
SIF historie 1913 - 2003 
"Året 1913 den 2. mai ble etter forrutgående bekjentgjørelse Svelvik 
Idrettsforening stiftet. " 
Slik lyder innledningen til den protokollen som danner grunnlaget for oppprettelsen av foreningen hvor i alt 31 
personer lot seg tegne som medlemmer. Møtet ble holdt i Svelvik gymnastikklokale, og de 31 var: 

Doktor Bjerknes 
Olav Hansen 
Bjørn Kjettilsen 
Hilmar Bråthen 
Sverre Thoresen 
Dagfinn Tobiassen 
Thor Nilsen 
Bernt Nilsen 

Magnus Andersen 
P. T. Sæter 
Bernt Kristian Hoff 
Helmer Hansen 
Rolf Berger 
Ole Wendt Berger 
Thorvald Thomassen 
Joh. Marthinsen 

Lærer J. Jacobsen 
Anton Nebell 
Theodor Hansen 
Kolbjørn Bjørge 
Johan Nilsen 
Lensmann Underum 
Joh. Pedersen 
Ivar Bjørge 

Josef Veire 
Eugen Berger 
Thorbjørn Aronsen 
Vidar Tobiassen 
Carl Pedersen 
Oskar Stokker 
Rasmus Roti 

Det begynte med ski og turn 
Det ble valgt et styre med lensmannsbetjent Bjørn 
Kjettilsen som formann. Den første oppgaven var å utar- 
beide foreningens lover og lage et opplegg til forhånds- 
trening for de idretter man valgte å satse på, nemlig ski 
og turn. 
Den nye foreningen fikk flere medlemmer fra Svelvik, 
og snart ble det også med folk fra Verket og Hurum, og 
slik har det vært i alle år senere. 

Det første skirenn 
ble holdt i 1915 i Hellumbakken med god deltakelse fra 
distriktet, og vinnere ble Marinius Bråten fra Hurum og 
Ole Lersbryggen fra Svelvik. 
Årene gikk, og SIF fortsatte å drive sine to idretter. 
Baneforholdene var dårlige på denne tiden. 
Medlemmene 
var henvist til å trene på Verketsøya, Granden og 
Brenna. 
I året 1919, da Oskar Stokker var formann, gikk SIF løs 
på den store oppgaven å anlegge idrettsplass på Solbak- 
ken. Ved forskjellige tilstelninger, basarer og lignende 
skaffet klubben seg de aller første midler til å sette i gang 
arbeidene. 

SIF fotballag ca 1926

1920 - fotball og friidrett 
I hvilken sesong man startet med fotball, vites ikke, men 9. mai 1920 besluttet et enstemming styre at fotballdraktene skulle være sorte 
med hvit krage og oppslag. Samme år utvidet SIF sitt aktivitetstilbud til også å gjelde fri-idrett, og det første stevnet ble arrangert 16. mai 
med øvelsene terrengløp, høyde, lengde, diskos og kulestøt. Klubbens formann, Oskar Stokker, bekreftet her at han også var en solid 
idrettsmann, for han besatte l. plassen i en tevling med god tilslutning i alle øvelsene. 

Bygging av Solbakken 
Fram til 1921 hadde det foregått utgraving og planering på Solbakken for alle tilgjengelige midler, og fra dette året var idrettsbanen et 
faktum. Resultatet ble utmerket, og banen ble flittig brakt i 35 år fremover. Den var velegnet både for friidrett og fotball og ble etter 
hvert en av Buskeruds og Vestfolds beste kast- og sprangbaner. 
Banen ble en vitamininnsprøyting for idrettsaktiviteten i Svelvik, og årene 1921-25 ble på alle måter en oppladningstid. 

Hoppbakke på Juve 
Adolf Nelson ble en av forgrunnsfigurene i SIF fra 1925 og flere år fremover. Han arbeidet blant annet for at baneforholdene hele tiden 
skulle være tidsmessige, og han fikk endret foreningens lover i takt med tiden og den utviklingen som var skjedd. Videre jobbet han for å 
opparbeide en skibakke på Juve. Dette ble gjennomført, og åpningsrennet ble holdt i 1926. Senere ble det gjort flere større arbeider i 
bakken, og 10. 
februar 1934 ble den ny åpnet med mulighet for lengre hopp. Bjarne Syvertsen satte ny bakkerekord på 42,5 meter i et renn med sterk 
deltakelse, der Thorleif Haug var den best kjente. 
Svelvik Idrettsforening ble innmeldt i Vestfoldkretsen i 1925. Foreningen hadde nå fått vind i seilene, og flere av medlemmene gjorde 
seg bemerket med ypperlige prestasjoner. 
 

Rekorder i friidrett 
Frits Krogh Nilsen satte kretsrekord på 5000 m, og Hans Nelson satte 
tilsvarende rekord i diskos. Da Hans satte tre nye kretsrekorder, ble han tatt 
ut til å trene for olympiaden i 1928. Han fikk 3. plass i uttakingen i diskos, 
og dessuten ble han nr. 4 i det engelske mesterskapet. 
Dette er en prestasjon som rager høyt, og det er sannsynligvis den største 
enkeltprestasjon i SIFs første 50 år. 
 
Thorleif Sundland hadde allerede vært foreningens formann i tre år da han i 
1928 tok idrettsmerket i gull, forøvrig det første i sitt slag i SIFs historie. 
 

Styret ca. 1930

SIF's fotballag ble C-klubb både i 1926 og 1929. Fotballen rullet videre, og laget vant kl. B i 1931 og spilte opprykningskamp mot 
Sandefjord der de tapte knepent 1-0. 
 
Fra 1930 ble det mer bredde i friidretten. 
Vi fikk flere gode utøvere, og nevnes bør Frits Krogh Nilsen, Kolbjørn Sæter, Olaf Larsen, Einar Samuelsen, Georg Ebbestad, Odd 
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Friis, Torstein Tuseth og Olav Wessel Hansen. 
Mange kretsmesterskap og gode plasseringer ellers sørget de for å sikre seg og sin klubb. 

Damegruppe fra 1933 
13. januar 1933 annonserte styret: "Det er besluttet å oppta egen damegruppe, og de som ønsker å delta, bedes melde seg hos 
frk.Synøve Hotvedt. Hvis tilstrekkelig antall melder seg, blir det igangsatt gymnastikk." Vi har nok vært et mannssamfunn fram til 
1933, men heldigvis fikk vi øynene opp for betydningen av å ha damene med oss, og det har SIF aldri angret på. Tvertimot, damene 
har mang en gang vært en bærende 
kraft og ikke å forglemme en økonomisk støttepilar i alle 
år frem til i dag. 

Gode hoppere 
I tiden 1922-34 var foreningen tilsluttet Vestfold Skikrets, men skiftet så til Drammen og Omegn Skikrets. 
I Bergabakken og Juvebakken ble det trenet opp mang en god hopper, og skigruppen i SIF var sterk. En del navn og bragder fortjener 
å nevnes: Einar Edvardsen, Nils Justad, Bjarne Syvertsen, Asbjørn Ebbestad og Louis Olafsen var alle fremragendeskiløpere. Einar 
Nebel deltok i hovedlandsrenn og har mange gode plasseringer. Hans Nelson og Johs. Marthinsen representerte kretsen i 
Holmenkollen flere 
ganger. Finn Nelson kom senere og representerte SIF i hovedlandsrenn og Holmenkollen, men fikk sikkert sine 
aller beste år som skiløper ødelagt av okkupasjonen. 20-mannskonkurranser. Fra 1930 hadde SIF sine årlige 20-mannskonkurranser 
med VINN Sande og Berger IL. Disse varte i seks år. Deretter hadde man de så berømte 15 mannskonkurransene mot Glassverket og 
Sparta IF, og senere mot Glassverket og Berger IL. 

1930-årene - dårlig økonomi 
SIF arbeidet tungt i 30-årene, og særlig var økonomien dårlig. Men vi hadde 
flere ildsjeler i foreningen, blant andre slike som Kolbjørn Sæter. I sin 
formannsperiode i 1937 satte han i gang arbeid med å islegge banen på 
Solbakken i håp om å få brukbar skøytebane. Dette førte til 
pokalkonkurranse med Berger IL til stor glede for både aktive og publikum. 
Gunnar Haugen ble formann i 1938. Som den friidrettsentusiast han var, gikk 
han inn for å ruste opp 
denne del av foreningens aktivitet, og dette ble gjort med godt resultat frem 
til 1940. 

1940 - krig 
Vi vet alle hva som skjedde med norsk idrettsliv i de neste fem år. Alt 
organisert foreningsliv ble innstilt da ingen var interessert i nyordningen. 
Mange gode 
idrettsmenn fikk sin karriere ødelagt, men de vil for alltid bli husket for sin 
klare boikott av okkupasjonsmaktens direktiver. 

Styret i SIF 1938

Utvidelse av Solbakken 
Det er nevnt at foreningslivet ble nedlagt under krigen, 
men noen mente at det tross alt måtte tas vare på ting 
og forberede for den tid når landet igjen ble fritt. Noe 
skjedde altså, og i 1946 tok man opp tanken om å 
utvide idrettsanlegget på Solbakken. 22. mai 1947 
nedsatte styret en komité som skulle arbeide for 
utvidelsen av grusbanen. 
Komiteen besto av Hans Nelson, Erling Ebbestad og 
den til enhver tid sittende formann i foreningen. De 
formenn som dermed fungerte i komiteen, var Håkon 
Brandt, Oskar Stokker, Ivar Kjølstad, Gunnar 
Gustafson og Thor Heiberg Hansen. Da det blant 
annet viste seg å bli for liten plass til løpebane rundt 
gressbanen, oppsto tanken om å anlegge ny bane på 
oversiden. Oppmålinger samt tekniske undersøkelser 
og beregninger ble foretatt, og foreningen godkjente 
planen 2. november 1947. Under arbeidets gang 
oppsto mange praktiske vanskeligheter, men de ble 
løst tilfredsstillende etter hvert, og anlegget tok form. Idrettens Dag en gang i 40 åra. Spreke jenter marsjerende ned Storgata. 

Handels gården til høyre i bildet. 

Kjempejobb 
La oss i korthet nevne at det ble lagt ned 210 meter 9" kloakkrør og ca. 2000 meter drensrør. Totalt ble det gravd ut og flyttet på 24000 
kubikkmeter for det meste leire. Deretter kjørte man på 600 kubikkmeter matjord, noe Thor Heiberg Hansen var mester for å trylle 
frem og samle dugnadsfolk til å jobbe med. Den nedre banen fikk samtidig nytt grusdekke. Finplanering og såing ble 
samvittighetsfullt utført i 1952 under ledelse av banemester Hovde fra Drammen.Av bokførte dugnadstimer fra medlemmenes side er 
det i alt 6568 + alle de timene som gikk med i øsende regnvær for å redde skråningen under anleggstiden. 
Av midler mottok SIF: 
Fra STUI kr 17.000 
Svelvik kommune kr 62.830 
Egne inntekter kr 110 
Bankrenter kr 834 
Bedrifter (ves. Svelvik Papirfabrik) kr 109.462 
SUM............................................... kr 191.226 
 
Vi merker oss at det ikke finnes gjeld på anlegget, så det var en fantastisk jobb som ble utført av SIF medlemmer den gangen, noe som 
tydelig ble understreket av formannen i banekomitéen, Erling Ebbestad, da anlegget sto ferdig. Samme person gjorde forøvrig en 
kjempeinnsats selv under arbeidet, og i sin overleveringstale sa han blant annet: "Benytt anlegget i ledige stunder - her er det fritt og 
rolig, borte fra gatens larm. 
Lær de unge å gå på Solbakken!" 

Solbakken innviet 
I en regi som var foreningen verdig, ble innvielsen foretatt søndag 27. september 1953 med defilering, musikk, fotball- og 
håndballkamp mm. Representanter fra Idrettsforbundet, Idrettskretsen og alle aktuelle særkretser var til stede. 

Representantskap 
22. mars 1947 ble det etter forslag fra styret bestemt at SIF skulle ha et representantskap bestående av seks personer. Videre ble 
foreningens lover justert. 
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Brytegruppe 
På generalforsamlingen 2. november 1947 fikk foreningen en brytegruppe med Egil Pettersen som første leder. Dessuten bestemte 
man å ta i bruk klubbens gamle navn, Svelvik Idrettsforening. I 1952 ble det for første gang dannet et idrettsmerkeutvalg med Gunnar 
Gustafson 
som første formann. I 1953 var det 40-års jubileum for foreningen. Det ble ikke laget noen utførlig beretning, men begivenheten ble 
feiret med fest i Kinosalen. 

Friidretten - gode år 
Friidretten hadde noen meget gode år i perioden 1948-51 med folk som Finn Adamsen, Reidar W. Pettersen, Arne Krogh Jensen, 
Sverre Ebbestad og Gunnar Gustafson som hovedstamme. Til tross for de dårlige baneforholdene ble det flere kretsmesterskap både 
individuelt og lagmessig, samt mange gode plasseringer for øvrig. Ikke minst hadde man et meget godt stafettlag, og i 1950 lyktes det 
til og med for første gang å stille lag i Holmenkollstafetten. I slutten av perioden begynte gutteløperen Gunnar Amundsen å gjøre seg 
gjeldende og tok flere 
kretsmesterskap. 

Gode brytere 
Brytegruppen som ble startet i 1947, hadde noen gode år med Egil Pettersen og Tormod Nebell som dyktige ledere og utøvere. Det ble 
erobret mange premier, og Pettersen vant sogar KM i klasse A i 1951. Det bør ellers nevnes at Nebell i en årrekke satt i styret i 
Vestfoldkretsen. 

Deltakelse i Holmenkollen 
Skiidretten hadde ikke så mange aktive utøvere, men Sverre og Knut Ebbestad var flittige med i langrenn, og førstnevnte kom så langt 
at han i 1951 ble tatt ut til å delta i Holmenkollen. Odd Engh fortjener også så absolutt å nevnes, idet han tok en god del premier i 
hopp. 
l 1950 og 51 arrangerte foreningen "Barnas Holmenkolldag", noe som var en stor suksess. 

NM i Drafnkollen 1946 - Odd Eng fra Svelvik i luftig svev

Idrettsmerkearbeidet 
ble intensivert etter hvert, og ellers kan nevnes at innetrening ble drevet hver vinter i Svelvik skoles gymnastikksal. De første årene var 
Olaf Larsen leder, og senere overtok Einstein Saugen og Gunnar Gustafson 

Håndball 
Håndballen kom sterkt i skuddet etter krigen, og SIF hadde i flere år ganske sterke damelag som hevdet seg godt i kretsen. 1954 er blitt 
husket som et "stille" år for SIF, men så begynte store ting å skje. 

Om bygging av idrettshus 
Man var smertelig klar over at foreningens drift led under mangel på møte- og treningslokaler, og tanken om et «Idrettshus på 
Solbakken» begynte å ta form. Denne store saken ble første gang nevnt i styret oktober 1953. men det ble ikke fattet noe vedtak da man 
mente at 
medlemmene var slitne etter den store dugnadsinnsatsen som var gjort på idrettsanlegget kort tid i forveien, og dessuten mente enkelte 
det var en urealistisk, dristig tanke. 
 
På et medlemsmøte ett år senere fikk styret imidlertid fullmakt til å gjøre forberedende undersøkelser, og saken ble realitetsbehandlet på 
generalforsamlingen i november 1954. Resultatet ble at følgende byggekomité ble oppnevnt: Fritz Ebbestad (form.), Sverre Myhre 
(sekr.), 
Reidar Pettersen, Roald Reiersen, Ame Rinker og Einar Skjærpholt. 
 
Nå kom arbeidet i gang. Plasseringen av huset ble bestemt, og på et møte i juni 1955 ble det vedtatt å sette opp kostnadsberegninger, 
finansieringsplan og å skaffe tegninger. På denne tiden dukket det imidlertid opp et uventet problem; det skulle strekkes ny 
høyspentledning, 
og denne ville gå over søndre banehalvdel. Tre av medlemmene våre jobbet med problemet, og man kom frem til en minnelig ordning 
der resultatet ble at SIF fikk en samlet erstatning på 25.000 kroner som selvsagt ble brukt til huset. Et finansutvalg ble nedsatt, og det 
besto av Erling Ebbestad, Gunnar Gustafson og Rolf Jensen. Reidar Jensen fungerte som kasserer utenom komiteen. 
 
Det ble arbeidet fra alle hold for å få bragt alle forberedende arbeider i orden. Våren 1956 ble SIF tildelt 10.000 kroner av tippemidlene, 
og det gjensto nå bare å få byggetillatelse. Tegningene ble godkjent på generalforsamlingen i november 1956, og første byggetrinn skulle 
settes i gang. Murmester Reidar Pettersen fikk oppdraget. Fremdeles ble det jobbet med finansieringen, og en gave på 5000 kroner fra 
Svelvik Papirfabrik var kjærkommen. Senere på året fikk SIF ny tildeling av tippemidler, denne gangen på 20.000 kroner, og dermed 
kunne man gå i gang med det andre byggetrinnet. Men fremdeles var det behov for mer penger og finanskomitéen kastet seg nærmest ut 
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på dypt vann og arrangerte to fiskekonkurranser, kalt "Operasjon Strømfisk". Også her ble det gjort godt arbeid, og man kom trygt i land 
med overskudd på henholdsvis 19.500 og 3.000 kroner. Klubbhuset ble nå så pass ferdig at garderober og dusjrom kunne tas i bruk. 
Dugnadsarbeidet ble intensivert, og innvielsen fant sted 29. november 1958 med gjester fra fjern og nær. 

Det ble også gitt mange og store gaver til huset. Det kan nevnes bord og stoler, gardiner, ovn på kjøkkenet og mye annet. Våre driftige 
damer skaffet til veie alt det øvrige kjøkkenutstyret slik at innredning og utstyr var komplett ved innvielsen. Det må også være på sin 
plass å gi honnør til alle som ga SIF en håndsrekning i byggeperioden, det være seg teknikere, konsulenter og andre fagfolk som kunne 
gi tips om mange ting. 
Fra medlemmenes side ble det utført omlag 2000 dugnadstimer fordelt på 
en mindre, men meget interessert klikk. Ved innvielsen hadde huset kostet 
96.000 kroner, og man hadde 6.000 kroner i gjeld som imidlertid ble betalt 
i 1959 da SIF fikk det siste tilskuddet av tippemidlene. 
Klubbhuset på Solbakken var dermed gjeldfritt! 
Det må også være riktig å rette en takk til bygge og finanskomitéene samt 
det daværende styret for vel utført arbeid. 

I foreningens 50-årsberetning står følgende: 
 
«Iden harde byggeperioden oppsto det selvsagt problemer, men det 
sammensveisede styret under ledelse av Hans Pedersen red alle stormer 
av og kunne se målet til slutt. Han og Fritz Ebbestad må mer enn noen 
andre ha æren for at huset ble kjørt frem i det tempo som var mulig på 
den tiden.» 

Selv om byggingen av klubbhuset var en viktig og arbeidskrevende 
operasjon, skjedde dett selvsagt andre ting i SIF i samme periode. Byggekomitéen

Landskjent i friidrett 
SIFs Gunnar Amundsen var i 1953 en av landets beste juniorløpere 
både på 800 meter og 1500 meter, og han erobret bronsemedalje på 800 
meter i JR-NM. Dessuten tok han 6 KM og en mengde førstepremier i 
andre stevner. Gunnar ble tatt ut til to juniorlandskamper i friidrett. 
Einsten Saugen ble kretsmester i lengde i 1954 og var forøvrig 
mangekjemper. Et annet godt friidrettskort i denne perioden var John 
Georg Ebbestad. Han tok i årene 1953-56 en rekke JR-KM på 400 
meter og 800 meter, og senere ble det også fine plasseringer i 
seniorklassen. Han ble tatt ut til å delta 
på kretslaget flere ganger. John Georg gjorde seg også sterkt bemerket i 
vintersesongene, da han i flere år var en av kretsens beste 
langrennsløpere. Han vant KM i juniorklassen i 1955 og senere også i 
klasse B. Videre 
ble han tatt ut til å kjempe i NM og i Holmenkollen som junior og 
senere i flere år som senior. 

Holmenkollstafett ca 1950

Barne- og Ungdomsgruppe 
l 1955 ble Barne- og Ungdomsgruppen startet med Ivar Kjølstad som første leder, og tilslutningen var stor. Gruppen var i flere år blant 
kretsens sterkeste og mest representative. 
 
Høydehopper 
I en så pass teknisk krevende øvelse som høyde, hadde SIF en sterk utøver i Trond Jensen. Han dominerte i høyde med og uten tilløp både i 
gutte- ogjuniorklassen fra 1955. Nevnes bør også Svelvik-brødrene Hans Georg og Bjørn Nebell som var sterke mellomdistanseløpere. 
Ruben 
" Teigen deltok i JR-NM i hopp (ski) i 1956, og Jon Geir Kjølstad, som ble kretsmester i hopp i gutteklassen samme år, deltok i 
guttelandsrennet. Friskusen Gunnar Killingstad skal også berømmes for sine bravader i hoppbakken. Idrettene bryting og håndball ble 
drevet med noe vekslende aktivitetsnivå gjennom 1950-årene, uten at foreningen gjorde seg særlig bemerket, l 1956 ble det innstiftet et nytt 
hederstegn, og dessuten ble det anskaffet nye foreningsemblem. 1957 ble et merkeår for oss, idet Dansegruppen ble reorganisert. Her ble 
Else Johansen den første leder, og det denne gruppen har utrettet i foreningen opp gjennom årene, blant annet til Idretshuset, er ganske 
utrolig. Fra 1958 har gruppen drevet regelmessig gymnastikk i klubbhuset, og her var også Else Johansen den første lederen. 

SIF i Holmenkollstafetten ca. 1950 
Bak f.v.: Ame K Jensen, Finn Sundland, Hugo Harting, 
Reidar hågensen, Fritz Ebbestad, Knut Ebbestad, Helge Faret 
Foran: Finn Adamsen, Reidar w Pettersen, Sverre Ebbestad, 
Elmar Ebbestad, Gunnar Gustafson, Eilif Berger, 
Hans Pedersen, Kåre Jensen 

Hoppbakke på Solbakken 
Januar 1958 merker vi også av i SIF's historie. Da ble nemlig hoppbakken ved idrettsanlegget innviet. 
Det hadde lenge vært en ønskedrøm, og nå var den endelig der med flomlys og det hele. Fullstendig gjeldfri var den også. 

Cup-sensasjon 
11960 plasserte SIF seg som nummer tre i 4. divisjon, og det er det beste resultatet på mange år. Denne sesongen sørget laget for å gjøre 
cupsensasjon ved å slå ut det langt sterkere laget Rapid i første runde. I annen runde ble det dessverre tap for Pors. 
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Se også HER 

Seriemester i fotball i 1962 
I årene 1953-57 rullet SIF-fotballen i den gamle 2. divisjon. Vårt lag rykket så ned, men tok se gradvis opp igjen og endte som 
seriemester i kretsen i 1962. I kvalifiseringskampene gikk det bra, og laget rykket opp i den nye 4. divisjonen. 

Ebbestadbrødre 458 A-kamper 
I et lagspill som fotball er det ekstra vanskelig å trekke frem spesielle navn, men det bør nevnes at Elmar Ebbestad har spilt påA-laget fra 
1946 og inn i 1960 årene og oppnådde 458 kamper i SIF-trøya. 
 
Broren Fritz Ebbestad, som spilte fast på laget før krigen og fortsatte etterpå like opp mot 1960, har nok et liknende antall kamper, men 
dessverre foreligger ingen nøyaktig statistikk her. 

Kretsmestere fra 1959

Fra Fotballturnering i Halden

Styret i SIF jubileumsåret 1963 
Bak f.v.: Emil Venge, Gunnar Gustafson, Bjerke, Harald Krohn Hansen, 
Jostein Eide, Birger Rørvik, Kåre Sondresen, Øivind Høyer, Johnny Nebell, 
Foran f, v.: Jørn Pettersen, Ingrid Johansen, Rolf Jensen 

1963 - 73 
Vi tar nå for oss perioden 1963-73 og trekker frem en del viktige hendelser i løpet av disse ti årene. 
 
Lysløype 
Ideen om en lysløype ble lansert, og saken ble tilrettelagt av en komité i 1965. Med velvillig bistand fra grunneierne kunne man så åpne 
løypa til stor glede for skiinteresserte svelvikinger. Skibakken ble lite benyttet i denne perioden. Et ras i 1967 ødela den øvre delen, men 
dette ble utbedret etter iherdig innsats. Interessen for hopping har likevel vært laber, og bakken er nå forfalt. 

Inntektsgivende aktiviteter 
Svelvik kommune har vært en god støtte for foreningen da man har blitt tilgodesett med økende bevilgninger til ungdoms- og 
idrettsarbeid. Da dette likevel ikke har vært nok til å drive en forholdsvis stor idrettsforening, har SIF vært nødt til å ty til lotterier, bingo 
og ulike former for dugnad i håp om å skaffe nødvendige midler. Her har klubben alltid hatt meget god hjelp av Barnegruppen som i alle 
år har hatt en utrolig evne til å skape inntektsgivende aktiviteter. Nedre Buskerud Idrettskrets hedret i 1965 Ivar Kjølstad med god omtale 
og diplom for hans store innsats og uegennyttig arbeid for barne- og ungdomsidretten. 
 
SIF-Herolden 
foreningens avis, dukket opp igjen med Birger Rørvik som hovedredaktør. 
 
Idrettens Kontaktuvalg 
Etter en oppfordring fra Idrettskretsen tok SIF initiativet til å sammenkalle representanter fra idrettslagene i kommunen for å få dannet et 
Idrettens Kontaktutvalg i den hensikt å lette kommunikasjonen mellom idretten på den ene siden og kommunen på den andre. 
Idrettsmyndighetene bestemte at SIF fra juli 1972 igjen skulle tilhøre Vestfold Idrettskrets. 
 
Revisjon av lovene 
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Fra tid til annen må foreningens lover forandres i pakt med tiden og utviklingen. En lovkomité la frem forslag til lover i 1971, og disse 
ble vedtatt. Her ble det blant annet gitt anledning til å benytte et mindre arbeidsutvalg for lettere å kunne lede en så stor forening. 
 
Friidrett i 1960-årene 
La oss så ta for oss den rent idrettslige aktivitet i perioden: I friidrett satte Anne Ebbestad seg i respekt på de forskjellige baner rundt om 
i kretsen, og kan vise til en rekke krets- og fylkesmesterskap. 4. plass i NM i lengde uten tilløp presterte hun som 16-åring. Gunni 
Pedersen gjorde seg særlig bemerket i spydkast, og dessuten beviste hun at hun også behersket langrennssporten. l 1964 deltok SIF i 
Holmenkollstafetten, og hevdet seg ellers bra i andre konkurranser også. Mer systematisk trening resulterte dette året i 3 gull, l sølv og 2 
bronsemedaljer i krets- og fylkesmesterskap. Året etter gikk det vel så bra med 5 gull-, 6 sølv- og 3 bronsemedaljer i kretsmesterskapet, 
og dessuten tok Svein Horgen sølvmedalje i 10-kamp. Friidrettsgruppen fortsatte i samme gode spor, men man 
merket nå at rekrutteringen ikke var så god som ønskelig. Trond Jensen fortsatte sin rekordjakt og kunne vise til 1,93 meter i høyde. I B-
mesterskapet i NM tok han sølvmedalje. SIF kunne også stille med et godt stafettlag på denne tiden og gjorde seg stadig fordelaktig 
bemerket. 

1967 - Svelvikstafetten 
En stor suksess ble det da man startet opp med Svelvikstafetten i 1967. Det var Bjørn Grilstad som tok initiativet til denne stafetten som 
med ett unntak har vært arrangert i Svelviks gater hver vår helt fram til nå. Ellers kan nevnes at Knut Berger satte fem nye 
klubbrekorder i løp. l 1968 arrangerte SIF kretsmesterskap i terrengløp og fylkesmesterskap for yngre klasser i et stort stevne på 
Solbakken. Friidrettsgruppen arrangerte ofte kaststevner på Solbakken der den norske eliten deltok. Stevnet i -72 
huskes spesielt, for da møtte den amerikanske olympiatroppen opp og satte en ekstra spiss på stevnet. Det skulle være unødvendig å si at 
det ble satt nye banerekorder! 

Fotball - Rørvikbrødrene 
Som nevnt er det vanskelig og ofte urettferdig å trekke frem bestemte navn i lagspill, men SIF-fotballen på denne tiden var 
Rørvikbrødrenes periode, og her må vi ha lov til å nevne Rolf Rørvik som i 1956 ble uttatt til ungdomslandslaget. Han har dessuten en 
lang rekke kamper på kretslaget. 

Orienteringsgmppe 
fikk SIF i 1966 under ledelse av Einar Storli og Harald Bjømstad. Fra starten var den underlagt friidrettsgruppen, men ble kort tid etter 
skilt ut som egen gruppe. Interessen var stor, og hele 25 deltakere fra gruppen var med i 26 løp den første sesongen, og de hentet hjem 11 
premier. Aktiviteten vokste stadig, og det ble anlagt trimløype der man også kåret en trimmester. Sverre Ebbestad ble kretsmester i 1968, 
og i 1969 vant gruppen et stafettmesterskap i kretsen. Samme år arrangerte de et stevne her i Svelvikmarka med 712 deltakere. Fra 1970 
overtok Per Nilsen ledelsen av 0-gruppen etter at Harald Bjømstad hadde nedlagt et banebrytende arbeid 
for denne idretten i Svelvik. Et åpent nasjonalt stevne ble avviklet samme år. Orienteringssporten var kommet for å bli, og fra 1972 har 
gruppen arrangert Tur-orientering som etter hvert har blitt mer og mer populært. Thor Arne Berg er et sentralt navn innen 
orienteringsgruppen, og han kan blant annet vise til deltakelse på kretslag og JR-NM. 

Brytegruppen nedlagt i 1969 
I brytegruppen, eller atletgruppen som den også ble kalt ved starten i 1947, sviktet rekrutteringen i slutten av 60 åringene. Derfor ble 
gruppen oppløst etter styrevedtak i 1969. 
 
Dyktige skiløpere 
Skigruppen i SIF har alltid hevdet seg bra. l 1965 ble det tre KM til klubben. Rekrutteringen var beskjeden, men da unge Morten 
Ebbestad viste vei med fine resultater, kom også andre gutter med. Sverre Ebbestad overtok som leder av gruppen, og ved siden av å 
være administrator, viste han seg også å være en solid skiløper, l 1967 ble det tatt 43 premier. Av disse var 11 førsteplasser der Morten 
Ebbestad og Rolf Christensen signerte for hvert sitt kretsmesterskap. Roar Ebbestad, Hans Hagen og Thor Ame Berg tok KM i 3 x 5 km 
for gutter i 1967, og det ble også to kretsmesterskap i seniorklassen. Samme år deltok fire 
SIF-gutter i NM. 1970 ble også en bra skisesong for foreningen, og Rolf Christensen og Thor Ame Berg representerte SIF i NM 
for junior. I årene 1970-77 stilte Bjørn Robert Grepperud til start for SIF i både landsrenn kretsrenn med gjennomsnittlig 15 renn i året 
der han hentet premier i samtlige. Turløpeme fra SIF har i mange år vært ute og konkurrert, men fører en noe mer tilbaketrukket 
tilværelse selv om de hevdet seg godt. For øvrig finnes det enslige svaler som biter godt fra seg og til og med blir kretsmester i sin 
klasse. Her tenkes det selvsagt på Jon Hjerpåsen. Bortsett fra noen år først i perioden hvor hoppbakken ble flittig benyttet, har det senere 
vært heller dårlig interesse for hoppsport her i Svelvik. 

Merking av turløyper 
Et utvalg ble oppnevnt i 1965 for å ta seg av "Dagens løype" - senere kalt "Trim-utvalget". De nedla et stor arbeid med merking av 
gamle og nye turløyper. 

1957 - Barnas skiskole 
Barnas skiskole startet opp i 1957 under 
ledelse av Rolf Jensen. Den var meget populær 
og ble gjennomført i hele 12 sesonger. 
Idrettsmerkesaken har til enhver tid blitt viet 
stor oppmerksomhet i SIF. Det startet opp før 
krigen, men senere ble det enda mer 
fart i sakene. En rekke personer har opp 
gjennom årene erobret de ulike 
hedersbevisningene. 

1973-1983 
La oss ta for oss årene etter 1973, og opplysningene er hentet fra styreprotokollene og klubbavisen: Tilgangen på yngre medlemmer var 
merkbar, og klubben satte i gang treningslederkurs i 1974. Dette ble gjennomført på en utmerket måte av Stein Erik Haugland og Ole 
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Lønseth og var et tilbud for alle idrettslag i kommunen. Samme år delte man for første gang ut to innsatspokaler, en for junior og en for 
senior, og dette har siden vært en årlig tradisjon. Barne- og ungdomsgruppen ble oppløst, og arbeidet med de unge ble lagt under de 
respektive gruppene. Året etter hadde foreningen 400 medlemmer og var den desidert største i Svelvik. 
I1975 fikk grusbanen bedre flomlys, og underetasjen i klubbhuset ble pusset opp. På denne tiden forelå det planer om idrettshall i 
kommunen, og styret i SIF bestemte i 1976 at klubben skulle delta på dugnadsarbeid her. Året etter kjøpte SIF aksjer i den samme hallen. 
I 1977 kontaktet SIF de andre foreningene med forespørsel om å gå sammen i ett stort idrettslag, men dette ble det ikke noe av. 

Turnstevne på Solbakken 
På samme tid var SIF medarrangør av et kretstumstevne med 2300 deltakere, og i den forbindelse ble det det på forhånd utført omlag 400 
dugnadstimer på idrettsanlegget og klubbhuset. SIFs dugnadsinnsats i den nye idrettshallen ble gjort i 1979, og arbeidene besto i å mure 
250 kvadratmeter Leca vegg samt å legge gulvbelegg og å male i garderobene 

Volleyballgruppen 
ble oppstartet dette året med Håvard Eide som første formann. Siden kom også Martin Kjølås med som leder og trener, og disse to drev 
gruppa fram til å bli en av de beste i Vestfold over flere år og kunne hente hjem en rekke premier. Gruppa hadde opptil 70 spillere på 
treningene. For første gang ble det avsatt midler til utvidelsen av klubbhuset, og et eget utvalg ble oppnevnt for å arbeide 
videre med saken. 

1980 - sterk vekst 
SIF er i sterk vekst, og i 1980 har man et medlemstall tett opp mot 800. For første gang lager SIF en oppslagsbok for Svelvik kommune 
og skaffer seg økonomiske midler også på det. Møtesalen i klubbhuset ble pusset opp i 1981, og her var det Damegruppa som var den 
drivende kraft. Dessverre opplevde foreningen tendenser til lederkrise dette året, og det måtte ekstraordinær generalforsamling til for å få 
valgt volleyballformann samt formann og kasserer til hovedstyret. Valgene i 1982 ga heldigvis inntrykk av at krisen bare var 
forbigående. Ønsket om å endre det administrative arbeid i SIF førte til at et utvalg skulle jobbe for å få i stand en ny organisasjonsplan. 
Ved fordeling av tippemidlene for 1982 fikk også SIF et tilskudd med tanke på den snarlige utvidelsen av klubb- 
huset. Den idrettslige aktivitet har vært variabel blant våre grupper i denne 10-års perioden, men det er ganske klart at da Strømmhallen 
ble tatt i bruk, ble iallefall trenings- mulighetene bedret. 

Dårlige snøforhold 
Skigruppen er dessverre utsatt for værgudenes lunefullhet, og i begynnelsen av denne perioden opplevde de flere sesonger med lite snø, 
noe som selvsagt førte til lavere aktivitetsnivå. Da Ingrid Wigemæs besøkte gruppa senhøstes 1974 for å gi råd om smøring, hadde hun 
intet å tilby til bruk på barmark. Forsøk på å arrangere to renn bød begge ganger på store vansker. John Hjerpåsen startet likevel i 8 renn 
i distriktet og tok premie i 7 av dem, hvorav flere førsteplasser. Året etter, altså i 1975, var det igjen mangel på snø og 
dermed elendige treningsforhold, men også nå var John Hjerpåsen blant de beste og ble kretsmester på 15 km turrenn. Sverre Ebbestad 
kunne også komme hjem med en førsteplass i turrenn. 1976-sesongen ble også delvis ødela av værgudene, men SEF kunne stille med 4 
deltakere i ulike turrenn gjennom sesongen, og John forsvarte sitt KM fra året før. Dessverre registrerte man stagnasjon i rekrutteringen 
av yngre løpere. 

God deltakelse i turlangrenn 
I 1977 fikk gruppa endelig skikkelige forhold, og aktiviteten ble merkbart bedre. SIF stilte nå med bortimot 20 deltakere i turlangrenn, 
og klubben hadde beste 5 mannslag i Jungerløpet. John Hjerpåsen ble igjen kretsmester, denne gang på 30 km. Skiskolen startet opp 
igjen i 1978 med over 90 jenter og gutter fordelt på 9 instruktører. En del yngre løpere begynte nå å gjøre seg gjeldende, og Erik Hopp 
tok 7 premier på 7 renn. Klubbmesterskapet ble gjennomført med hele 80 deltakere. Gunhild Eide deltok i flere turrenn med bra 
plasseringer, l 1978 vant hun Røysjøløpet. SIF kunne igjen rose seg av å ha beste 5 manns lag i Jungerløpet. Turrennløpeme ble fler og 
fler, og med 33 løpere var SIF blant de største klubbene. 
Båsenløpet ble arrangert av SIF for første gang i 1979, og tanken var å gjøre rennet til en tradisjon. Ellers var det en jevn og god aktivitet 
dette året. I1980 var det nok i turrenn SIF gjorde seg mest bemerket, men unge Erik Hopp ble igjen premiert i alle renn han 
deltok i. Planen om å forlenge lysløypa begynner skigruppa å arbeide med i 1982 - for øvrig en sesong med noe svakere prestasjoner enn 
tidligere. Turrennløpeme holdt imidlertid samme gode kvalitet. 

NM i terrengløp - 1973 
Friidrettsgruppa gikk etter -73 inn i en periode uten aktivt seniorer, og man øsnket å satse på ungdom Svelvikstafetten har vært arrangert 
hvert år med stadia større deltakelse og idrettslig fremgang. I forbindelse med SIFs 60-års jubileum i 1973 stod friidrettsgruppa som 
arrangør for NM i terrengløp. Hele Norgeseliten av løpere deltok. Starten gikk fra Solbakken og hele arrangementet ble avviklet på en 
fin måte. Idrettsmerkeprøver har vært gjennomført hvert år og her har det vært økende oppslutning, og i 1988 var de 83 som tok merket. 
Mangelen på ledere merket man i 75, men dette bedret seg allerede sesongen etter. Samme 
år arrangerte gruppa nasjonalt jente- og guttestevne på Solbakken. 

Svelvikstaffetten arrangert for 10. gang 
Svelvikstafetten ble arrangert for 10. gang i 1976. På denne 
tiden begynner så smått de unge å gjøre seg bemerket, og 
Kåre Wessel er blant de beste. 
I håp om skaffe seg flere autoriserte dommere satte gruppa 
i gang kurs, og fire personer klarte prøven i 1976. 

Svelvikstafetten 1985 - Siste gang SIF stilte lag i stafetten. 
Fra venstre: Andre Pal, Arild Indresand, Jørgen Nordahl, 
Sven Erlandsen, Kjetil Larsen 

SIF-ungdom i friidrett 
Gruppa får i -77 virkelig lønn for ungdomsarbeidet sitt. Trond Hovland, Roy Pedersen og Kjetil Kverne deltok i interkretskamp. Trond 
og Roy ble kretsmestere på henholdsvis 60 og 800 meter, og Trond representerte kretsen i finalen i Donald Duck-lekene på Kongsberg. I 
Svelvikstafetten stilte SIF med 4 lag. Et lag deltok i Holmenkollstafetten for første gang på lenge, og senere har man vært med hver 
gang. Idrettsmerkeutvalget ble i 1978 lagt administrativt under friidrettsgruppa. Dette året deltok Trond Hovland og Roy 
Pedersen på kretslaget, og Trond ble kretsmester i lengde og høyde uten tilløp. SIF stilte med hele 6 lag i Svelvikstafetten denne 
sesongen. En bedret rekruttering kunne merkes i -79, og det hadde muligens sammenheng med at Strømmhallen kunne tas i bruk. John 
Rødby ble kretsmester i kule for gutter født -63, og det ble igjen arrangert stevne på Solbakken for gutter og jenter. 

«K-Jogg» 
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Trimtilbudet «K-jogg» ble satt i gang i 1980 og ble straks meget populært. Aktiviteten på dette feltet har siden øket for hvert år. SIF 
stilte for første gang opp med et damelag i Holmenkollstafetten. Dette skjedde i 1982, da man også hadde med to lag i Svelvikstafetten. 
Blant de yngste var det mye positivt å merke seg, med Kjetil Larsen og Arild Indresand som de beste. 

Variabelt i fotball 
For fotballgruppa startet tiden etter -73 med et generasjonsskifte på A-laget som i -74 gjorde det jevnt bra i 5. divisjon. Tilgangen på 
ungdom var denne sesongen stor, og for første gang deltok SIF med lag i knøtteserien. Dermed merket man mangel på ledere i 
junioravdelingen. Neste sesong oppsto også økonomiske problemer i gruppen, men man forsøkte likevel å stille lag i de fleste 
klassene. Dessverre må året -75 betegnes som dårlig for SIF-fotballen. Året etter er imidlertid tonen langt mer optimistisk, selv om A-
laget så vidt berget plassen i 5. divisjonen. Det er nemlig merkbar fremgang for de yngre lagene, og småguttlaget havnet på 2. plass i 
serien. SIF hadde 45 knøttespillere fordelt på tre lag, og Old Boys-laget klarte seg bra i sin første seriesesong. Sitteplassene for publikum 
på Solbakken ble forbedret i 1976. 

Landskamp på Solbakken 
En landskamp ble for første gang avviklet på Solbakken i 1977. Det var en guttelandskamp mellom Norge og Danmark i NFFs 
jubileumstumering. Denne sesongen måtte SIFs A-lag gå den tunge veien ned i 6. divisjon. Junioravdelingen vokste stadig, og 
foreningen kunne blant annet samle et eget lilleputtlag i Nesbygda 

Pikelag i fotball 
13 lag kunne fotballgruppa stille med i 1978, og blant disse fantes for første gang et pikelag. Knøtter II vant sin serie. Med tanke på så 
mange lag i aktivitet, fant man ut at grusbanen måtte forbedres. Derfor ble den pløyd opp for å bli gjort om til gressbane for å brukes i 
seriekampene til de yngste. -79-sesongen var meget god, for da rykket A-laget opp i 5. divisjon igjen etter å ha blitt kretsmester i 6. 15 
SIF lag deltok i serien, og vanskene med trenere og ledere var følbart. Derfor arrangerte gruppa aktivitetslederkurs som samlet 16 
deltakere. Trond Andersen representerte foreningen på guttekretslaget. 

Utdanning av ledere 
Arbeidet med å lage en utdanningsplan for junior avdelingen ble gjennomført i 1980, og dessuten ble det avviklet laglederkurs. Ellers var 
det en jevnt bra sesong. B-laget ble kretsmestere og rykket opp i Apuljen i 1981. Aktiviten økte stadig, og i -82 meldte SIF på 16 lag i 
seriene. Pikelaget endte som nummer 3 i sin serie, og fire av jentene var aktuelle for kretslaget. Knøtter II vant serien sin, smågutt I ble 
nummer 4, men A-laget presterte en heller blek innsats. 

O-gruppa med nye kart 
Et av de største økonomiske løft for en orienteringsgruppe er nok å trykke opp de kart som trengs for å drive denne idretten, l 1974 
sørget SIFs gruppe for å skaffe seg et skikkelig kart over området sør for Hellumvannet. Videre fikk de trykket et gatekart over Svelvik 
sentrum og arrangerte to gateløp dette året. Forøvrig har gruppa deltakere med i 34 orienteringsløp. 

NM-mester fra SIF 
Helle Johansen sørget for at 1975 ble et merkeår for SIFs O-gruppe. Da presterte hun nemlig den store bragd å bli NM-mester i sin 
klasse! Det var ikke tvil om hvem som skulle ha SIF-juniorenes innsatspokal det året. 10-års jubileum som egen gruppe ble feiret i 1976, 
og det ble den beste sesongen siden starten. Gateløp ble arrrangert i perioden januar-mars. Gruppa kunne rose seg av deltakelse i løp i 
Sverige. I KM ble det bronsemedalje til et lag som besto av Helle Johansen, Jan-Sigurd Otterlei og Tore Krohn Hansen. Helle kom på 6. 
plass i NM. Gruppa erobret 81 premier i løpet av sesongen og 14 av dem var l. plasser. Et nytt kart ble gitt ut i 1977. Det var en revidert 
utgave av Solbakken-kartet. Gruppa satte i gang med nybegynnerkurs for aldersgruppen 10-14 år. Steinar W. Pettersen ble kretsmester i 
klasse H-35. 

SIF utenlands 
Tre av gruppas medlemmer deltok i løp i Østerrike og tre i Skottland. Kartet over Gulsåsen ble gitt ut i -78, et år med brukbar 
rekruttering og stor aktivitet. Helle Johansen og Thor Bjømstad stilte opp i junior-NM. Helle viste seg å bli sesongens beste SIF-løper 
med 11 førsteplasser av i alt 17 premier. Gruppa hadde også deltakere med i Danmark og i Sverige. 

Tur-o fra 1978 
På det lokale plan ble nok 0-gruppa mest kjent for at de i denne sesongen, altså -78, begynte å arrangere Tur-orientering, og dette ble en 
stor suksess. Denne form for O-sport har siden vært gjennomført hvert år til stor glede for flere hundre Svelvikborgere - de 10 første 
sesongene under fin ledelse av Erik E. Eliassen. 1978 ble nok et år med en svak tilbakegang både i kvalitet og kvantitet. 
Helle Johansen og Thor Bjømstad representerte SIF og kretsen i NM. Den unge Egil Samuelsen ble Østlandsmester i klasse H12N. 
Sesongene -80 og -81 gikkjenvt bra. Gruppa hadde nå skaffet seg kartmateriell som ble anslått til en anleggsverdi på omlag 70.000 
kroner. 

Gode O-resultater 
Egil Samuelsen vant i 1982 sin klasse i Solo-sprinten Norges største orienteringsløp. Torill Lieng og Terje W. Pettersen vant henholdsvis 
gull og bronse i sine klasser i KM. 

O-gruppa egen klubb fra 1982 
Dette året - 1982 - går O-gruppene fra Berger IL og SIF sammen i en gruppe som etter en kort prøveperiode oppstår som egen forening 
under initialene BOS som står for Berger og Svelvik O-lag. 

Damegruppa - en viktig støttespiller 
I tillegg til å drive aktiviteter for sine egne medlemmer er Damegruppa en virkelig solid og uunnværlig støttespiller for de øvrige 
gruppene i SIF. Slik har det vært i alle år. Under Svelvikstafetten trår de til i salgsbodene, og det samme gjør de på større 
utearrangement på Solbakken og andre steder SIF skal stelle i stand noe. På årsmøter og andre sammenkomster sørger de for baking og 
servering. Gruppas egne inntektsgivende arrangementer fører som regel til at damene senere tilgodeser en eller flere av 
gruppene med økonomiske midler. I 1977-78 bevilget gruppa penger slik at det kunne kjøpes nye vinduer i klubbhusets 2. etasje. 
Den mest synbare og vel største jobb som Damegruppa har utført på mange år, er nok oppussingen av salen i klubbhuset. Dette ble gjort i 
1981, og året etter sørget damene for å skaffe nye, fine stoler til salen. 

Volleyballgruppa 
ble som tidligere nevnt, startet i -79. Året etter deltok hele 25 av gruppas medlemmer på dommerkurs, og resultatmessig gjorde lagene 
det eget bra i seriene. I 1982 hadde gruppa 4 lag med i konkurranser, men volleyballaktiviteten var dessverre i ferd med å stagnere 
på grunn av mangel på trenere og ledere. Distriktsfinalen i Norges-Cup ble arrangert av SIF gruppa dette året. 

1983-1988 

Styreprotokollen og klubbavisa er kildene vi henter stoff fra når vi nå ser på de siste fem årene av SIFs historie. 

70 årsjubileum 
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1983 var preget av at foreningen hadde 70 årsjubileum. Gruppene arrangerte jubileumsstevner/tumeringer, og selve jubileumsmøtet ble 
avholdt på Solbakken 7. mai Her var det samlet gjester, æresmedlemmer, hovedstyre og foreningsmedlemmer, omlag 50 personer i alt til 
en vellykket feiring av jubilanten. 

Anstrengt økonomi 
Hovedstyret melder dette året om at SIF har anstrengt økonomi. Tillitsvalgte på alle plan og i alle ledd "sliter livet av seg for å skaffe 
penger og får ikke tid til å drive lagets idrett som burde være det primære". (Hovedstyrets beretning). 
Til tross for dette ble det satt i gang arbeid med utvidelse av klubbhuset. Tilbygget skulle omfatte to garderober med tilhørende 
dusjanlegg, og kom under tak høsten -83 takket være en liten kjerne av arbeidsvillige medlemmer. 

Damegruppa 50 år 
Ved siden av at hovedforeningen har feiret seg selv, har Damegruppa. avholdt sitt 50 års jubileum. l. mai var omlag 40 tilstede på fest på 
Solbakken der programmet blant annet besto av jubileumsberetning, prolog, taler, diktlesing og bevertning. Dette året tok SIF skrittet inn 
i data-alderen ved at medlemskartoteketmed kontingentbetaling ble overført 
på EDB. Volleyballgruppa hadde problemer og måtte samles til allmannamøte som etter tre timer ble enige om at «vi fortsetter hele 
gjengen». Forslaget til ny organisasjonsplan legges frem høsten -83 og blir behandlet på eget medlemsmøte våren -84. 
Et utvalg på fem personer gjorde her en kjempejobb for foreningen. 

Fotball på tvers 
Norges Fotballforbund satte dette året i gang med spill på små baner for spillere under 10 år. Her ble det spilt på tvers av fotballbanen 
med 7 manns-lag. Tiltaket ble godt mottatt i SIF, og det var stor aktivitet i denne aldersgruppen på grunn av dette utspillet fra sentralt 
hold. A-laget endte sesongen på 3. plass i serien. Erik Hopp var fast inventar på det eldste småguttkretslaget, og Bjørn Wessel deltok på 
samme laget i en turnering. Rune Strøm Andersen har videre vært SIFs representant på det yngste guttekretslaget. 

Kvinnefotball 
blir mer og mer populært - også i SIF. Mette Anita Halaas har spilt på damekretslaget, og Eli Bjørlo og Helle Madsen har deltatt 
påjuniorkretslagsuttaking. 

I friidrett 
er det Arild Indresand og Kjetil Larsen som markerer seg 
og er blant kretsens ti beste i øvelsene 60 meter og 1500 
meter. Svelvikstafetten som samlet hele 70 lag, ble også 
sportslig vellykket, og SIF stilte med et guttelag og et 
dame- 
lag. 

Berger og Svelvik O-1ag 
som ikke lenger har noe med SIF å gjøre, markerer seg med 
en gang som en solid forening. Fra SIF-Herolden nr. 5 
1983 gjengis et kort utdrag av et BOS-innlegg: "Aller først 
må vi imidlertid få takke Svelvik IF for all støtte og 
forståelse i forbindelse med stiftelsen av 0-laget. Uten en 
meget stor velvilje fra våre to moderklubber, Berger IL og 
Svelvik IF, både hva gjelder karter, lokaliteter m.m., så 
ville dannelsen av BOS ikke hatt noen hensikt. Og vi kan 
forsikre dere at hva vi har fått til her i kommunen - først 
ved stiftelsen av laget, og senere ved de sportslige 
resultater vi derved har oppnådd, har blitt lagt merke til i 
O-kretser langt utenfor vårt område." 
Erik Hopps 7. plass i Hovedlandsrennet, spesielt 
langrenn, og Kjetil Larsens 4. plass i Vesta-Hygeafinalen 
på 3000 meter er enkeltprestasjoner i Norgestoppen fra 
SIF-gutteril984. 

Kretsmester i fotball 
Årets laginnsats kom fra A-laget som rykket opp i 5. 
divisjon og dermed ble kretsmestere. Erik Hopp spilte på 
guttekretslaget og var også i diskusjonen om en plass på 
guttelandslaget. Tilbygget på klubbhuset ble avsluttet i -84, 
og en utvendig oppussing av hele huset ble også 
gjennomført. 
Volleyballgruppa slet så tungt at man måtte gå til det dras- 
tiske skritt å nedlegge hele aktiviteten. På årsmøtet i 
november -84 får foreningen revidert sine lover. Det blir 
videre utarbeidet planer for legging av nytt dekke på 
friidrettsbanen. Hovedstyret vedtar i den forbindelse at 
saken vurderes i sammenheng med andre arbeider på 
banen. I 1985 legger hovedstyret og gruppene frem hver 
sine handlingsplaner for en videre drift over en to-års 
periode. 

Gressbanen dreneres 
På anleggssektoren skjer det viktige arbeider dette året. 
Gressbanen får ny drenering og nytt dekke. Dette fører 
imidlertid til store problemer med å avvikle alle fotball 
kampene i SIF. Den nedre banen er i svært dårlig 
forfatning, men er eneste alternativ for alle lag, bortsett fra 
A-laget som fikk spille kampene sine på Berger-banen. 
Rent sportslig må sesongen kalles et stabiliseringsår etter 
det som skjedde i -84. 
I fotball endte pikelaget på 2. plass i sin serie, og Old-
Boys-laget vant Drafns private serie. 

Eikerleiken i friidrett 1985 
- Fra SIF deltok Jørgen, Arild, G/en, André, Kjetil,Ann Karin, 
Lise, Kjersti, Trond 

Ballgutter fra SIF - Landskamp mot Romania. 
Sammen med Ame Dokken og Halvar Thoresen: 
Geir Lislerud, Pedersen, Håvard W Pettersen, André Said, 
Tor Ame Oddlie, Tor Ame Landås, Eirik Hopp,Kjetil Larsen, 
Knut Johansen, Bjørn Wessel 

Skiløypene i Svelvikmarka 
er for dårlige, og i -85 engasjerte skigruppa og hovedstyret seg sterkt i forsøket på å få de impliserte parter med på et samarbeid om 
bedre forhold. 

John Hjerpåsen på topp i turlangrenn 
I skimiljøet registreres John Hjerpåsen med 20 gangers deltakelse i Hauer'n og 25 ganger i Birkebeineren. Erik Hopp deltok i JR-NM på 
ski og på kretslaget på ski. SIF har gode friidrettsungdommer i -85. Kjersti Thun, Kjetil Larsen, Arild Indresand, André Pal, Jørgen 
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Nordahl og Tomas Rødby er navn som i årene fremover vil være å finne på resultatlistene til stadighet. Dette året har de erobret 6 gull-, 4 
sølv- og 5 bonsemedaljer i KM. SIFs Knut Berger deltok i New York Marathon dette året. 

Eldres gmppe 
11986 dannes Eldres gruppe i SIF, og de hadde sitt første årsmøte i november under ledelse av formann Jørn Pettersen. I 1987 forandret 
forøvrig gruppa si navn til SIF Seniorklubb. Vanskelig banesituasjon Arbeidet med fotballbanen har tatt lengre tid enn 
beregnet, dette blant annet på grunn av dårlig høstvær - 85 og manglende STUI-midler. Med en så vanskelig banesituasjon var det 
selvsagt store problemer med å avvikle fotballsesongen på en sportslig forsvarlig måte. A-laget har konsolidert stillingen i 5. divisjon, og 
damelaget avsluttet sesongen med 2. plass i serien. Torunn Foss representerte SIF på kretslaget. SIF's tidligere kritikk av skiløypene førte 
til at det ble satt i gang dugnadsarbeid på ny løypetrasé. Rent sportslig har det ikke vært stor fremgang i noen gruppe. Ski-,friidretts- og 
fotballgruppa har alle problemer på anleggssektoren. Nær sagt som vanlig ble 1987 et år med presset økonomi, 
men en trøst er det å merke at Svelviks næringsliv stadig er positivt innstilt til SIFs arbeid. Hovedstyret har forsøkt å følge opp 
handlingsplanen. Arbeidet ble hemmet av en viss mangel på tillitsmenn/kvinner, men ambisjonene om å gjennomføre planene er 
hele tiden til stede. 

Nytt tribuneanlegg 
STUI bevilget midler til baneanlegget i -87, men opparbeidelsen av løpebanen ble utsatt ett år på grunn av arbeidet med nytt 
tribuneanlegg. Fotballgruppas sportslige resultater ble omtrent som forventet dette året. Friidrettsgruppa har hatt en svak sesong. Noen av 
de beste utøverne gikk over til Drammensklubber som kunne tilby bedre treningsforhold. Svelvikstafetten ble avlyst på grunn av dårlig 
vær. Skigruppa så ut til å våkne til live igjen i -87. Man etablerte et nytt styre og satte i gang arbeid og trening med en del interesserte 
ungdommer. 

1988-1993 
75 års jubileum 
Jubileumssesongen 1988 - foreningen var 75 år - ble markert allerede på vinteren da skigruppa arrangerte et fint skirenn på Skalland- 
jordet med solid lokal deltakelse. Senere på våren ble den tradisjonsrike Svelvikstafetten avviklet med klar markering av at foreningen 
var inne i en spesiell sesong. Selve jubileumsdagen 2. mai ble feiret med et eget arrangement for innbudte gjester på Solbakken. Her ble 
man møtt av feiende toner fra Svelvik Musikkorps, for så å kunne benke seg i en feststemt sal der det også var mulighet til å få 
gjennomsyn i gamle protokoller og klubbaviser, mens deler av veggene var prydet med gamle bilder fra den jubilerende 75-åringens 
vitale liv. Det ble på alle måter en stilig markering av jubileumsdagen. 
Senere på året hyldet fotballgruppa sin forening med A-lagstumering samt egen turnering i junioravdelingens regi, og begge ble 
gjennomført på en fin måte. Dette året er foreningens medlemstall 512. Økonomien er slett ikke den beste, og av store arbeidsoppgavene 
dominerer arbeidene på Solbakken med nye tribuner i betong, ny løpebane samt ny og utvidet grusbane på 
nedrebanen. På grunn av manglende baneanlegg har ikke friidrettsgruppa kunnet opprettholde aktivitetene sine, men de vanlige 
arrangementene har gruppa klart å avvikle. At Knut Berger fikk 4. plass i sin klasse i Oslo-maraton er en prestasjon som er verd å nevne. 

Blandet sesong i fotballgruppa 
Fotballgruppa har hatt en blandet sesong i 1988. A-laget beholdt plassen sin i 5. divisjon og er fornøyde med det. Junioravdelingen 
derimot har hatt en av sine beste sesonger dette året, og guttelaget ble kretsmestere i3. divisjon. Småpikelaget og Lillegutt I kom til 
kretsens A-sluttspill. Seniorgruppa jobber imponerende godt. 

Aktivitetsgruppe 
Dette året dannes det en ny gruppe i SIF. Den er ikke stor, men det er med stor glede vi ser at den er i gang. Det er aktivitetsgruppa for 
funksjonshemmede barn og unge som starter høsten 1988 etter samarbeid mellom foreningen og interesserte foreldre. 

Damegruppa nedlegges 
I1988 ble Damegruppa nedlagt og Seniorklubben påtar seg en del av oppgavene som Damegruppa hadde hatt. Dametrimmen som i alle 
år ble drevet i Damegruppas regi, gikk nå over til Friidrettsgruppa. 

Vanskelig økonomi 
Årene fra 1989 og fremover har enkelte trekk felles. Klubbens hovedstyre er ikke fulltallig, og man må derfor kunne si at foreningen er i 
en tillitsmannskrise. Videre er driften preget av vanskelig økonomi, og dette gjør det heller ikke lettere å drive. Til sist bør nevnes at 
anlegger er under ombygging/reparasjon i denne perioden. Alt dette er medvirkende faktorer til et forholdsvis lavt sportslig nivå. l 1989 
har man et medlemstall på 457, altså synkende tendens. 

Hedret for mer enn 200 kamper for SIF 
Fotballgruppa melder på 10 lag i seriene, og A-laget beholder sin plass i 5. divisjon. Tre spillere blir hedret for mer enn 200 kamper for 
klubben, og dette er: Morten Johnsen, Trond Andersen og Terje Nilsen. 
Friidrettsgruppa venter på å få banen sin i orden, men arrangerer både Svelvikstafetten, Svelvikmila og Idrettsmerkeprøvene. 
Skigruppa har vansker med aktiviteten på grunn av snømangel. Man går inn i 1990-årene med de samme hovedproblemer som nevnt 
ovenfor. Den største gruppa - fotballspillerne - må se A-laget rykke ned i 6. divisjon i 1990. Men det finnes heldigvis lyspunkter. 
Småguttlaget ble avdelingsmester og Damer jr. kom til finalen i Buskerudmesterskapet, men tapte knepent. Foreningen merker at det 
oppstår behov for flere trenere/ ledere i klubben, og det tar man i positiv mening, for det betyr jo at klubben har aktiviteter som folk vil 
være med på. 

Seniorklubben sterk 
Inn i 1992 kan man takke Seniorklubben for investeringer i anlegg og klubbhus, og det er nok denne delen av foreningen som har vært 
den viktigste støttepilaren i en vanskelig periode. Det er ganske utrolig hvordan gruppa kan klare å kombinere arbeidet med å støtte de 
aktive og samtidig skape et så godt sosialt miljø for sine egne medlemmer. 

Skigruppa nedlegges 
Dette året blir det vedtatt å nedlegge skigruppa. Foreningens lover blir justert i samsvar med NIFs nye lovnormer. Friidrettsgruppa 
jobber i vanlig spor, og fotballgruppa er igjen i 5. divisjon og klarer å holde seg der. 

Optimisme 
Nå ser det endelig ut til å lysne for SIF. Foreningen vår er inne i et år der man forhåpentligvis nedbetaler gjelden, og dermed er de største 
økonomiske problemer blitt noe enklere å hanskes med. Friidrettsgruppa merker økende aktivitet nå som det er mulig å benytte egen 
bane igjen. Lyspunktene merkes både når det gjelder barn/unge, damer og funksjonshemmede. I fotballgruppa er det utvilsomt i ferd med 
å bygge seg opp til større og bedre aktivitet, så her er optimismen tilbake i fullt monn. (At SIF er en forening som har vært nede i en 
bølgedal, er det ikke tvil om, men at bunnen nå er nådd og at man er på vei opp igjen, er like sikkert. Foreningen har anleggene og 
klubbhuset, tradisjonene og ildsjelene. Når man da vet at lokalmiljøet svært gjerne ønsker foreningen i sin midte, er det bare å stå på 
frem- over for et stadig bedre idrettslag og ønske den solide jubilanten til lykke i årene som kommer.) 
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1993-2003 
Økonomien 
Økonomien er i den siste perioden blitt stadig bedre. Dette skyldes først og fremst god økonomistyring. I tillegg har vi fatt økte inntekter 
bl.a. gjennom dugnader og inntekter fra spilleautomater. Dette ført til at vi er gjeldfrie og i tillegg har «penger på bok» 

Anlegget. 
Det anlegget vi har i dag er bra, men for lite. Vi må bruke Adax-jordet, Ebbestadbanen og leier Hellabanen to dager i uka. I tillegg har vi 
et samarbeid på guttenivå slik at de bruker Bergerbanen. På tross av dette er det vanskelig å få treningstid til alle på sommeren. 
Vi arbeider for tiden med Ormedalen. Der er vi håper å kunne få til en kunstgressbane, i alle fall en 7 bane. På øvre banen har vi skiftet 
ca. 500 m2 gress. I tillegg har vi fått lagt ned automatisk vanningsanlegg og drenert både rundt banen og tribuneanlegget. Vi har hatt to 
ras i området som vi også har sikret og utbedret. Vi har også investert i et stort og fire små målsett. På nedre banen har vi utbedret lyset, 
investert i skrape/slådd slik at vi har holdt denne banen bar de to siste vintrene. Dette har klart bedret treningsforholdene 
vinterstid. På klubbhuset har vi skiftet hele det elektriske anlegget, vi har skiftet tak, reparert garderobene og pusset opp gangen nede i 
første etasje. Vi har også kjøpt TV med stor skjerm og video. I tillegg til å kunne se alle interessante fotballkamper her, har vi 
også instruksjons videoer til bruk for lagene. Utvendig har vi måttet grave opp på oversiden av huset og lagt ny drenering. Rundt 
framsiden er det blitt steinlagt og vi har lagd en ny redskapsbod. Vi har også gått sammen med kommunen Berger IL og Nesbygda IF og 
investert i en luftemaskin for gressbaner. Dette håper vi skal hjelpe til med å holde banen bra tross alt for stort bruk. Dessverre har vi 
også hatt hærverk på anlegget. To ganger har vi hatt innbrudd der mye er ødelagt og noe er også blitt stjålet. I år har også anlegget blitt 
tagget ned. Det gjelder både klubbhus, skilter og redskapsbod på øvre banen. Dette koster sure penger, vi ønsker å bruke pengene våre på 
aktiv idrett eller tilrettelegging for dette. 

Senior klubben 
Senior klubben har i mange år skaffet klubben kjærkomne inntekter. Disse har først og fremst gått til huset og junioravdelingen i fotball. 
Dette fortjener de en stor takk for. I tillegg har de mange sosiale tiltak i tillegg til sine møter. 

Friidrettsgruppa 
Etter å ha slitt i flere år blei den nedlagt i 1995. Trist, men ikke til å unngå da ingen ville drive den videre. Løpebanene ligger fortsatt der 
så vi håper den igjen kan komme i bruk, ikke bare til skoleidretts dager. 

Fotballgruppa. 
Fotballgruppa er i dag den eneste aktive gruppa, men den driver svært aktivt. Vi er en av de største klubbene i Buskerud fotballkrets. 
Vi har ca. 21 lag i virksomhet. Aktiviteten er selvsagt størst i jr. avdelingen. Etter den blei omorganisert har den fått en ny giv. At det 
drives godt er det at vi har hatt flere spillere på kretsens talentgrupper et bevis på. Jentene er også på full fart i klubben og vi regner med 
å øke med ca. et lag i året dersom kapasiteten på anlegget tillater det. Junioravdelingen har også de siste årene hatt sin 
junioravslutning i begynnelsen av Oktober. Da samler vi alle spillerne og setter dem sammen på tvers av alder og kjønn på kjente lag. De 
eneste skillene vi har er at de over 12 år ikke møte dem under 12. Denne cupen er en opplevelse med et yrende liv uansett værforhold. 
Med over 200 barn i aksjon og masse foreldre blir det antydning til parkeringskaos, men det gjør ingen ting. Alle får premier og pølser 
brus og vafler så de ikke skal bli sultne de timene det pågår. A-laget som sleit i bunnen av 5 div. har nå stabilisert seg i toppen av 4.div. 
Det største året vårt var utvilsomt 1999, vi gikk rett igjennom 4. div og rykket opp i 3-divisjon. 
Dessverre rykket vi ned igjen året etter. Til tross for god innsats fikk vi et poeng for lite til å fornye kontrakten, men moro var det. Det 
samme året var vi også med NM. Vi vant l. kval.runde, men tapte for Asker i den andre. I år tror vi at vi har et så godt lag at vi håper vi 
kan gi klubben opprykk i jubileumsgave. 
Av spillere som har representert SIF i sine tidligste fot ball år er Kjersi Thun den mest kjente. Hun har spilt 12 A-landskamper for Norge 
og har deltatt i olympiske leker en gang. Hun har også blitt toppscorer i kvinnene eliteserie for Asker flere ganger. Steffen Martinsen 
som gikk til Skiold i fjor blei under årets elitetumering for 15 åringer kåret til tumeringens beste spiller. 

Optimisme 
Medlemstallet har de senere åren ligget stabilt på ca. 420 medlemmer. Vi har hatt en økning på jr. siden, men et frafall blant de voksne. 
Vi ser fremtiden lyst i møte og føler oss som en sprek og oppegående 90 åring. 

Fra opprykksfesten i 1998
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