennende. Det var jo første gangen 
vi spilte en ordentlig fotballkamp! Spillmessig 
er det ikke alltid lett å gjøre det trenerne vil☺ 

Hva var sentring igjen? Og corner...? Og jammen 
måtte ballen ligge stille på midten når noen hadde 
scoret også. Men du verden så flinke alle ble etter 
hvert!

På Huringen Cup, like før sommerferien, viste 
alle hva det bodde i Berger-laget. Vi vant 2 av 3 
kamper og alle syntes det var kjempemorsomt, 
selv om regnet øste ned.

Høstsesongen kulminerte med kamp mot Godset 
på Gulskogen gress. Guttene og jentene var helt i 
skyene etter å ha vunnet 8-5.

Nå er medaljer og pokaler delt ut for sesongen. Vi 
har hatt et flott år! Ny sesong er allerede startet i 
gymsalen på skolen og vi gleder oss allerede til 
nye kamper til våren!

Flere har vært innom, men stammen i laget har 
vært: Andrine, Marcus, Mathias, Simen, Fredrik, 
Jonatan, Vår og Silje

Takk til foreldre som har stilt opp.

Terje Larsen, oppmann
Kjell Ivan Holmquist, trener
Svein Tysnes, trener

ÅrsBeretninG 
Barneidretten 2010 

Gr. 1
Hanne Stenestø Meland                       
Linda Skimten                                       
Ingunn Molskred                                   
Charlotte Welo                                     
May- Britt Larsen
Håvard Eriksen

Gr. 2
Hilde Braaten
Linda Finsand
Ann Kristin Lie Larsen
Lise Stenberg

Gr.3 og 4
Henrik Fosslien
Jenny Næss
Lars Christian Jensen

På nyåret startet vi friskt opp med allidrett inne 
i gymsalen, det var veldig bra oppmøte på den 
minste gruppa med mange ivrige barn. På gr 2 
var det ikke så mange barn, men de som stilte opp 
hadde det veldig moro. På de største gruppene 
3 og 4 var det Lars Christian Jensen som klarte 
å samle sammen nok barn til å opprettholde 
tilbudet videre. Vi avsluttet allidrett inne på 
skolen med pokaler, pølser, kake, saft og leker 
siste gangen før ferien.

Skoleklassene ble også i år invitert til den årlige 
Strømm IL håndball cup. Det ble kun 1 klasse 
som stilte med ett rent Berger lag, de andre ivrige 
håndballspillerne var slått sammen med Strømm 
sine lag. Tross lite erfaring med håndball gjorde 
1. klasse det kjempe bra i cupen og alle var 
strålende fornøyd etter en flott dag og avsluttet 
med en medalje seremoni. 

Første mandag etter påske startet vi opp igjen 
med det populære mandagsløpet i parken på 
nedre Berger. Det er like artig hvert år å se alle 
de nye ivrige barna som har lyst til å være med 
å løpe, barn helt ned i 1 års alderen er med og 
løper. Det er også veldig bra med oppmøte ifra 
andre områder enn Berger, kjempe flott. Siste 
mandagsløp før høstferien hadde vi avslutning 

inne på klubbhuset, etter løpet selvfølgelig. 
Vi hadde medaljeutdeling til alle løperne samt 
pølser, kaker, saft og kaffe til alle som møtte opp. 
Det ble en veldig hyggelig avslutning.

Nå har vi startet opp igjen med allidrett inne i 
gymsalen igjen og vi har i år klart å skaffe flere 
trenere på alle partiene noe vi er veldig fornøyde 
med. På gruppe 1 og 2 har vi hatt veldig bra 
oppmøte med mange trenevillige barn og de har 
kost seg kjempe mye sammen.  Foreldrene er 
også veldig flinke til å hjelpe til med både å stille 
opp som trenere og hjelpe til under treninga.

Når det gjelder de to gruppene på tirsdagene 
gruppe 3 og 4 så har vi hatt litt større problem 
med å finne trenere - her var det ingen foreldre 
som meldte seg frivillig. Vi har nå vært så 
heldige å fått tak i Henrik og Jenny som går på 
idrettslinja i Sande til å ha treningene for 4-7. 
klasse. Vi håper det møter opp mange barn på 
disse treningene fremover slik at dette er et tilbud 
vi kan opprettholde i Berger IL. 

Vi vil benytte anledningen til å takke alle barn og 
voksne som stiller frivillig opp for Berger IL for 
at vi skal kunne drive barneidretten i mange år 
fremover. Vi ønsker også takke Berger skole som 
lar oss låne gymsalen to ganger i uken. Takker 
også Svelvikposten for godt samarbeid og at de 
støtter barneidretten med mange gode og fine 
artikler. 

Jeanette Sveiven og Hilde Helgeland    
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BeretninG tur-o Gruppa 2010

Søndag 9. mai var det åpning av årets 
turorientering på Seterdammen for 40. gang. 
Her ble det arrangert hesteskokasting, salg 
av kart og servering av kaffe, saft og kaker. 
Det var 35 turlystne som var innom for å 
kjøpe kart og kaste hestesko mot 38 i fjor. 
Vinneren av hesteskokastingen i seniorklassen 
ble Atle Melling. Han tok dermed et napp i 
vandrepokalen. Melina Bikoulis ble vinner i 
ungdomsklassen, i klasse fra 4-7 år var det Sivert 
Ekroll som vant, og i klasse under 4 år var det 
Johanne Agard som stakk av med seieren. 

Det ble også i år lagt ut ti lette poster på Brekke 
for nybegynnere i turorientering. Det var 11 som 
leverte inn klippekort på disse postene, mot 14 
i fjor. Av hovedpostene var det 43 personer som 
fullførte, mot 35 i fjor. Det var hele 14 som var 
med på tur orienteringen i år for første gang, og 
får dermed et velfortjent gullmerke. Postene ble 
lagt ut på Høgås kartet. Det ble også i år lagt ut 
poster som ikke var for langt unna hverandre, noe 
som gjorde det lettere for de yngste deltakerne. 

Søndag 5. september ble det arrangert 
Blindevannet rundt og Langemyr rundt. 73 
deltagere stilte til start på Blindevannet rundt, 
og en fin økning mot 48 deltagere i fjor. Det var 
25 deltagere som gjennomførte Langemyr rundt 
mot 28 i fjor. Det var et nydelig høstvær med 
sol denne dagen, og deltakerne koset seg lenge 
i målområdet med nystekte vafler. I år var det 
Margrethe Havre og Christian Bøhmer som vant 
dame- og herreklassen, og dermed fikk de hvert 

sitt napp i vandrepokalen. I gratistrekningen var 
det Lin Halvorsen som vant Bergerpleddet. 

Søndag 31. 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 flotte 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 
2010

Det nærmer seg jul med raske skritt og det er 
tid for en oppsummering av året som har gått. 
Aktiviteten i anleggsnemnden har ikke vært 
så veldig stor, etter flere år med prosjekter i 
forbindelse med skiløyper og utleie av klubbhuset 
til Berger skole.

Løypemaskin/ skiløyper:
Skitraseen til Flåbekk ble ferdig høsten 2009 og 
med den supre vinteren som kom ved juletider 
fikk vi benyttet oss av den nye traseen.  
Løypemaskinen fikk sitt årlige vedlikehold i 
desember i garasjen hos Atle. Maskinen har 
gått hele vinteren igjennom uten noen form for 
driftsproblemer. Vi kjørte maskinen på dugnad 
i 107 timer, samt brukte 1040 liter diesel. Det 
innebærer en del driftskostnader og som det ble 
nevnt i fjorårsutgaven av Bilposten jobber vi 
med å få til en ny driftsavtale med kommunen. 
I kommunestyremøtet desember 2008 ble det 
bestemt at løypekjøringen i Svelvik og Berger 
skulle likestilles med hensyn til drift. 
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Kommunalteknisk avd. i Svelvik kommune har 
ennå ikke etter to år greid å sluttføre avtalen, 
da de viser til budsjett kuttene. Berger IL er 
ikke enige i dette fordi løypemaskinen i Svelvik 
ikke har eget budsjett, men tas rett fra driften 
på kommunalteknisk avd. Dette er noe de ikke 
gjør med maskinen vår, selv om det er fattet 
vedtak for to år siden om at de skulle likestilles. 
Vi er avhengige av egen post som settes opp på 
kommunebudsjettet, men denne blir fort slettet!

For kommunen burde det være en 
kjempeinvestering den jobben vi gjør på dugnad 
for å holde kommunale skiløyper på det nivået 
vi gjør. Ser en dette i en større helhet og trekker 
inn et helsemessig regnskap får kommunen det 
mangedoble igjen av de få kronene de bidrar 
med. Driftskostnadene på maskinen uten de 
store reparasjonene ligger på 20.000 - 30.000 kr. 
Regner vi med avskriving på 30.000 kr koster 
dette fort 50.000 til 60.000 kr i året. Dette er 
mye penger for Berger IL som nå ikke mottar en 
eneste krone i kommunal støtte til drift anlegg i 
forbindelse med kuttene som er gjort til idretten. 

Skal vi opprettholde det nivået vi gjør på 
løypekjøringen og kommunen ikke kommer mer 
på banen, må vi vurdere hva vi skal gjøre. Det 
er satt ned en gruppe som skal jobbe med dette 
problemet i løpet av vinteren.

Vi er nå klare for en ny dugnadsrunde med 
vedlikehold på maskinen i garasjen sammen med 
litt kaffe og vafler……..  
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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 2010

Styret har i 2010 hatt følgende sammensetning:

Leder:            Torhild Sørensen
Kasserer:       Anne Marie Sarmon
Sekretær:       Ruth Birkeland Næss
Festkomite’ :   Jenny Hanssen
Valgkomite’ :  Sidsel Gravdahl
                        Ellen Bergstad

Torhild Sørensen har i 2010 representert 
Damegruppa i Fondsstyret og i Seniorgruppas 
styre.

Årsmøtet ble avholdt på Klubbhuset 13.4.2010. 
Det ble servert snitter og bløtkake da 
Damegruppa i år fylte 50 år! Tre av Damegruppas 
første ledere var spesielt invitert og fikk 
overrakt blomster. Møtet ble avsluttet med vår 
tradisjonelle BINGO.

8.6.2010 hadde vi en hyggelig sommeravslutning, 
og vi retter en stor takk til Jenny Hanssen som 
også i år åpnet hjemmet sitt for oss.

Damegruppa gir et årlig tilskudd på kr. 1.000 
til hver av gruppene i idrettslaget og dekker 
utgiftene til BIL-posten.

Ruth B. Næss
sekretær
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sen, Anne Marie Almedal, Anneli Drecker og 
Simone Larsen. 

Etter innspillingen stoppet vi ved Scandic hotell 
på Høvik. Her ventet et deilig koldtbord på oss. 
Det har også vært påskekos, grilldag på Blind-
sand, tur til Blindevannet, Halloween markering 
samt mange koselige spaserturer. Seniorgrup-
pas årlige julebord med dans er i år sløyfet. Men 
arrangementet med julemiddag, kaffe og kaker 
ble slått sammen med siste onsdagstur og danner 
avslutningen på en fin og aktiv sesong. 

Er du ledig på onsdag formiddag er du hjertelig 
velkommen. Du behøver ikke å være pensjonist 
eller redd for turens lengde, vi går i det tempoet 
og lengde som passer den enkelte. Dette er ment 
som et sosialt tilbud hvor vi treffer gamle kjente 
eller knytter nye forbindelser. 

Så ønsker vi alle en god jul og et godt nytt år. 
Vel møtt til nye aktiviteter i 2011. 
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orienterinG fra 
seniorGruppa 2010

Lagets seniorgrupper er fortsatt en aktiv gruppe, 
takket være onsdagsturene. Her møtes vi på 
klubbhuset kl 11.00 hver onsdag i vår og høst se-
songen. Vi går tur, for så og samles til ”kaffekos” 
til medbrakt niste og termos. 

Gruppas årsmøte var også i år lagt til onsdagstur 
dag, nemlig 21.april. 37 stykker var tilstede da 
forman Anselm Sørensen ønsket velkommen og 
erklærte årsmøte for lovlig satt, og minnet Harald 
Petter Sand og Olaf Stenestø som var gått bort 
siden forrige årsmøte. Olaf Stenestø var æres-
medlem i Berger idrettslag og hans ønske var 
at en minnegave ved begravelsen skulle gå til 
ungdomsarbeidet i BIL. Det kom inn kr 24 200. 
Fra styrets beretning kan nevnes at medlemstallet 
er 95 stykker. 

Styret har denne sammensetning:

Formann:   Anseml Sørensen. 
Kassere:  Synnøve Melling.
Sekretær:   Brita Stenestø.
Styremedlem:   Irene Sando.
Dame gr. Repr: Torhild Sørensen.
Valgkomite:   Tore Nerdrum
Valgkomite:   Ragnhild Johansen. 

Da det er 20 år siden seniorgruppa ble stiftet 
og 10 år med onsdagsturer ble dette markert på 
årsmøte. Der fikk blant annet Torhild og Brita 
hver sin rose bukket, Torhild for 20 år i styret og 
Brita som stifter av onsdagsturene. Brita fortalte 
litt om gruppas tilblivelse og historie. Hun takket 
Torhild for alle de fine turene hun har tilrettelagt i 
alle disse årene, med en konfekteske. 

Gruppas første onsdagstur ble arranger 1.mars 
2000 med 16 deltakere. Av disse var fire stykker 
tilstede nå. Magna og Einar Pedersen, Torhild 
Sørensen og Brita Stenestø. En liten overraskelse 
til disse også. Maria Hansen hilste fra laget og 
gratulerte med dagen. 

Torsdag den 15. april reiste 40 stykker med buss 
til NRK Oslo og innspilling av programmet ”Beat 
for Beat”. Kveldens artister var: Unni Wilhelm-

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 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 
Kristin Larsen - mobil 40 41 45 49.
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God Jul

 
   F.v.: Geir Njåstad, Dag Harald Sand, Øivind Grand, Roa Eastwood, Harald L. Hansen, Bjørn Sveiven

oG 
Godt Nytt År!

  God Jul


