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I 2009 ble Bergringen formalisert ved Generalforsamling. Den ble avholdt i oktober i 
forbindelse med høstmøtet for Bergindustrien. Vi tar sikte på å avholde Generalforsamling i 
forbindelse med høstmøtet i årene fremover. 
 
Nytt i 2009 er at PC-støtten gjelder fra 1. Klasse i Tekniske Geofag. (Tidligere gjaldt den fra 
3. Klasse) Dette har ført til en mangedobling av utbetalingen til PC-støtte i 2009. 
 
Studentopptak: 
Det ble tatt opp 34 studenter på Tekniske geofag.(Det var 497 som søkte, hvorav 43 
primærsøkere)  
I tillegg ble det tatt opp 27 studenter ved Bachelor-studiet i Geologi. (Det var 374 som søkte, 
hvorav 64 primærsøkere) 
 
På Masterstudiet i Geologi ble det tatt opp 12 studenter.(Det var 25 som søkte hvorav 21 
primærsøkere) 
 
Det er grunn til å tro at vi med dette har lagt grunnlaget for god studentrekruttering i årene 
fremover. 
 
Hjemmesiden www.bergringen.no driftes av studentrepresentantene i Bergringen og gir 
informasjon om Bergringen. Den er en plattform mellom medlemsbedrifter og studenter. 
Her kan medlemsbedrifter bl.a. legge ut sommerjobber og link til sin egen hjemmeside. 
Studentene bruker hjemmesiden bl.a. for å søke om PC-støtte. 
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Spesifikke Aktiviteter i 2009: 
 
Studentstøtte: 
23 studenter har fått PC-støtte (7 studenter i 2008) 
32 studenter har fått støtte til Konferanser og møter (7 studenter i 2008) 
I tillegg støttet Bergringen Hovedekskursjon til Malaysia samt Bergstuderenes Forening 
 
Støtte til fagmiljøet: 
Institutt for geologi og bergteknikk fikk støtte til innkjøp av software ”Surpac Vision”. 
Bergringen var med på delfinansiering av en forskerstilling innen Bergfagene med kr 200.000.  
Dette var en engangsstøtte. Årsaken var at Institutt for geologi og bergteknikk hadde akutt 
behov for å rekruttere en ny person som kunne ta undervisningen i Gruvedrift grunnet sykdom 
hos faglærer. Men Instituttet hadde ikke mulighet til å ta den økonomiske forpliktelsen uten 
støttespillere. En av Bergringens målsetninger er å sikre rekruttering til Bergfagene.  
Stillingen har også forskningsaktiviteter knyttet til 3D-modellering og anvendelse av den 
geologiske modellen i driftsplanlegging. Stillingen har også hatt oppdrag innenfor 
Bergindustrien. 
 
 
Rekrutteringstiltak: 
12. februar 2009 arrangerte Bergringen og Institutt for geologi og bergteknikk Bergdagen 
(Bedriftsdagen) i Oppredningshallen ved Institutt for geologi og bergteknikk, der bedrifter 
kunne møte studentene. Det var 20 bedrifter som deltok og ca 130 studenter kom innom for å 
bli kjent med vår bransje. Vi har konkrete eksempler på at dette er rekrutteringsfremmende. 
 
Bergringen har finansiert en rekrutteringsvideo for det nyopprettede studieprogrammet, 
Tekniske geofag. Dette var en stor satsning for Bergringen fordelt på 2008 og 2009. 
Videoen ble laget av Crises Dynamics AS. Den ble en stor suksess for rekrutteringen til 
Tekniske geofag. 
94% av studentene som ble opptatt i 2009 hadde sett videoen. (Videoen er lagt ut på 
www.bergringen.no samt på hjemme siden til Instituttet http://www.ntnu.no/igb/. Den ligger 
også på Youtube.com.) DVD’en ble produsert i 1500 ex og distribuert til alle videregående 
skoler og medlemmer i Norsk Bergindustri. 
 
Et par uker etter studiestart i 2009 arrangerte Bergringen en infodag for de nye studentene på 
Tekniske geofag. Dette er for å informere studentene om hva slags studie de har startet på, og 
informere om hvilke jobbmuligheter de har etter endt utdanning. 
Det er studenter fra høyere årskurs, samt en eller to bedrifter innenfor bergindustrien som står 
for presentasjonen. Det var første gang det ble holdt et slikt infomøte for nye studenter ved 
Tekniske geofag. Det var fullt oppmøte og infodagen ble en suksess som vil bli gjentatt hvert 
år like etter studiestart. 
 
I 2009 ble det lagt ut 12 sommerjobber via www.bergringen.no 
Dette viser at Bergringen er et viktig knutepunkt for å skape kontakt mellom bedrifter og 
studenter. 
 
Det ble vedtatt å lage ny logo og ny hjemmeside, samt å designe en buff med Bergringens logo. 
Buffen skal deles ut til studenter.  
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Viktige satsninger i 2010: 
Bergringen jobber for å utvide medlemsmassen. Bergringen har tidligere hatt tilknytning 
til Bergfagene, men har nå vokst til å omfatte alle studentene ved den nye studieretningen 
Tekniske Geofag, slik at medlemsgrunnlaget i Bergringen gjenspeiler de kandidatene som 
utdannes ved Institutt for geolog og bergteknikk. Bergringen satser på å etablere samarbeid 
med NFF og Miljøringen. 
 
 
Medlemstall: 
Bergringen har pr 31.12.2009 20 medlemsbedrifter som støtter oss økonomisk. 
 
Dette er våre medlemsbedrifter: 
 

- Amrock AS 
- Franzefoss Pukk A/S 
- Franzefoss Kalk A/S 
- Hammerfall Dolomitt A/S 
- Hustadkalk A/S 
- Hustadmarmor A/S 
- Multiconsult AS, avd. NOTEBY 
- Norcem A/S 
- Norconsult 
- Norsk Bergindustri (tidl. BIL, SIL og PGL) 
- Norsk Stein AS 
- North Cape Minerals A/S 
- Norwegian Talc A/S 
- Oster Pukk og Sand A/S 
- Pon Equipment AS (Cat) 
- Rana Gruber A/S 
- Sandvik Tamrock A/S 
- Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS 
- Titania A/S 
- Verdalskalk 

 
Nye medlemmer i 2010: 
Jernbaneverket 
NGU 
Nussir AS 
Orica Mining Services 
Sweco Norge AS 
 
 
Trondheim, august 2010 
 
Helge Rushfeldt 
leder 
Sign. 


