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BERGRINGEN – Årsberetning 2011 
 
Styret har i perioden bestått av: 
 
Steinar Ellefmo, IGB, leder 
Marte Kristoffersen, Direktoratet for Mineralforvaltning, nestleder 
Helge Rushfeldt, Hustadmarmor AS, nestleder  
Håkon Mork, Verdalskalk 
Krishna Panthi, IGB 
Charlie C. Li, IGB 
Margrethe Øie Langåker, studrepr. 
Silje Marie Vasstein, studrepr. 
Eivind Sondre Strand, studrepr. 
Alexandra Makrygiannis, studrepr. 
Marit Snilsberg, IVT-fakultetet, observatør 
Elisabeth Gammelsæter, Norsk Bergindustri, observatør 
Astrid Salamonsen, NFF, observatør 
 
Kasserer: Aina Myrvold, IGB 
Sekretær: Inger Lise Sollie, student - Wenche Wilhelmsen Finseth IGB 
Revisor: Per Zakken Brekke 
 
 
I 2009 ble Bergringen formalisert ved Generalforsamling. I 2011 ble generalforsamlingen 
avholdt i oktober i forbindelse med høstmøtet for Bergindustrien i Trondheim. Vi tar sikte på 
å avholde Generalforsamling i forbindelse med Bergdagen i årene fremover. 
 
På Årsmøtet i oktober 2011 ble Håkon Mork og Marte Kristoffersen fra Industrien og Krishna 
Panthi og Steinar Ellefmo fra Institutt for geologi og bergteknikk valgt som styremedlemmer. 
På første styremøtet etter årsmøtet ble Marte Kristoffersen konstituert som ny nestleder og 
Steinar Ellefmo som leder. De nye studentrepresentantene er Margrethe Øie Langåker og Silje 
Marie Vasstein. 
  
Studentopptak: 
I 2011 ble det tatt opp 35 studenter på Tekniske geofag (Det var 443 som søkte, hvorav 56 
primærsøkere). I 2010 ble det tatt opp 23 studenter. 
 
I tillegg ble det tatt opp 24 studenter ved Bachelor-studiet i Geologi. (Det var 418 som søkte, 
hvorav 77 primærsøkere) 
 
På Masterstudiet i Geologi ble det tatt opp 14 studenter. I 2010 ble det tatt opp 7. 
 
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 og støtte til ekskursjoner og 
konferanser. 
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Spesifikke Aktiviteter i 2011: 
 
Studentstøtte: 
12 studenter har fått PC-støtte  
43 studenter har fått støtte til konferanser og møter  
 
I tillegg støttet Bergringen Hovedekskursjon til Chile samt Bergstuderenes Forening. Du 
finner reisebrev helt fra 2008 fra Hovedekskursjonene som Bergringen har støttet på 
www.bergringen.no  
 
Støtte til fagmiljøet: 
Institutt for geologi og bergteknikk fikk støtte til innkjøp av software ”Surpac Vision”. 
 
Rekrutteringstiltak: 
Bergringen bidro med en helsides artikkel i desemberutgaven av Teknisk Ukeblads 
ekstrabilag MAG om Bergindustrien. Vi hadde en markant økning på antall treff på 
www.bergringen.no like etter utgivelsen. 
 
15. februar 2011 arrangerte Bergringen og Institutt for geologi og bergteknikk Bergdagen 
(Bedriftsdagen) i Oppredningshallen ved Institutt for geologi og bergteknikk, der bedrifter 
kan 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. 
 
Et par uker etter studiestart i 2011 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. 
 
Det ble også lagt ut sommerjobber via www.bergringen.no 
Dette viser at Bergringen er et viktig knutepunkt for å skape kontakt mellom bedrifter og 
studenter. 
 
Nytt av året var at Bergringen arrangerte et tretimers jobbsøkekurs for studentene. Kurset ble 
holdt av Kaleidoskopet v/Knut Solberg. Deltakerne hadde stort utbytte av kurset. 
 
I 2010 ble det laget ny logo og ny hjemmeside, samt å designe en buff med Bergringens logo. 
Buffen deles ut til studenter. Vi har fått gode tilbakemeldinger på både den nye logoen, 
hjemmesiden og buffen. 
 
Viktige satsninger i 2011: 
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.  
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Medlemstall: 
Bergringen har pr 31.12.2011 -  27 medlemsbedrifter som støtter oss økonomisk. 
 
Dette er våre medlemsbedrifter: 
 

- Amrock AS 
- Franzefoss Kalk A/S 
- Franzefoss Pukk A/S 
- Hammerfall Dolomitt A/S 
- Hustadkalk A/S 
- Hustadmarmor A/S 
- Jernbaneverket 
- Multiconsult AS, avd. GEO 
- NFF 
- NGU 
- Norcem A/S 
- Norconsult 
- Norsk Bergindustri (tidl. BIL, SIL og PGL) 
- Norsk Stein AS 
- Norwegian Talc A/S 
- Nussir ASA 
- Orica Mining Services 
- Pon Equipment AS (Cat) 
- Rana Gruber A/S 
- Sandvik Tamrock A/S 
- Siebelco Nordic A/S (tidl. North Cape Minerals A/S) 
- Sintef Byggforsk Avd.Infrastuktur – Geologi og bergteknikk 
- Statens Vegvesen  
- Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS 
- Sweco Norge AS 
- Titania A/S 
- Verdalskalk 
 

Nye Medlemmer i 2012: 
NorStone AS 
 
 
Trondheim, 3. februar 2012 
 
Steinar Ellefmo 
leder 
Sign. 


