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Så er atter en høysesong for Bergan vel over! Det er vår 
og sommer vi har mest aktiviteter, og i år har vi vært 
velsignet med en ganske god sommer. Dette har blant 
annet resultert i at Barneskjær  har vært flittig benyttet 
av mange mennesker. Vi som holder øya vedlike synes 
det er veldig bra! Vi har dessverre også opplevd at det 
ved to tilfeller har vært utført herverk på Barneskjær. 
Takket være observante beboere i umiddelbar nærhet 
av øya, har vi blitt varslet raskt og har fått begrenset 
skadene effektivt. Det er viktig å ha våkne beboere som 
er opptatt av å holde et øye med nabolaget sitt. Jeg slutter 
meg til de mange politikere som etterlyser den gamle 
«nabokjærringa».  

Jeg nevnte i innledningen at vår mest hektiske periode 
er vår/sommer. Dette prøver vi å gjøre noe med i den 
forstand at vi ønsker å tilby innbyggerne i Bergan vel 
noen aktiviteter også vinterstid. Vi er imidlertid avhengig 
av at det blir skikkelig vinter for to av våre planlagte 
arrangementer for kommende vinter. Vi håper å kunne 
arrangere «Isdisco» på skøytebanen ved Nesskogen 
Idrettspark og vi håper å få til en busstur til Kongsberg 
for å stå slalom. Hvis dette kan være av interesse bør 

dere følge med på Facebook siden vår. Vi vil legge ut 
informasjon og påmelding så raskt vi har satt dato for 
disse to aktivitetene. 

I løpet av vinteren planlegger Bergan vel til å arrangere 
båtførerkurs for de som er interessert blant velets 
medlemmer. Ungdom og kvinneandel vil bli vektlagt 
dersom interessen er stor og selvsagt vil vi prøve å få prisen 
til å bli hyggelig. Vi kommer nærmere tilbake til tid og sted 
på vår facebook side. 

Vi nærmer oss også årsmøtet vårt (se annonse bak i avisa) 
og vi ønsker oss stadig flere medlemmer i styre og stell. Vi 
tar gjerne imot personer med pågangsmot og gode ideer 
om hvordan vi kan videreutvikle driften av Bergan vel. På 
tampen vil jeg bare ønske dere alle en riktig fin høst og 
vinter.  

Jan Pedersen, leder
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j-peder4@online.no

www.berganvel.no
www.facebook.com\BerganVel

Bergan Krets Vel:

Bankkonto: 0537.07.78134 
Årskontingent kr. 150,- 
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NYÅPNET FRISØRSALONG PÅ HJEMSENG

av Isabell Ellefsen og Ada Lassen-Urdahl

NYTT FRA LOKALNÆRINGEN
HÅNDTVERKERE FLYTTER INN PÅ BRUABEKKEN

Det gamle selskapslokalet på bruabekken(Smidsrødveien 
171b) har nå fått nye eiere og blitt ett håndverkhus. 

Byggmester Rune W Jonhansen, Rørleggergutta AS og 
Murergutta AS som tidligere hadde lokaler i Tønsberg 
flyttet inn i september etter noen måneder med oppussing. 

-Vi har holdt på siden mai med innvendig oppussing 
og mer eller mindre revet alt, sier Marius Myrvang i 
Rørleggergutta AS 

Bygget har blitt totalrenovert innvendig og blitt et optimalt 
lokale med kontorlandskap og 3 store lager. 

-Her er vi nå samlet en gjeng som arbeider mye sammen 
på små og store prosjekter. Vi gjør alt fra å bygge hus og 
pusse opp bad til å skifte servantbatterier og pusse mur. 
Her sitter vi på mye forskjellig fagkunnskap, sier Rune fra 
Byggmester Rune W Johansen. 

Fremover håper håndtverkerne at lokalmiljøet vil ta de 
godt imot og står klare til å ta på seg oppgaver i nærmiljøet. 

Neste prosjekt på bygget ved Bruabekken er å pusse opp 
fasaden og å ta taket, noe håndtverkerne håper å få på 
plass i løpet av neste sommer. 

Her har kunden mulighet til å stikke innom for en faglig 
prat på tvers av fagene. Ingen jobb er for liten eller stor, 
sier Øystein Kristiansen daglig leder for Rørleggergutta 
As. 
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Derfor har de kun dropp inn på Hjemseng, og tar ingen 
timebestilling. De har allerede fått mange kunder.

Nina Hansen, som opprinnelig kommer fra Føynland, 
bestemte seg for å bli frisør allerede som 17-åring. Hun 
jobber delvis på Trix Frisør Teie, og delvis på Hjemseng. 
På Hjemseng deler hun jobben med en annen, og de 
bytter på når de er der. De tar også imot lærlinger.

Når vi spør Nina om hvilke hår-stiler som er «inn» 
akkurat nå, svarer hun at hos gutter går det mest i kort 
hår og sleik. Jentene velger å ha langt hår. I tillegg har det 
denne sesongen vært mange som har ønsket å farge håret 
grått. Hun sier at vi får vente og se litt nærmere Jul, om 
hva som blir de neste store hårtrendene. Så langt spår 
hun at det vil slå an med «fancy» farger som blått, grønt 
og rosa fremover. 70-talls stil er på vei inn i klesbransjen, 
og hvis hår-stilene følger etter, blir det mye krøllete hår. 

12. september åpnet det en ny frisørsalong i samme bygg 
som Kiwi på Hjemseng. Nina Hansen, som er daglig leder 
på Trix Frisør, sier at hun også driver frisørsalong på Teie. 
Der har de prøvd med kun dropp inn, men det har kommet 
så mange kunder at det sjelden har vært ledige timer. 



LOKALHISTORIE
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Foto og tekst:  
Astrid Jøsang og Camilla Ellefsen

1. Hvilken årstid liker du best?

2. Hvilken fjelltopp er den høyeste du har 
vært på i Norge?

Bergan Kvinne- og Familielag
inviterer til

Juleverksted for barn

på

Aktivitetshuset Breidablikk

Fredag 27. november 2015
Kl 17:00 – 19:00

Voksne må være med
Ta med saks, og ev. lim

Vi serverer boller, saft/kaffe

Det koster kr 50,- pr barn (til materiell)
Loddsalg på julelotteriet

Påmelding innen 22.11, tlf 33 38 31 87 eller 33 38 40 53
Vi har plass til maks. 20 barn så vær tidlig ute med 

påmelding

Vel møtt!

Navn: Sigurd Nilsen

Sted: Nøtterøy

1) Sommer

2) Storefjell

Navn: Tom Stenberg

Sted: Duken

1) Sommer

2) Galdhøpiggen

Navn: Kirsten

Sted: Nøtterøy

 
1) Vår

2) Gaustatoppen

Navn: Tone Aalby

Sted: Duken

1) Vår

2) Skarven

JULEVERKSTED4 PÅ KIWI
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ÅPNINGSTIDER:
MANDAG - LØRDAG

07.00 – 23.00

KIWI HJEMSENG



PÅ SOMMERLEIR I 2015
Skrim sommeren 2015

Vi var 25 unger og 5 voksene på Ivarsbu i sommer. Barna 
lekte med pinner og badet i et vann som det var 23 grader 
i. Barna var med på å gå turer, dette året gikk turen til 
kongskjærn. Vi tok med oss fint vær og en stekende sol 
som gjorde at, barna bare hev av seg klærne og kom seg 
ut i vannet når vi kom frem. Da vi kom tilbake fra turen 
måtte de voksene klø seg i hodet da de så hvor mange 
grader det var i sola, ingen skjønte noe da grademåleren 
viste 50 grader. 

På Ivarsbu så er det voksne som alltid passer på, og barna 
får ikke gå lenger enn de voksene kan se, ellers så skal 
man ha på vest. De voksene setter regler, men ellers er 
det kanopadling, bading og rappellering som holder 
barna i aktivitet. Hvert år arrangerer Bergan Vel en fiske 
konkurranse der man kan vinne kule premier. 

Dette året var det ikke noe knott eller mygg. Knotten og 
myggen er irriterende, men det har aldri stoppet barna 
med å ha det gøy, de bare kler på seg litt mer klær, og 
noen går inn og spiller kort. Barna sover i telt ute og 
det er også mulighet for å legge seg inn, hvis været er 
dårlig. Barna koser seg uti teltet med å snakke og fortelle 
historier, osv.… 

Det er også ungdommer med som er der for å hjelpe 
de voksene, de holder barna i aktivitet med det de har 
planlagt, det kan være konkurranser eller natursti eller 
noe helt nytt. Det er alltid noe og gjøre. Man blir ikke 
gående rund alene, det er alltid noen å være sammen 
med. Så ikke la det være en grunn for å ikke dra på Ivarsbu 
sommeren 2016. Dra opp og bli kjent med noen, ta med 
en venn så det blir det flere. Det er alltid gøy når det er 
mange som melder seg på.

Dette er skrevet av Oda Bartnes som har vært med i 9 år.  
Hun skal være med som junior leder neste sommer.

Barneskjær 2015 

Årets sommerleir på Barneskjær ble atter en gang en 
suksess. Vi var mellom 15 og 20 barn de dagene leiren ble 
avholdt. Aktiviteter som var spesielt populære (i tillegg 
til bading selvfølgelig) var skyting med luftgevær og pil 
og bue. Barna ble utrolig treffsikre med luftgeværet etter 
hvert, og rotta vår fikk kjørt seg. Blinken måtte stadig 
males opp på grunn av maaange treff. Det ble løsnet 
omtrent 500 skudd i løpet av de tre dagene vi var på øya. 
Daglig lunsj med grilling av pølser har etterhvert blitt 
en tradisjon, og det er alltid populær mat å servere. Det 
ble også satt krabbeteiner på tirsdagen som vi trakk på 
onsdag. Vi fikk totalt 11 krabber i våre to teiner, og disse 
ble kokt etter alle kunstens regler og servert til lunsj 
siste dagen. krabbene var nesten stappfulle så det ble en 
god smak til alle som ville ha! 

Et par av vellets ungdommer var også i år med som 
«ledere», noe som er veldig populært blant barna 
og veldig god hjelp for oss voksne. Kjøring med tube 
fikk de av ungene som ville også prøvd seg på, og som 
tidligere år var det bading fra hoppeplassen på østsiden 
på avslutningsdagen. Mange av barna bryter personlige 
grenser denne dagen og hopper fra “skikkelig høyt». Vi 
håper på fortsatt god oppslutning om dette tiltaket også 
neste sommer, for det er ordentlig moro å tilbringe noen 
fine sensommerdager sammen med barn fra vellet. Vi 
er også takknemlige for den hjelp vi fikk fra noen av de 
foresatte som var med ut på øya en eller flere av dagene.

Med vennlig hilsen

Tor B. og Jan P.
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Bergan Dysten 2015 - Et lokalt triathlon

Tekst og foto: Ada Lassen-Urdahl

Bergan-dysten ble på lørdag arrangert for tredje gang. 
Bergan-dysten er et lokalt arrangement som engasjerer 
alle - trent eller utrent, til å prøve seg på triathlon. 
Deltakerne svømmer 350 meter ved Ulvøtangen, deretter 
sykler de Nøtterøy rundt (25 km) før de avslutter med å 
løpe Bergan Vel rundt, (6 km).

Det hele startet i 2013 med at en vennegjeng i Bergan 
Vel ville komme i bedre form ved å trene sammen. 
Trygve Egenes, Gustav Kamfjord, Sten Nornes og Tormod 
Sørensen satt seg mål om å arrangere et triathlon for 
trente og utrente folk i lokalmiljøet. Bergan-dysten var 
skapt. Det blir selvsagt også et triathlon i Bergan Vel neste 
år, sier arrangørene. 

Arrangementet var det første året preget av en tydelig 
mannsdominans, men dette har nå jevnet seg ut. Nærmere 
en tredjedel av deltakerne  var i år kvinner. Totalt fullførte 
60 spreke deltakere, individuelt eller på lag. 

Ambisjonsnivået er ikke høyt, og vinnerne av årets 
triathlon har på tross av gode tider, ikke lang erfaring som 
triathleter.  Herreklassen ble vunnet av Steffen Kjærgaard 

BERGAN DYSTEN

med den imponerende tiden på 1 time, 17 minutter og 34 
sekunder.  Han er mest opptatt av det morsomme og sosiale, 
og ler godt når vi minner om at han forrige helg ble disket 
i Tønsberg Bytri fordi han ikke rakk å gjøre seg kjent med 
regelverket i skiftesonene. Kjærgaard sier Bergan-dysten er 
et morsomt og flott arrangement fordi det foregår lokalt, der 
hvor han selv vokste opp. Derfor blir det også mange kjente.

I kvinneklassen regjerte tidligere vinner Elin Mathisen, som 
slo sin forrige tid med et par minutter. Mathisen var veldig 
fornøyd med både sykkel- og løpeetappen, og sier hun var lett 
og grei i beina. Hun syntes at svømmingen var det tøffeste. 
Elin tar gjerne imot flere utfordrere til vandrepokalen som 
har stått godt plassert hjemme hos henne i tre år.

Best fremgang hadde Kjerstin Bjønnes. Hennes konkurrenter 
kommenterer at hun må ha hatt stein i sykkelveskene 
på gjennomkjøringene. ”I dag hadde vi ikke sjans til å 
holde følge!”, ble det sagt etter løpet. Hun forbedret tiden 
imponerende med hele 14 minutter fra i fjor.
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Under: Vinnerne Elin Mathisen og Steffen Kjærgaard hyller 
hverandre. 



ET LOKALT TRIATHLON

9

Også blant tilskuerne var det mye godt humør og god 
stemning. Flere av tilskuerne, ikke minst damene, 
uttalte at de skulle delta til neste år. Arrangørene ønsker 
gjerne flere velkommen, og nevner at det i år var flere 
som stilte lag. Da deler 2 eller 3 personer etappene i 
mellom seg; det er litt mindre slitsomt. Lagnavn som 
”Tjukkas Tri(m) Team” sier mye om ambisjonsnivå. 
Arrangementet ble avsluttet med premieutdeling 
og fest på Barneskjær for frivillige og deltakere. 

Over: Kjerstin Bjønnes er spent før løp, og da er det alltid 
greit med en liten heiagjeng!

Over: Einar Johansen (77) fullførte med fin stil, selv om 
sykkelen punkterte. 

Under: Gule badehetter er ett av mange sikkerhetstiltak 
under svømmeetappen.



Løpet startet på Ulvøytangen med svømmeetappen, før 
det ble syklet Nøtterøy rundt. Til slutt ble det løpt ca 6 
kilometer før atletene kom i mål.  Følelsen av å komme i 
mål kan ikke beskrives, den må oppleves. Bergandysten har 
egen facebookside som oppdateres med ny informasjon 
etter hvert.

Ta utfordringen og bli med neste år!

Arrangementkomiteen inviterte alle til fest på Barneskjær 
etter vel gjennomført dyst.  På Festen ble årets vinnere 
kåret. I kvinneklassen var det Elin Mathisen som vant, i 
år som i fjor. Herreklassen ble vunnet av Jarl Magnus Lien.  
Gratulerer til årets dyster!

Når det er sagt, i dette løpet er faktisk det viktigste ikke å 
vinne, men å delta!

BERGAN DYSTEN

Det var stor stemning blant publikum med strålende sol, 
is, pølser og vafler.

Fornøyde og slitne utøvere
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SILJE NERGAARD

Konserten 2015

Tradisjon tro ble det sommerkonsert også i år. Konserten 
var godt planlagt og alt lå til rette for en flott opplevelse.

13. juni stod Silje Nergaard med sin trio på den lille senen 
på Barneskjær. Det var mange som hadde sikret seg billetter 
til årets sommerkonsert. De som kom ble ikke skuffet. 

Silje og bandet ble hentet på kommunebrygga og var 
fulle av forventning da vi nærmet oss Barneskjær. Alle 
artistene som har vært der har reagert på sammen måte, 
inspirerende! 

Etter hvert som konsertområdet tok form og mennesker 
fylte øya kom også ”festivalstemningen”. 

Konserten kunne starte…. 

Stemmen til Silje Nergaard passer perfekt til idyllen som 
omkranser Barneskjær. Det var ikke varmt, men publikum 
holdt varmen likevel.  Vi fikk høre kjente sanger og også 
noen nye. Be still my heart var nok et høydepunkt for 
mange, vakkert!

Etter at spillelista var gjennomført ga hun publikum rett i 
at det var på sin plass med ekstranummer. Konserten varte 
i ca 1,5 timer.
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Transporten til og fra øya gikk smertefritt i år, Bergan vel 
lærer litt hvert år og dette arrangementet har etter hvert 
blitt relativt knirkefritt. 

Se hva hun skrev om sin opplevelse på facebook 14 juni i år

“Going in a boat to venue! Beautiful Barneskjær, a tiny little 
island (normally with no electricity) and a wonderful local 
audience who all came in boats carrying their own chairs. It 
was freezing...and very charming.

I love my country!”

Også i år må vi få takke alle frivillige krefter som bidrar. Uten 
dere hadde det ikke vært mulig å få til et slikt arrangement. 
Særlig tak til kapteinen, Arne Gustav Nilsson, som gjorde 
transporten til og fra øya mulig. Kiwi og Meny har støttet 
arrangementet i år som de foregående år. Uten det lokale 
næringslivet ville det vært vanskelig å få til dette.  Vi vil 
også få takke Stefan Maczco som hjelper til med å finne 
artister for oss og Kim Larsen som sørger for plakater og 
billetter. 

Tusen takk!

Vi jobber nå med å få på plass ny artist til neste år og gleder 
oss til nye musikkopplevelser på Barneskjær!



UTLEIE AV UTSTYR
Liste over utstyr som leies ut til velets medlemmer
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Gjennom mange års drift av velforeningen, har vi gjennom 
stort frivillig engasjement, mange hundretalls timer 
dugnad, frivillige bidrag gjennom medlemskontingenten 
og ikke minst fra midler og støtte, vi har fått fra det 
lokale næringsliv og fra kommunen, klart å skaffe midler 
utover normal drift og vedlikehold. Midlene er benyttet 
til anskaffelse av blant annet turutstyr som brukes i 
forbindelse med arrangementene våre for barn og unge, 
og for velets medlemmer forøvrig. Både skoler og frivillige 
foreninger, i vårt nærmiljø, er aktive brukere av utstyret.

Utstyret lagrer og passer vi på, så godt vi kan, slik at det 
er i tipp topp stand når det skal brukes. I denne utgaven 
av Skjærgårdsnytt har vi laget en liste, for å synliggjøre for 
leserne og medlemmene våre, hvilket utstyr vi eier og hva 
som kan leies ut til en rimelig penge til de som ønsker å 
benytte det.

Vi understreker at de som leier må behandle utstyret 
forsiktig og riktig, og som om det var sitt eget. Ved 
tilbakelevering skal utstyret være i samme stand og gjerne 
enda bedre, enn det var ved utlevering. Alt skal være 
rengjort og helt tørt.  Dersom man kommer tilbake med et 
telt etter en helg, som er fuktig etter en helg der man har 
vært uheldig med værgudene, er det ekstra viktig at vi får 
beskjed om dette slik at vått utstyr ikke pakkes bort og blir  
ødelagt av jordslag, sopp eller mugg. Og har man allikevel 
vært uheldig å fått ødelagt eller mistet noe, er det viktig at 
leietaker melder fra om dette slik at vi kan fikse det før vi 
leier ut til andre som da risikere å få utlevert dårlig utstyr 
til sin tur.

Ta kontakt med en av oss, hvis du skal på tur eller skal 
arrangere noe, og har behov for å leie noe. Så hjelper vi deg 
med det om vi kan.



VELETS KOKKETIPS
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Bergan Vel WOK

Bergan Vels  WOK er en rask middagsrett som egner seg 
både til helgekos og som enkel gjestemat. Den er enkel å 
lage og kan gjøres glutenfri ved å unngå gluten i soyasaus, 
men retten passer dessverre ikke for deg med nøtteallergi.

Dette trenger du til 3-4 personer:

400 gr oppskjært Svinekjøtt 
1 ts - knust Chili/chilipasta (fås på glass) 
1 pose Eldorado Cashew nøtter 
1 stor Purre 
2 bokser Eldorado Bambusskudd 
3-4 ss Soya saus (glutenfri) 
2-3 ss Oliven olje eller annen stekeolje

Ris til 3-4 personer -  gjerne Basmati ris.

Start med å koke ris i egn kjele etter posens anvisninger og 
antall personer.

Skjær purren opp i tynne ringer som skyldes og vaskes 
nøye i kaldt vann og la det stå i en sil eller dørslag klar til 
steking i wok pannen senere. Skjær opp kjøttet og gjør det 
klart til steking.

Varm opp wok panne med litt stekeolje og fres kjøttet i 
wok pannen på sterk varme. Etter 1 minutt tar du i 1 ts 
chilipasta og freser denne sammen med kjøttet. Varier 
gjerne mengden chili i forhold til hvor sterk (hot++) du 
ønsker at retten skal bli. Fres chili og kjøtt i ca 1 mind før 
du tilsetter posen med cashew nøtter og freser alt sammen 
til kjøttet er gjennomstekt og cashew nøttene begynner å 
bli møre.

Ha i purren og fortsett å frese denne sammen med kjøttet 
i 2 minutter- Til slutt tilsettes bambusskuddene som 
freses sammen med 3-4 spiseskjeer med soyasaus. For at 
retten skal være glutenfri må du passe på å bruke glutenfri 
soyasaus. Når soyasausen har kokt og trukket litt inn i 
bambuskuddene er retten klar til servering . Ha gjerne 
over litt nykvernet pepper før servering.

Server retten rett fra WOK pannen med risen ved siden av. 
Til retten kan en enkel og lett rødvin som passer til mat 
med mye smak være god.

Bon appetit!



NYTT FRA BJERKØY
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Smått og stort fra oss på Bjerkøy 

Nok en sommer er over her på Bjerkø Gård, og vi tenkte det 
kunne være hyggelig med en liten rapport.

I år har vi fått 6 vakre kalver, de hopper og spretter lykkelig 
rundt på jordet bare noen timer etter fødselen, og får godt 
stell av mødrene sine.

På Skjærgårdslåven har vi hatt mye hyggelig besøk, fra 
fremmede land, av offentlige etater, av barnefamilier og av 
grupper av voksne.  

Mange har feiret konfirmasjon, jubileer og brylluper her 
ute på øya. låvekonsert har vi også hatt.

Det har vært hogst og rydding av kulturlandskapet, 
istandsetting av steingjerder og gamle gårdsveier, den 
gamle båtslippen er restaurert, og det er ryddet rundt 
flere eiker som dermed får mer lys og næring og vokser 
seg store og sterke.

Og nå er det snart julemarked igjen - forberedelsene til 
dette er i full gang. 

Selve markedet blir 2. adventshelg som vanlig,, den 5. og 6. 
Desember er vi klare til å ta imot store og små. 

Angorakaninene kommer i år, med gele og leverpostei og 

nissebrød, Skjærgårdskvinnene, med skinn og strikkevarer 
og julekranser og dekorasjoner og mye mer.

Maiken Kavli kommer også i år med sine vakre malerier, og 
det serveres selvfølgelig kakao med krem og noe å bite i på 
Skjærgårdslåvekafeen. 

Og så er det kuer på jordet, lek- og rusleturmuligheter i 
skogen, og alle får en liten båttur over sundet. 

Velkommen til en fredelig øytur midt i julestresset! 
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OPPSLAGSTAVLE
BARNE OG UNGDOMS-
KOMITÉEN SØKER 
MEDLEMMER
Ønsker du å gå rett til topps bør du slå til nå  
– denne komiteen har INGEN medlemmer så du har alle 
muligheter åpne! Full opplæring vil bli gitt.

Vi oppfordrer alle nyeVellere til å melde sin interesse.

Møt opp på årsmøtet eller ta kontakt med Gustav 
Kamfjord på mail: “seilgustav@hotmail.com”

NISSEFEST
1. søndag i advent går Nissetoget fra Eidsvingen 
kl. 16.00.

Søndag 29. november blir det nissefest og tenning av 
julegran på Breidablikk. Det blir gang rundt juletre på 
Breidablikk, før nissen kommer med pakker til barna. 
Gløgg og pepperkaker vil bli servert. 

NB! Husk å kle dere ut som nisser og ta med en lykt 
ellerfakkel for å skape den riktige stemningen.

Alle er hjertelig velkommen!

INNKALLING ÅRSMØTE   
... i Bergan Vel fredag 8. Januar 2015 
Sted: Klubbhuset på NIF 
Tid: kl. 19.00

Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 14 dager 
før møtet.  Eventuelle saker sendes Jan Pedersen på e-post 
j-peder4@online.no 

Alle interesserte oppfordres til å møte opp!
facebook.com\

BerganVel

DAGSTUR TIL KONGSBERG 
ALPINANLEGG   
Bergan vel planlegger å arrangere busstur fra 
Eidssvingen til Kongsberg Alpinanlegg i løpet av 
vinteren.

Følg med på vår facebook side for nærmere informasjon 
og påmelding.


