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Av Skigruppa

Det er igjen tid for Madshussprinten. 
Lørdag 12.februar er Biri IL’s 
Skigruppe arrangør av dette sprint-
rennet i langrenn for 6. gang.
Rennet er første arrangement under 
Madshus Ski Festival som foregår i 
Gjøvik-regionen 12.-20. januar 2010. 

For klassene 8, 9 og 10 år er det 
sonerenn med individuell start. 
For klassene 11-16 år er det lands-
renn i sprint. Denne sprinten blir 
som i fjor arrangert ved at alle først 
går en prolog. Deretter blir det 
plasseringsheat satt opp etter 
rangeringen i prologen, med 6 
løpere i hvert heat. Siste heat i hver 
klasse blir med de 6 løperne med 
best tid fra prologen, som da skal 
kjempe om 1. til 6. plassen.

Forrige års renn hadde rundt 200 
deltagere, men da kolliderte 
dessverre Madshussprinten med 

flere store renn i distriktet. I år ser 
det bedre ut, så vi både håper 
og tror at sprinten vår er blitt så 
populær at enda flere finner veien 
til Biri i år. 

Skigruppa er helt avhengig av 
hjelp fra medlemmene for å kunne 
gjennomføre Madshussprinten. 
Heldigvis stiller folk velvillig opp på 
denne dugnaden, og vi vil derfor 
benytte anledningen og takke for all 
god hjelp. Overskuddet av sprinten 
er hovedinntektskilden for 
Skigruppa, og pengene kommer 
godt med. Årets funksjonærliste 
består av over 40 personer, som alle 
gjør en kjempejobb. Mange av disse 
har vært med i alle år, og begynner 
etter hvert å få god rutine på hva 
som skal gjøres.  

Påmeldingsfristen for årets renn går 
ut 9. februar, så det er for tidlig å 
si hvor mange løpere som står på 
startstreken i Biri Idrettspark i år, 

men påmeldingene har allerede 
begynt og komme nå i slutten av 
januar. Skigruppa håper derfor på 
stor deltagelse, fint vær og fine 
forhold denne dagen. 
 
Løypa går stort sett rundt 
idrettsplassen og er veldig 
publikumsvennlig. Vi oppfordrer 
derfor Biringene til å møte opp 
og heie frem ivrige skiløpere. 

Fra tidligere års renn vet vi at det 
vil bli utkjempet mange harde og 
spennende dueller. I tillegg kreves 
det både god teknikk og god taktikk 
for å komme seg gjennom et par 
utfordrende svinger i løypa. 

---
 
Les mer om Madshus Skifestival på 
midtsidene i denne utgaven av Biriavisa.

MADSHUSSPRINT FOR SJETTE GANG
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Biri har fått på plass ny hovedtrener for 
de to neste sesongene idet vi sikret oss 
underskriften til den tidligere Ringsaker-
treneren Tom Evensen.

Tom Evensen (36) er født og oppvokst i 
Mesnali, men bor nå i Åsmarka sammen 
med sin kone Britt Helene og sine to 
barn Hanna og Sturla. Til daglig jobber 
Tom som lærer på Brøttum barne- og 
ungdomsskole. 

Han har også en historikk som aktiv 
fotballspiller, både i LFK, Elverum, 
Brumunddal, FF Lillehammer og 
Ringsaker.

Spiller: 
LFK 1995-97 (3. divisjon)
Elverum 1998-2002 (tre sesonger i 2. 
divisjon, en sesong i 3. divisjon)
Brumunddal: 2004-06 (en sesong i 3. 
divisjon, to sesonger i 2. divisjon)
FF Lillehammer: 2007 (2. divisjon)
Ringsaker: 2009 (spillende hovedtrener, 
3. divisjon
Brumunddal: 2009 (høstsesong) 
Trener:
Ringsaker: 
2008 (Hovedtrener, 3. divisjon)
2009 (Spillende hovedtrener, 3. divisjon)

– Vi er utrolig glade for å ha sikret oss 
Tom som hovedtrener. Han har de egen-
skapene vi i Biri IL er ute etter, samt at 
hans virke som lærer vil være viktig med 
tanke på den pedagogiske biten. – Vi 
har hatt en meget god dialog med Tom, 
og det er derfor gledelig at han valgte 
Biri IL i de to kommende sesonger, sier 
leder Henning Evensen.

NY LEDER I FOTBALL SENIOR
Vi har også fått på plass ny leder av 
Biri fotball senior. Henning Evensen er 
35 år, opprinnelig fra Lillehammer og nå 
bosatt på Biri. Han har tidligere blant 
annet vært styreleder i Lillehammer 
Ishockeyklubb og var også med på å 
starte opp Lillehammer Innebandyklubb 
i 1996. Han har vært aktiv både som 
hockeyspiller, hockeydommer, fotball-
spiller – og han har også landskamper 
for Norge i innebandy.

Biriavisa vil benytte anledningen til å 
ønske både Tom og Henning hjertelig 
velkommen til Biri IL!

NY HOVEDTRENER FOR A-LAGET
TROND ØDEGÅRDEN
TEKST OG FOTO

NY HOVEDTRENER:
Tom Evensen er ny trener for Biri.

LEDER BIRI FOTBALL SENIOR:
Henning Evensen ble i desember 2010 ny leder i senioravdelingen.



NORDBY GÅRD SFOGRETHE ENGESKAUG NILSEN
TEKST OG FOTO

Vårt motto er: 
«Naturlig glede over 

stokk og stein»

Nordby Gårdsbarnehage er inne i sitt 
femte år. Høsten 2010 ble tilbudet 
utvidet til også å inneholde SFO 
(skolefritidsordning), og Nordby Gårds-
barnehage og SFO er et faktum.
Eier Sonja Snuggerud kan fortelle 
at SFOs mål er å skape en skolefritids-
ordning med et godt faglig innhold, som 
gir barna balanse mellom fag, praktisk 
arbeid og fysisk aktivitet. 

• Gi barna mellom 6–12 år trygghet i 
forhold til dyr.
• Gi dem nære naturopplevelser.
• La dem oppleve «det virkelige liv» og 
forstå sammenhengen mellom teori og 
praksis.
• Fokus på læring gjennom lek.
• Det enkelte barn skal føle seg verdifull 
og kunne utvikle sine ferdigheter.
• Gi barna mulighet til å ta ansvar 
for sine ting, seg selv og sine med-
mennesker og omgivelser.

• Gi barna mulighet til å bli selvstendige 
og utvikles i sosialiseringsprosessen.
• Gi leksehjelp 4 dager i uka med fokus 
på skolens mål for eleven i samarbeid 
med foreldrene. 

Nordby Gårds SFO har plass til 20 barn.   
Høsten har naturlig nok vært preget av 
å bli kjent med hverandre, dyra, gården 
og turområdene rundt SFO. I Nordby 
Gårds SFO vil vi følge livet på gården 
og ute i naturen gjennom årstidene.  
Mye av det som skjer vil gjenta seg og 
bli tradisjoner. Tema så langt har vært 
innhøstning (korn, lært om fire kornslag 
og sett på tresking), matteuke (samme 
uke som skolen), fugler om vinteren. 

Vi har laget  fuglebrett, fuglemat og 
et eget foringssted ute i et epletre. 
Fuglene skal mates gjennom hele 
vinteren og ungene har ansvar for å fylle 
på ettersom det tømmes. 

Desember bestod av mye tradisjon 
i førjulstiden på en gård. Vi slaktet 
lammene og grisen tidligere på høsten.  
Nå var tiden inne for å lage julepølser, 
medisterkaker, baking av småkaker og 
litt nissestreker/gleder av fjøsnissen. Vi 
vil gi en ekstra takk til Maia Landgraff 
som kom og hjalp oss å bake småbrød.  

Vi var også på julebsøk til Krageberg 
gård, hvor Ola fortalte litt om gamle 
dager og viste oss rundt i snekkerverk-
stedet sitt. Takk også til Krageberg 
Gård! Vi hadde en koselig julelunsj med 
innbudte gjester, hvor vi koste oss med 
all den gode maten vi hadde laget.

Den 13. desember gikk vi Lucia. Vi 
valgte å gå hos de som bor i eldre-
boligene på Sigstadplasen. Vi fokuserte 
på forhånd om å være med å skape 
glede/gi noe til andre. Dette ble en flott 
opplevelse for oss i Nordby Gårds SFO. 

Det var spesielt for ungene å se 
at folk ble så glade for litt sang, 
lussekatter og gode smil. Vi ble tatt 
imot som “stjerner” og dro fra Sigstad-
plassen med varme hjerter. Tusen takk 
til alle som åpnet dørene for oss. 

Nå er det ski/aking som gjelder, i tillegg 
til helikopterprosjekt i snekkerboden.  
Vi har engasjerte og samarbeidsvillige 
foreldre. Takket være en pappa, kom 
det 20 ferdige byggesett til helikoptere 
rett før jul. Så nå blir det å skru, lime, 
pusse, male, montere og løse alle 
utfordringer som måtte dukke opp. 
I tillegg skal vi tilbringe mye tid ute 
i grillhyttene våre med ski og ake-
aktiviteter.

LUCIA-FEIRING:
En glad gjeng som sprer glede med å gå Lucia på Sigstadplassen.

HUSK SMÅFUGLENE:
< Adrian Mathias har hengt opp fuglemat.

Her skal det bli medisterpølser, og Ingvild 
lagde meter på meter med pølse... >

Håkon og Andreas får veiledning av 
Maia. Er de tynne nok nå tro???

Hans Olaf steker småbrød. Da må man 
være konsentrert.

Petter jobber med helikopteret sitt.
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STØTT KLUBBEN I DITT HJERTE
- KJØP KVALITETSPRODUKTER AV OSS!

Biri IL Fotball Senior skal være et attraktivt tilbud for spillere, ledere, sponsorer og publikum, slik at klubben 
blir en viktig og samlende kulturinstitusjon i bygda vår.

Vi håper derfor at du eller din bedrift har lyst til å være med oss på dette, ved å kjøpe forbruksprodukter, der 
mellom 30 % - 50 % av salgssummen går tilbake til Biri IL Fotball Senior.

Ved å kjøpe av Biri IL Fotball Senior så bidrar du enkelt til trygge og gode aktivitetstilbud til barn, ungdom og 
voksne i bygda.

Toalettpapir Katrin 
Plus Toilet 250 2-lags 
hvit ekstra mykt og behagelig. 
(42 ruller pr. sekk)

Kjøkkenrull/papir 
Plus 2-lag hvit mykt hvitt 
tørkepapir. (32 ruller pr. sekk).

Kun 

kr. 300,- 
pr. sekk!

Kun 

kr. 350,- 
pr. sekk!

Bilbergningspakke, en pakke 
alle bilister bør ha i bilen. Inneholder slepetau, start-
kabler, lommelykt, isolasjonstape, arbeidshansker og 
CE-godkjent refleksvest.

Kun 

kr. 200,- 
pr. stk!

Forsikringsgodkjent brannteppe 180 x 120 cm. 
Brannteppe er godkjent for beskyttelse rundt 
personer ved evakuering, i tillegg til ordinær 
brannslukking.

Kun 

kr. 200,- 
pr. stk!

Bestilling av varer kan gjøres på www.biriil.no (fotball senior) eller ved å fylle ut bestillingskupongen

Navn:         Adresse:

Postnr:  Sted:      Tlf:

E-post:

___ Jeg henter varene selv på klubbhuset (Biri Idrettspark)
___ Jeg ønsker varene hjemkjørt fredag 25. februar mellom kl. 18-21. (Gjelder Biri/Biristrand)

Innbetaling gjøres på konto 2050.26.84850 og merkes “Forbruksvarer og navn”, evnt. kan du betale kontant ved henting.

Bestillingsskjema sendes til: Biri IL Fotball Senior v/Henning Evensen, Honnevegen 36, 2836 Biri
Skjemaet må være postlagt senest torsdag 17. februar 2011.

Ant. toalettpapir:______ Ant. tørkepapir:_____ Ant. bilgergningspakke:_____ Ant. brannteppe:_____
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Ta vare på føttene dine!
Ta fotpleie!
Åpningstider:
Mandag  9–19
Onsdag  9–15
Torsdag  9–17
Fredag  etter avtale

Normal åpningstid er mellom 9–15
Timereservasjoner for besøk etter kl 15

BESTILL TIME PÅ TLF.: 611 72 009
eller via http://www.biri.no

LAVE PRISER ALLTID

De trykker idag flere aviser og har 
behov for større plass og mer moderne 
presse. – Nå mangler det bare at avisa 
GD på Lillehammer skal signere avtale 
om å trykke hos oss, sier driftssjef Arne 
Skau i en kort kommentar til Biria-
visa, - og det håper vi at de gjør etter 
styremøtet den 18. februar. Da vil det 

bli trykt bortimot 80.000 aviser daglig 
på Biri, flere regions- og lokalaviser i 
distriktet vil benytte seg av Nr.1 Trykks 
forhåpentlige nye trykkeri. – Hvis alt går 
som det skal, håper vi at byggestart blir 
til høsten allerede, sier Skau, som lover 
å komme tilbake til neste Biriavis med 
mer opplysninger så snart alt er 100% 

sikkert. – Da lover jeg at biringene 
skal få se tegninger og planskisser. 
Sikkert er det at et nytt trykkeri vil ha 
behov for rundt 20 ansatte, at invester-
ingen vil være rundt 100 millioner kroner 
og at tomta kjøpes av Gjøvik kommune.
Så etter nesten fire års planlegging 
og mye fram og tilbake, et nesten 

gravlagt Biriprosjekt vil likevel Biri nå få 
trykkeriet. Når så Tema eiendom melder 
at det er bevegelse i etableringer av 
bedrifter på Biri Senter, ser det ut at det 
endelig blir mer liv og røre i bygda.

Det har vært mye fram og tilbake angående plassering av et nytt stortrykkeri i 
distriktet. Begge sider av Mjøsa har vært gjenstand for interesse for Nr.1 Trykk 
på Rambekk, Oppland Arbeiderblads trykkeri.

DET BLIR TRYKKERI PÅ BIRI!
TORE FEIRING
TEKST

NYTT TRYKKERI: 
Faksimile fra Oppland Arbeiderblad, som 20. januar meldte om 
trykkeriplanene. På bildet ser vi driftssjef ved Nr. 1 Trykk, Arne Skau.
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Du finner oss i Ringvegen 12, Kirkeby på Gjøvik!

BIRI STILLER MED DAMELAG IGJEN

Klubben vår har stolte tradisjoner å vise 
til når det gjelder damefotball, og det 
er mange som er veldig glade for at vi 
endelig stiller et seniorlag for damer 
igjen her på Biri. 

Laget trener to økter hver uke i Limtre-
hallen (onsdag og søndag) på Moelv, 
samt at det også blir gitt muligheter for 
en frivillig økt hjemme på kunstgresset 
på Biri. Denne foregår på torsdager. 
 

Hovedtrener Åge Jevnesveen er 
meget fornøyd med det laget har vist 
på treninger så langt, men vil gjerne 
poengtere at det også er plass til flere 
spillere i stallen.

Så om det er noen som kan tenke seg 
å være med på damelaget - er det bare 
å kontakte Åge på mobil: 41 44 72 02 
 

BIRI A-LAG (DAMER): 
Trener Åge og noen av 
spillerne på den frivillige 
økta hjemme på Biri. 

Stallen (Biri Damer 2011): 

Ann Lene Gillerhaugen
Lisbeth Grønvold
Marthe Stine Lunde
Ingrid Emilie Klundby
Stina N Roko
Elin Solberg
Hanne Leirhol
May Britt Haugen
Gina Bruun Torvik
Tina Neperud
Miriam Tallaksen
Lene Jevnesveen
Heidi Sand
Lene Sveum
Tonje Tveit
Lena Sylliåsen
Thea Herberg
Kate Iversen 
(skole Trondheim, kommer 
tilbake til sommeren)

+ plass til flere

TROND ØDEGÅRDEN
TEKST OG FOTO
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Vi har felles telefonnummer:

611 85 362
Begge tannlegene utfører også den offentlige 

tannhelsetjenesten i Biri distrikt.

TANNLEGENE I BIRI

Vi tar nå også inn nye pasienter.

TANNLEGE
ANNE 
SOLÅS

TANNLEGE
HEIDI

SÆTERBAKKEN

Det alle venter på nå, er større parker-
ingsplass, - men det er blitt lovd utpå 
vårparten, forteller helsesekretærene, - 
nå kan det være et problem å få parkert 
her til tider.

De oppfordrer alle som kan gå et lite 
stykke ved egen hjelp å parkere 
i sentrum, - det er jo ikke mange 
meterne hit da, sier de. Et lite problem 
er det at mange som tar bussen til 
Gjøvik eller Lillehammer bruker herreds-
huset som langtidsparkering. - Både 
de med traktorer, mopeder og biler 
har for vane å parkere utenfor her når 
de skal ta bussen, sier lettere oppgitte 
helsesekretærer og oppfordrer biringer 
på tur til å tenke på pasienter som 
kanskje har større behov for de få 
plassene som finnes.

Så lover vi å nevne de nye åpnings-
tidene på legesenteret, og de er fra 
klokken 08.00 til 11.30 og fra 12.30 til 
15.00. Og ikke minst, det nye telefon-
nummeret, slår du 611 58 800 kommer 
du fram.

– Vi kom hit 24. januar, sier helse-
sekretærene Torun Wiklund, Jane Harbu 
og Rita Sveen, - etter et par dager 
med ganske intenst flyttesjau. Det 
meste gjorde de faktisk selv, da 
kommunens vaktmestre mer eller 
mindre var fraværende under flyttingen. 
Litt skuffende synes de det var, - men 
vi fikset det selv vi, sier de, - selv om vi 
ble lovet hjelp fra kommunen.

Men det er glemt og nå stortrives 
de i nye lokaler, hvor alt er bedre til-
rettelagt for både ansatte og pasienter, 
egen ambulanseinngang har de fått, 
alle dørstokker er fjernet, automatiske 
døråpnere og lyse, trivelige lokaler 
kan de nå skryte av å ha. Samtidig har 
Herredshuset blitt et helsesenter, med 
fysioterapeut, tannlege og jordmor-
tjeneste i tillegg til legesenteret.

Tre leger betjener legesenteret, Stine 
Roland, som også er tilsynslege i Gjøvik 
Kretsfengsel, Johan Edvard Tellum som 
også tar seg av Snertingdal Omsorgs-
senter og Kristoffer Burski som i tillegg 
har ansvaret for Furulund. Den fjerde 
helsesekretæren på legesenteret er 
Unni Skundberg, som hadde fri da 
Biriavisa var på besøk.

Mange vet det, men ikke alle. Biri legesenter har flyttet fra tidligere lokaler hvor de ”alltid” har 
vært, til nyoppussede lokaler i Biri herredshus. Og der trives alle ansatte allerede meget godt.

TORE FEIRING
TEKST OG FOTO

LEGER I NYTT HUS
KLAR FOR BEHANDLING: Litt egenterapi er bra, 
her får lege Johan Edvard Tellum godt stell av fra 
venstre lege Kristoffer Burski og helsesekretærene 
Rita Sveen, Torun Wiklund og Jane Harbu.



10

Som leder for en avdeling bestående av 
fire autoriserte finansrådgivere mener 
han å vite hva han snakker om. – Etter 
finanskrisen ble det ryddet kraftig opp 
i bransjen, sier Kvaalen til Biriavisa, - 
og det stilles nå mye strengere krav til 
finansrådgivere. Vi må alle gjennom et 
veldig hardt autorisasjonsprogram, en 
autorisasjonsordning for finansrådgivere 
kalt AFR. Sitter du sammen med en 
rådgiver som har den autorisasjonen, 
kan du føle deg sikker på at han har 
vært gjennom mange tøff, harde 
oppgaver for å oppnå AFR. – Alle i 
min avdeling har denne AFR’en, samt 
flere av de andre bredderådgiverne i 
Toten Sparebank også. – Sånn sett har 
vi brukt de litt rolige dagene under og 
rett etter finanskrisen fornuftig i Toten 
Sparebank, vi har bygd opp de 
menneskelige ressursen, hevder han.

Totalleverandør
Dette er ikke helt uten grunn, banken 
ønsker å være en totalleverandør på 
bank, forsikring og finanstjenester, - da 
er det viktig med rådgivere som vet hva 
de snakker om, sier Kvaalen videre, - alt 
fra bredderådgiverne som befatter seg 
med alt opp til et visst kapitalnivå, 
snakker vi om større summer eller 
kunder som er spesielt interesserte 
i å investere, kommer vi finansråd-
giverne inn på banen. Men millionær 
trenger du ikke være, ifølge Kvaalen så 
kommer du godt i gang med mindre 

summer. Du burde nok likevel ha rundt 
100.000 kroner før du setter i gang, - 
men så klart, interessen for aksje- 
markedet og lysten til å investere hjelper 
også, selv med noe mindre summer, 
fremholder Kvaalen.

Langsiktig
Det kan være mange måter å investere 
i aksjemarkedet på. Noen satser store 
summer med rask og høy avkastning, 
andre tenker mer langsiktig. – Langsik-
tighet er nok den beste løsningen for de 
fleste, man er rimelig sikker på å få mye 
igjen tenker man fra 15 år og oppover 
fram i tid, sier en sikker Kvaalen. – 
pensjonssparing i aksjefond burde man 
begynne å tenke på når man er rundt 
35-40 år. Mange ville bli meget positivt 
overrasket over hvor mye de ville få 
igjen, mener han. Ifølge Kvaalen er 
det en eller annen form for krise 
i markedet hvert femte år. Ved langsik-
tighet vil disse krisene bare bli som små 
humper i veien og heller være med på 
å øke inntjeningen etter hvert. – I ned-
gangstider får man kjøpt aksjer til mye 
lavere kurs, sier han, - for så å stige 
igjen, ved neste krise synker de litt igjen 
for så å stige. Og ved hver krise blir 
aksjene verdt litt mer ved neste opptur.
Dette mener Per Arne Kvaalen de vet 
mye om i Toten Sparebank, hvor de da-
glig og ved arbeidsdagens start logger 
seg inn på de amerikanske og asiatiske 
børsene for å se hva som har skjedd 

over natten. – Vi følger markedet tett, 
snakker med kunder og investorer og 
har veldig bra oversikt, forsikrer han.

Hvor skal man investere?
Toten Sparebank har en egen konsesjon 
for verdipapirhandel, det vil si at de står 
fritt til å knytte til seg de leverandører 
og produkter som til enhver tid er 
interessante. For eksempel Odin 
Forvaltning eller Landkreditt Forvaltning 
med det nyeste tilskuddet, det beste 
Kinafondet som er tilgjengelig på 
markedet. – Det er i den kinsesike 
økonomien det skjer store ting akkurat 
nå og i uoverskuelig framtid, påstår 
Kvaalen med sikkerhet og pondus, 
– å investere der er klokt, – og både 
Norge, Sverige og Finland har gode 
og trygge statsfinanser. Så mitt råd er 
å investere i disse markedene.

Samtidig oppfordrer han interesserte 
biringer til å kontakte Jon Magnus 
Helganger i Toten Sparebank, han er 
spesielt dedikert til å betjene Biri og 
Gjøvikkundene.

Avslutningsvis gjør han en av finans-
næringens legender, Warren Edward 
Buffetts ord til sine: «Usikre tider er en 
venn for langsiktige investeringer.» 
Ikke uten grunn at nevnte Buffett fikk 
tilnavnet orakelet fra Omaha?

Han er sikker på det, leder for spare- og plasseringsavdelingen i Toten sparebank 
Per Arne Kvaalen, at å investere i kinesiske aksjer er ganske smart. Samtidig oppfordrer han til å 
tenke langsiktig hvis du har penger, midler og interesse av å investere i aksje- og fondsmarkedet.

TORE FEIRING
TEKST OG FOTO

VIL SATSE PÅ KINA

SATS PÅ KINA: Avdelingsleder 
for sparing/plassering i Totens 
Sparebank, Per Arne Kvaalen, 
råder folk til å investere i den 
kinesiske økonomien.
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Flytte for deg sjøl?

3,25%
Er du under 34 år kan du låne inntil 90% av kjøpesummen 

til din første bolig. Tilbudet forutsetter helkundeforhold, 

stabil økonomi og generell kredittvurdering.

Ta kontakt med oss så får du mer informasjon om førstehjemslån

Hos oss får du førstehjemslån

fra

Følg oss på Facebook
www.totenbanken.no
Tlf. 61 14 12 00

UTGIVELSESPLAN BIRIAVISA 2011

NR. UTGIVELSESDATO MATERIELLFRIST MERKNADER
1 10. februar  3. februar  Madshus skifestival,12.02
2 14. april   7. april   Lagbilder fotball
3 9. juni   2. juni   Biridagen, lørdag 11.06
4 18. august  11. august  BiriLordan, lørdag 20.08
5 24. november  17. november  Julegateåpning

Tekst og bilder sendes:  
Magnar Linnerud | ml@stadion.no | Mobil: 970 29 575
Annonser:  
Kjell Heimdal | stranten@start.no | Mobil: 950 67 779

ABONNER PÅ BIRIAVISA

Hvis du bor utenfor Biri og ønsker å abonnere på Biriavisa, eller kjenner 
noen som ville ha satt pris på å få tilsendt avisa, så lar dette seg gjøre.

Pris kr 100,- pr. år (5 nummer)

Kontakt:  
Magnar Linnerud | ml@stadion.no | Mobil: 970 29 575
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Lørdag 12. februar kl. 11.00 åpner årets 
skifestival på Biri idrettspark. Etter 
åpningen starter Madshussprinten, et 
skirenn som sist år samlet godt over 
tohundre deltakere. Arrangøren, Biri IL, 
håper på bra deltakelse i år også.  

Dagene fra 12.- 20. februar vil 
være preget av Madshus Ski Festi-
val i Gjøvik. Festivalen arrangeres for 
sjette gang. I alt er det tjue arrangører 
som har gått sammen om like mange 
innslag. Resultatet er en variert og 
spennende festival med mye frivillig 
arbeid som grunnlag. Innslagene 
spenner fra skirenn til vinteraktivitets-
innslag og kulturelle opplevelser. 

Madshus skifestival handler om 
vinterglede og aktivitet. Breddeidrett 
og helsefremmende tiltak er satt i 
sentrum. Festivalen markedsfører et 
vintertilbud som har interesse langt 
utover Gjøvikregionen. 

Festivalen har et nært samarbeid med 
skiprodusenten Madshus. Madshus-
navnet er, som internasjonalt kjent 
merkenavn med røtter i distriktet, med 
på å løfte arrangementet. 

I fjor registrerte Madshus Ski Festival 
godt over 5 000 deltakere. I tillegg kom 
de åpne arrangementene der det er 
umulig å anslå noe antall. Festivalen 
håper på bra oppslutning i år også!

Skirenn
Skifestivalen omfatter langrenn, familie-
renn, turrenn, skiskyting, alpint, snow-
board og twintip. Madshusrennet har 
tradisjonelt vært det rennet med størst 

oppslutning i skifestivalen. Dette 
rennet har da også blitt arrangert i 
mange år. Madshussprinten på Biri 
og Madshusstafetten på Vind ble 
introdusert for fem år siden. 

For fire år siden kom Madshus ski-
maraton og Madshus stuttmaraton 
sammen med Madshus skiskyting. 
Det store skoleskirennet i Snertingdal 
for skolene i Gjøvik og Nordre Land er 
også med, som Madshus skoleskirenn. 
Snowboard og twintip har vært med fra 
i fjor, mens alpint i år bare er en aktivitet 
som ”Gøy i bakken” søndag den 20. 
februar. 

En test før Birkebeinerrennet!
Som seedingsrenn for Birkebeiner-
rennet, er Madshus Skimaraton ideell. 
Med fire høydedrag som skal passeres 
og en målgang som er litt lavere enn 
start. Madshus Skimaraton har des-
suten et deltakerantall som tilsier at 
forbipasseringer ikke er noe problem. 
Her kan du gå så fort du vil, i ditt eget 
tempo!

Muligheten til å oppnå en bedre start-
posisjon i Birkebeinerrennet skulle være 
den beste! Skirennet, som har opplevd 
en sterk økning i deltakerantallet de 
siste årene, blir arrangert søndag den 
20. februar. Det ventes nær 1000 del-
takere inkl. trimklasser.
 
Verdens eneste Stuttmaraton 
Søndag den 20. februar blir Madshus 
Stuttmaraton arrangert. Turrennet på 
17 km går i lett terreng fra Øvre Vardal 
Idrettspark til Øverby Idrettspark. 

Rosenstrøm synger på svensk, og har 
utenfor Sverige et stort publikum blandt 
ungdom i Norge.
 
Bjørn Rosenstrøm har blitt kjent 
for sin personlige stemme og en melo-
diøs visepop med originale og rølpete 
tekster, ofte med grov russehumor og 
naivistisk ironi. Rosenstrøm har utgitt 
studioalbum og flere samlealbum.  

NLF til Ski for alle
“Ski for alle” på Øverby er et arrange-
ment spesielt rettet mot de vi vanligvis 
ikke finner i skiløypa. “Ski for alle” 
omfatter langt mer enn ski, og er 
spesielt rettet mot funksjonshem-
mede og våre nye landsmenn. Norsk 
Luftsportsforbund bidrar på dette.
Arrangementskomiteen er godt i gang 
– blant de mer spesielle innslagene 
er frisbeegolf, modellflyoppvisning og 
fallskjermhopping!

Smørekurs
Mandag den 14. februar kl. 20.00 blir 
det smørekurs hos Intersport Gjøvik 
i Kaspergården. Landslagssmører 
og glisjef Ronnie Frydenlund Hansen 
forteller og viser smøringsteknikker 
for større skiglede. Det siste av 
nyheter innen gli og smøring hører med. 
Arrangementet er en del av Madshus 
skifestival.

• Start mellom 12.30 og 13.00. 
• Klassisk stil, drikkestasjon underveis, 
ingen tidtaking. 
• Medaljer til deltakere under 16 år, fine 
uttrekkspremier! 
• Raufoss Water & Gas har satt opp en 
pengepremie på 5.000,- som går til den 
skolen med relativt sett flest deltakere. 
Pengene skal gå til trivselstiltak som 
fremmer fysisk aktivitet. 

Snowboard og twintip
Snowboard og twintipkonkurransene på 
CC lørdag den 12. februar er et spen-
nende innslag under skifestivalen. Det 
skal bygges en snowboardbakke med 
rails og bokser foran hovedinngangen til 
kjøpesenteret. Totens snøbrættklubb og 
CC Gjøvik er arrangør. Underholdnings-
verdien er stor på dette innslaget som 
ble en stor suksess i fjor. Denne gangen 
satses det enda friskere. 

Litt om andre arrangementer

Barnas vinterfest 
Lørdag den 19. februar inviteres det 
til Barnas vinterfest i Glassverksgata 
og på Vitensenteret i Gjøvik sentrum. 
Mari Cathrine Brostuen Hagen og 
Marianne Steinsrud vil stå for noe av 
underholdningen. Ellers lokkes det med 
minihopp, romperally, rebusløp, flasker-
ally, varmluftballong og isskulpturbyg-
ging. Barna oppfordres om å kle seg ut 
– den beste kostymen blir premiert!   

Bjørn Rosenstrøm
Samtidig med Madshus Ski Festival 
går UKA11 av stabelen. Bjørn Rosen-
strøm og det jævla bandet spiller på 
Studentenes hus lørdag den 12. februar. 

KLART FOR MADSHUS SKIFESTIVAL
TEKST & FOTO
MADSHUS SKIFESTIVAL 
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FAGDAG
Invitasjon til fagdag for alle som jobber med 
eller er engasjert i tilpasset fysisk aktivitet.

Tema: ”Inspirasjon og motivasjon”

Dato:  Torsdag 17. februar 2011
Sted:  Øverby Helseportssenter

Program :

Formiddagen kl 14.00 - 16.00                                                              
14.00 - 15.00 
Foredrag av Helge Gudmundsen: 
En fortelling og livsglede og menneskeverd.

15.00 - 15.15
Pause med frukt

15.20 - 15.45
Motivasjon v/Aleksander Øverland Berg 
fra TV-serien ”Ingen grenser”
 
16.00 - 18.00
Aktivitetsutprøving : Frisbeegolf og truger. 
Her blir det mulighet til å få kjent aktivitetene på kroppen. 
Aleksander vil også være tilgjengelig for spørsmål 
og erfaringsutveksling gjennom egne erfaringer.

Ettermiddagen kl 18.00 - 20.00  
Samme program som på formiddagen:
18.00 - 19.00  Helge Gudmundsen
18.00 - 19.15 Pause med frukt
19.20 - 19.45 Aleksander Øverland Berg 

Pris kr.: 100,- som betales ved ankomst på Øverby

Påmelding til Gjøvik kommune innen tirsdag 15.02.2011
mail: servicetorg@gjovik.kommune.no eller 
ring Servicetorget, 611 89 500. Merk mail med ”fagdag”, 
husk gi beskjed om du ønsker å delta på formiddag eller 
ettermiddag. Dersom noe er uklart kontakt Siri Syvrud, 
Kultur og fritid, Gjøvik kommune, tlf  901 10 241
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SYVER AASBERG
TEKST & ILLUSTRASJONER 

LANGE SANDRYGGER VED ONSRUDVATNA

Nordvest for Onsrudvatna ligger noen 
lange rygger der skiløypa Grindlirunden 
slynger seg i mellom. Du finner også 
noen små passasjer med litt bjørk 
mellom de ulike myrdragene som ligger 
mellom ryggene. I disse ryggene er det 
sand, mye sand. Og denne sanden er 
avsatt i istuneller.

Slike rygger kalles på geologspråket 
for “eskere”. Inni dem er det sand som 
er ført med rennende vann inni isbreen 
- eller under isbreen. I dette tilfellet har 
nok vannet rent under isbreen da den 
var kanskje snaut hundre meter høy. 
(Vi har sett slike elver og bekker oppå 
isbreer på fjernsynsreportasjer  blant 
annet fra Grønland.) Samlet er disse 
ryggene nordvest for Onsrudvatna på 
flere kilometer lengde.

Slike eskere trenger ikke å ligge på flatt 
lende som her, de kan også være 
i sterkt hellende lier. Som oftest er slike 
eskere i vårt område mellom Biri og 
Snertingdal fra en til 7 - 8 meter høye 
og de kan være opp til 30 meter breie.  
Se tegningene som viser beliggenheten 
og som viser snitt i slike eskere.

Eskere blir gjerne til i forbindelse med 
nedsmelting av innlandsis. For vel 
17.000 år siden hadde vi en isbre over 
Skandinavia som kan sammenlignes 
med Grønlandsisen i dag. Den strakk 
seg fra kysten i Troms og Finnmark 
og ned til nord i Tyskland. Så begynte 
nedsmeltingen. 

For ca. 10 000 år siden lå ytterkanten 
på isen omlag ved Drøbak syd for Oslo.  
Jeg kan tenke meg at det var omlag 
på samme tid som eskerne her oppe 

på åsen utviklet seg. På milde somre 
smeltet innlandsisen ned ovenfra og 
vannet rant ut og vekk på overflaten.  
Noen steder, der isdekket kanskje 
sprakk opp litt, fant vannet seg veg 
ned i isen og smeltet seg frem et eller 
annet sted lavere i retning Mjøsområdet.  
Jeg tenker meg at vannet delvis må ha 
kommet fra området ved Bygdin, Tyin 
og det vi i dag kaller Gausdal Vestfjell.  
De øverste delene av Synnfjell går 
opp i 1.400 meter over havet, Gausdal 
vestfjell har mange topper på ca 1.500 
meter over havet, Bitihorn er på 1.608 
meter og toppene rett opp for vannet 
Bygdin er jo over 2.000 meter høye.  

Det kan utmerket godt ha foregått 
smelting i områder rundt alle disse 
fjellene, og vannet kan ha trukket 
østover og funnet vegen ned under isen 
her ved Onsrudvatna – i en periode. 
I andre perioder kan slikt overflate-
vann ha funnet seg sprekker helt andre 
steder.

Det er jo fint å finne hare- og revespor 
når man går Grindlirunden, men 
jammen er det tøft å tenke på at 
ryggene vest for Onsrudvatna  var 
istuneller for 10.000 år siden også! 
Hadde vi vært her da så ville vi hatt 
trøbel med å komme oss opp. (Men 
slike tanker er ikke for alle. De biringer 
som ikke går Grindlirunden på ski – 
de slipper å tenke på slikt.)  God tur 
i naturhistoriske omgivelser.

(Artikkelen er vesentlig basert på en 
rapport fra Norges geologiske under-
søkelse; nr 345, kvartærgeologisk kart 
Gjøvik.)

SYVERS H
JØ

RN
E

TRENINGSTIDER GYM OG TURN
Vi holder til på Skrinnhagen skole i gymsalen,
og trener hver tirsdag:

17.00 - 17.45: 3-5 år
  Anniken Stuldalen og Vilde Antonsen

18.00 - 19.00: 1. – 7. klasse
  Vivi J. Hansen og Camilla Hegge

Vi ønsker velkommen til sprek og spretten trening!
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Flytte for deg sjøl?

3,25%
Er du under 34 år kan du låne inntil 90% av kjøpesummen 

til din første bolig. Tilbudet forutsetter helkundeforhold, 

stabil økonomi og generell kredittvurdering.

Ta kontakt med oss så får du mer informasjon om førstehjemslån

Hos oss får du førstehjemslån

fra

Følg oss på Facebook
www.totenbanken.no
Tlf. 61 14 12 00

ÅRSMØTE BIRI IL
Biri Idrettslag avholder årsmøte 
på Klubbhuset i Biri Idrettspark

Søndag 6. mars, kl 18.00

Vanlige årsmøtesaker.
Saker som ønskes behandlet må være styret i hende 14 dager før møtet.

www.biriil.no

Biri IL
Postboks 49, 2832 Biri
Magnar Linnerud
Leder
Mobil: 970 29 575
Mail: ml@stadion.no
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NYTT SANITÆRANLEGG PÅ MYRVANG
Hvis årsmøtet i Biri IL gir sin tilslutning, så vil arbeidet med nytt sanitæranlegg 
på Myrvang kunne starte allerede sommeren 2011.

TEKST MAGNAR LINNERUD 
ILLUSTRASJONER: KOMITÉEN

Spillemiddelsøknaden er teknisk 
godkjent av Gjøvik kommune, og 
videresendt til fylket.  

Det har i mange år vært etterlyst vann 
og kloakk inn til Myrvang. Dette har 
vært et stort behov for alle som benytter 
området til idrett, lek og turgåing. Et 
skikkelig toalettanlegg har også vært 
et savn for alle de som leier Myrvang. 
Området blir også meget flittig benyttet 
av skole og barnehager.

I høst satte hovedstyret i Biri IL ned 
en komité bestående av Bjørn Feiring, 

Tåle Kjenseth, Trond Egil Ødegård, Nils 
Kristian Brostuen og Magnar Linnerud.   
Komitéen har jobbet meget raskt og 
fikk med god hjelp fra Gjøvik kommune 
klar spillemiddelsøknaden slik at denne 
kunne leveres innen fristen.

Planen er et nytt tilbygg på ca 15 kvm 
inntil dagens hovedhus med tre 
toaletter, hvorav det ene er handicap-
toalett. I tillegg vil det bli et toalett i 
tilknytting til speakerbua. Vann vil også 
bli lagt inn i hovedhuset.

Budsjettet er på kr 700.000,- Vi kan 
forvente å få 230.000,- i spillemidler. 
Det resterende beløpet må vi få på 
plass med dugnad og innsamlede 
midler. Dette burde være oppnåelig, 
spesielt med tanke på den dugnads-
viljen som Biringer viser når slike løft 
skal gjøres.

Saken vil bli lagt frem for årsmøtet 
i Biri Idrettslag søndag den 6. mars.

PLANKART: 
(Til venstre) Sanitæranlegg på Myrvang og (under) 
tegning på anlegg i Speakerbua.

ILLUSTRASJON: 
(Til venstre) Nytt tilbygg på hovedhuset på Myrvang 
og (over) tegning av nybygget.
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Etter at snøen endelig kom dalende, 
har mange sett sitt snitt til å benytte 
lysløypa vår. Det er moro å se at så 
mange tar turen ut for og lea seg litt. 
Det går ikke en kveld uten at lysløypa 
er godt besøkt, og folk i alle aldre er 
velkomne til å bruke den så mye de 
lyster. Løypekara har gjort en god 
innsats og vi har stort sett glimrende 
forhold hele tiden. Derfor vil vi rette en 
henstilling om at folk ikke tar med seg 
hunden når de går i lysløypa og at folk 
ikke beveger seg til fots der heller. 
Løypekjørerne gjør dette på frivillig 
basis, og det er en derfor viktig at 
løypene holder seg bra lengst mulig 
om gangen.

Skitreningene ble etter nyttår flyttet 
til mandager. Her har oppmøtet vært 
kjempebra, og ungene driver med ski-
leik for de minste og noe mer skiteknikk 
for de fra 9-10 år og eldre. Snittet på 
treningene har ligget på 20-25 stk., noe 
som er veldig bra. Gledelig er det også 
at mange foreldre tar skiene med og går 
noen runder mens de unge håpefulle 
trener. Bra!

Det har blitt arrangert tre klubbrenn 
i skrivende stund med meget bra frem-
møte. 93 stk. på første og 100 stk. på 
andre renn. 60 stk. forrige onsdag da 
gradestokken nok krøyp under -15 
grader var også veldig bra. Et renn ble 

dessverre avlyst pga. kulde. Det har 
vært overvekt av trimmere, og ca. 30 
startende på tid på de første rennene. 
Uansett fint å se mange spreke unger 
og voksne møte opp. Det er også 
mulighet for å få kjøpt seg vafler og 
pølser inne på Myrvang etter turen er 
unnagjort. Her stiller velvillige foreldre 
opp som kioskvakter. En takk til dem 
som får dette til å gå rundt.

12. februar arrangeres Madshussprinten 
i Biri idrettspark. Her kan barna delta fra 
det året de fyller 8 år.
(NB! Påmelding på forhånd via 
http://www.madshusskifestival.no/
program.php – og mer info). 

Ta med barna på skirenn denne dagen. 
Veldig overkommelig løype rundt 
idrettsbana og premier til alle i yngres 
klasser. Møt opp!

Oppfordrer alle som har med unger på 
ski til å stille på renn også utenfor Biri. 
Dette er moro for ungene og ofte med 
veldig fine premier også. Vi skal prøve 
å komme med info på skitreningene 
om aktuelle renn. Følg med på våre 
nettsider for nyheter og info rundt dette 
og andre ting! 

Ha en fin skitur! 

Hilsen oss i skigruppa.

SKISESONGEN GODT I GANG
TEKST & FOTO
SKIGRUPPA

GRASROTANDELEN GA KR 146.116,-
I 2010 fikk Biri IL inn kr 146.116,-  på 
Norsk Tippings Grasrotandel, og 359 
spillere har gitt sin 5%-andel til Biri 
Idrettslag. Også her viser altså folk i Biri 
stor dugnadsinnsats. Biri IL er fortsatt 
en av klubbene i Gjøvik kommune med 
flest givere. Dette er kr 32.000,- mer 
enn foregående år, og 59 flere spillere.

TEKST MAGNAR LINNERUD

Mange takk til alle!

Biri Lions Klubb ønsker å takke alle som 
kjøpte Lions-kalender og kornband før jul.

Til sammen ga salget et overskudd på kr 68.000 
Det er penger som kommer godt med til 
humanitære formål, for det meste i Biri.

Takk også til velvillige sponsorer og butikker.

Gunnar O. Hårstad

Fortsatt er det mange som ikke har 
bestemt en mottager for sin andel av 
det spilte beløpet. Klipp ut vedlagt 
vervebrev og gi det til noen som spiller 
spill i Norsk tipping og som ikke har 
registrert sitt Spillerkort.

NB! Disse ekstra midlene, som faktisk 
tilsvarer kr 40.000,- mer enn det vi tar 
inn i medlemskontingent i løpet av 
et år, medvirker til at de forskjellige 
gruppene i idrettslaget enklere kan 

konsentrere seg om aktiviteten og til-
budet til medlemmene, i stedet for å 
være med å dekke inn fellesutgifter. 
Disse pengene er også til god hjelp til 
å holde medlemskontingenten på et 
meget rimelig nivå.
 
Husk at din 5% andel ikke går utover 
din premie, eller innsats. Hvis du ikke 
registrerer spillerkortet på en ideell 
organisasjon så går pengene til Norsk 
tippings fordelingspott.
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Har du punktert isolerglass eller 
ødelagte vanlige vindusglass?

Ta kontakt - jeg kommer gjerne 
og tar mål og gir et tilbud.

Raskt og rimelig utført. 
Leverer også speil etter mål

ATLE GAUKSTAD
2837 BIRISTRAND
MOB : 95 10 51 65

GLASSVERKSTEDET
I BIRI!

Det har vært reportasjer i lokale aviser 
om at vi i høst hadde den tidligste 
isleggingen siden systematiske værdata 
ble begynt innsamlet. I vinter la isen 
seg tverrsover Mjøsa ved Biri i løpet av 
lørdag den 4. desember 2010. Dette er 
tre og en halv uke tidligere enn det vi 
vanligvis registrerer. 

Isen la seg etter at det hadde 
vært stabilt med kuldegrader fra 
5. november. Da hadde det vært tre 
uker med rundt minus 10 grader og 
en uke med minus 15 eller litt kaldere. 

Mine målepunkter ligger rett ut for 
stranda på Kremmerodden.
 
UTVIKLINGEN: 
4. desember - isen la seg. 

1 uke senere; 15 cm is 50 meter fra 
land, 16 cm på 100 meter og 15 cm på 
150 meter fra land. 

2 uker til; 24 cm is 50 meter fra land, 
22 cm på 100 meter og 21 cm på 150 
meter fra land. 

1 uke til; 22 cm 100 meter fra land og 
22 cm 150 meter fra land. 

I romjula kom det litt snø. Dermed 
ble isleggingsprosessen meget sterkt 
redusert. Men, målingene i år også viste 

TIDLIG IS I VINTER
TEKST SYVER AASBERG

at når det er meget gode forhold for 
islegging - og ingen snø - så legger 
isen på seg ett par cm pr døgn den 
første uka.

Men senere, når snøen kommer og det 
blåser opp ujevnt over isflaten, så vil 
istykkelsen kunne variere noe.
 
En annen sak er overvann. Mjøsa er 
et reguleringsmagasin og vannstanden 
synker kanskje et par meter i løpet 
av vinteren. Når isen synker sammen 
blir det sprekker og vann pipler opp 
i sprekkene og lager mange ulike 
varianter av overvann.
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DET ER SNART VÅR

ÅPENT
MANDAG–FREDAG  08.00–16.30
TORSDAG    08.00–19.00
LØRDAG    09.30–13.30

Biri Bil og Maskin
Birivegen 69, 2836 Biri

Tlf: 611 72 150 – 472 31 764 – 932 23 827

MURRAY Snøfres
MS61900 / 1695857, 4-takts motor kr9.990,-

EGET SERVICEVERKSTED FOR BIL OG SMÅMASKINER  /  DEKK • SALG • LAGRING • BØTING

PROTEMP Byggtørke
Propan PT 40 12 KW, inkl. slange og regulator
Maks varmeeffekt (BTU): 51.000
Mål: 460x196x325 mm kr1.499,-

2.738,-

spar 1.239,-

HJULREOL Elforsinket
For inntil 8 hjul, dimensjon 225 cm
99x40x100 cm

kr 299,-

PELTOR Øreklokke
Med FM Radio og MP3
Egen audioinngang for mobiltelefon, 
bærbar telefon eller MP3-spillere. kr 549,-

1.213,-

spar 664,-

STRÅLEOVN Propan
H001 4.1 KW
Piezo-Electric tenner, 3 keramiske element,
infrarød, rask oppvarming og energisparende.
Mål: 460x410x755 mm

kr 699,-

IGT GASSREGULATOR
Med slange 1,5 m

kr 199,-
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ÅRSMØTE FOR BIRI GYM OG TURN

TIRSDAG 22. februar, kl 19.00-20.30 

STED: BIBLIOTEKET PÅ SKRINNHAGEN SKOLE

SAKER:
• Godkjenning av innkalling og saksliste
• Årsmelding
• Handlingsplan for 2011/2012
• Regnskap
• Budsjett
• Innkomne saker
• Valg

De som sitter i styret, har sagt seg villige til å fortsette. I tillegg 
trenger vi en dugnadsansvarlig 2011-2112 og to i valgkomitén 
2011. Det er viktig at så mange som mulig prioriterer å delta på 
møtet og støtte opp om turngruppa vår. 

Kreative og inntektsbringende innspill er flott! Vi har bl.a et 
stevne i Aurdal 4.-5.juni som trenger stor oppslutning fra oss! 

De som har saker som skal med på årsmøtet, må melde fra innen 
tirsdag 15.februar. 

Det blir enkel bevertning. Velkommen til årsmøte!

Hilsen
Leder for turngruppa
Camilla Hegge

NYHET!

BIRI
Mandag-Fredag: 0900–2000 | Lørdag: 0900–1800

Dagens middag

fra kr 79,-

Lord Baden Powell startet med speiding 
for gutter i England i 1907, og i 1911 ble 
det startet eget jentespeider-forbund. 
Speidingen spredte seg raskt, og alt i 
1909 begynte de første speidergrup-
pene i Norge. I 1911 ble Norsk Speider-
guttforbund stiftet. 

Det har vært flere speidergrupper i Biri i 
perioder tidligere. KFUM-speidere drev 
en stund, og det var jentespeidere i 
Øverbygda midt på 1960-tallet. 

1. Biri speidergruppe ble startet 
i 1975 av daværende rektor på Biri 
ungdomsskole, Helge Bekken. Her 
var det med både jenter og gutter, 

og gruppa var med i et prøveprosjekt 
foran sammenslåingen av Norsk 
speiderguttforbund og Norsk speider-
pikeforbund som skjedde i 1978. 

I 2011 er det fortsatt stor aktivitet 
i Biri-speideren, og vi ser fram til å dra 
til Sverige på stor leir til sommeren. 
Noen av de eldste speiderne skal være 
med på den store Verdensjamboreen 
som arrangeres i Kristianstad i Skåne. 
Dit skal også vi andre på dagsbesøk. 
Det blir gøy! Mange av dere på Biri 
husker sikkert i 1975 da verdens-
jamboreen var på Jørstadmoen.

FRA ARKIVET: 
Her er bilde fra 1. Biri sitt 20 års jubileum i 1995. 
Noen som drar kjensel på disse kjekke speiderne? 

SPEIDERNE INVITERER TIL BURSDAG

1. BIRI Speidergruppe inviterer alle som er eller 
har vært speidere i Biri til bursdagsfest og Karneval 
i anledning 100-års jubileum for speiding i Norge.

Kle deg ut som du tror/ønsker du vil se ut som 
100-åring og møt opp!

På Bethel, torsdag 24.02, kl 18.00 – 20.00

Det blir ordentlig bursdagsfest med leker, kake 
og kåring av den beste 100-åring!

100 ÅR MED 
SPEIDING

TEKST & FOTO
BIRI SPEIDERGRUPPE
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Både Kaizers Orchestra og El Cuero 
kommer til Biri i sommer!

Oljefatrockerne i Kaizers Orchestra 
holder bare en konsert på Indre Østland 
i år. Det gjør de på Biri Travbane 2. juli! 
Og en måned før kommer El Cuero...

– Billettsalget starter allerede mandag 
14. februar kl. 10.00 hos Billettservice, 
opplyser Tore Hoff ved Biri Travbane. – 
Det blir lagt ut 4.000 konsertbilletter 
og 600 konsertbilletter inkludert vor-
spiel, reservert bord på tribunen med 
matbuffét og drikke til maten. Bordet 
beholdes hele kvelden, sier han. Det 
er i år 10 år siden Kaizers Orchestra 
begynte på sitt oljefateventyr og ga ut 
debutalbumet som lå 48 uker på VG-
lista, vant utallige priser og solgte over 
100.000 eksemplarer. I løpet av årene 
har det musikalske uttrykket til Kaizers 
Orchestra stadig vært i endring, og er 
det fremdeles. De vide referansene 
og bandets åpenhet i forhold til musikk 
i alle sjangre gir sekstetten uendelige 
muligheter og musikalske innfallsvinkler. 
Denne gangen var det ny tilnærming 
til selve komponeringen, – oljefatene 
brukes på en ny måte, pedalbass 
og piano blir brukt på alle sangene, 
og bandet blander elementer fra 
amerikansk RnB og Rap inn i sitt unike 
Kaizer-sound.

Denne gangen stiller de blant annet 
med «Violeta Violeta» - en romantisk 
tragedie som fortelles gjennom 30 
sanger fordelt på tre album. Trilogien 
er Kaizers Orchestras største og mest 
ambisiøse prosjekt noen sinne. «Violeta 
Violeta» er en historie om en far som 

kidnapper sin egen datter, flykter og 
gjemmer seg ute i verden. Dette kan 
man godt forstå ettersom barnets mor, 
Beatrice, er besatt av både det gode 
og det onde. Hun er en blanding av syk 
og eksentrisk, og har evner som folk 
flest ikke besitter, hun er klarsynt, og 
hun kan bevisst leve parallelt i en drøm. 
Beatrice sitter handlingslammet 
og sørger i syv år før hun får en 
oppvåkning og bestemmer seg for 
å reise ut i verden og finne Violeta og 
ta et oppgjør med mannen.  

Det har blitt sluppet to singler fra 
«Violeta Violeta Vol. 1» og begge har 
vært a-listet på P3. Andresingelen 
”Hjerteknuser” solgte raskt til gull 
og har blitt bandets største radiohit 
noensinne. 

Biri Musikkfest
Også arrangørene av Biri Musikkfæst 
har fått et stort navn til Biri, det skjer 
den 2. juni. – Da kommer selveste El 
Cuero, et band som har blitt spådd 
stor framtid av bransjens egne folk. 
– El Cuero slipper ei ny plate på etter-
vinteren/våren som det er meget store 
forventninger til, sier arrangørene av 
musikkfæsten, de starter billettsalget 
i månedsskiftet april/mai. Kommer dit 
gjør også Tracie Hunter, datteren av 
legenden Ian Hunter. – Vi jobber også 
med et tredje band, kanskje blir det 
Mark III av Biri All Star Band, kanskje 
noe helt annet, sies det fra det holdet. 
– Uansett så blir Biri arena for to store 
norske rockeband denne sommeren, 
det synes vi er ganske imponerende, 
sier Hugo Wiklund, en av musikk-
fæstens arrangører.

KAIZERS ORCHESTRA

EL CUERO

BLI MED PÅ FRIIDRETT!

FRIIDRETT HAR TRENING PÅ BIRI UNGDOMSSKOLE
MANDAGER KL 17.30 - 18.30

Treningen er for jenter og gutter 8-12 år (3. til 7. klasse)

Aktiviteter på friidrettstreningen består av øvelser
for å utvikle hurtighet, utholdenhet, balanse, 
koordinasjon, spenst og styrke. Innholdet i treningen
varierer fra gang til gang.

Du får: 
• trene på tradisjonelle friidrettsøvelser.
• trene gjennom individuelle øvelser
• trene gjennom stafett, lek, lagspill m.m.
• drive med ballspill som fotball og basketball
• kaste med ball, medisinball og innendørskuler.
• gå på bom, gå gjennom hinderløyper.
• løpe stafett under og over bom
• trene lengdehopp, innebandy og mye mer.

Det er stor variasjon i treningen og du får være med
å bestemme litt underveis.

Trenere er Dagfinn Taraldsrud og Knut Ringsrud.

Mer informasjon: kontakt Hanne Gosvig 926 39 265

Velkommen!

Biri Jeger- og Fiskeforening 
starter opp med 

JEGERPRØVEKURS

onsdag 16. mars kl 18.00 på Jegerheim.

Pris medlemmer  kr 1.600,-
Pris ikke-medlemmer kr 1.000,-

Bøker til kurset er mulig å kjøpe av oss. 

Påmelding ved oppmøte. 

For nærmere info se www.njff.no/biri 
eller kontakt Frode Amdahl på 

40 47 24 13 / veidemann@yahoo.no

Vel møtt!

Jegeropplæring 2011
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Oppdragsansvarlig
Hege Mjølstad 95 10 23 04

3D-tegningen er ment som en illustrasjon og avvik kan 
derfor forekomme med tanke på materialvalg og møblering.
Tegningen er ikke målbar.

SENTRALT I BIRI
LEILIGHETER MED CARPORT

fra 1.590.000,-
Bra/P.rom:  73/69 kvm
Tomt:   Ca. 2.000 kvm
Eierform:  Selveierseksjon
Etasjer:   2
Mnd. f.utg.:  Ca. 1.000,-
Byggeår:  2011
*Omk.:   kr 5.560,-

Lillehammer T:  612 66 360 / F:  612 66 361 / privatmegleren.no/55100175

Birivegen 76, 2836 Biri

Prosjekterte leiligheter med gunstig gangavstand til servicefunksjonene i Biri sentrum. 
Stue, kjøkken, bad/wc, bod og 2 soverom. Mulighet for å innrede loftsetasjen på 
leilighetene i 2. etasje.
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BrunetteBESTEMT

Marie Bergestuen finner du på toppen av Biri, nærmere bestemt i
Austadroa. Der har hun god oversikt over bygda og kan følge med på det
meste. Tid til å være nysgjerrig har hun likevel ikke, aktiv som hun er.
Snart 15 år gammel går hun på ungdomsskolen og gleder seg stort til å
flytte fra den gamle nedslitte bygningen hun må være på hver dag.
Da er det godt å ha noe å gjøre på fritida, mener hun, og fotball, Friskis
og Svettis og venner tar mye tid. Shop till you drop er også en yndet tema,
CC Gjøvik tar mye av fritida, selv om det kanskje blir mer kikking enn
shopping. Dyr har hun lyst på, selv om hun allerede har tre bikkjer, et
marsvin og en katt! - Hadde enda mamma vært grei, så hadde jeg hatt ei
rotte også, sier hun. Mamma, hører du! Kanskje rotta kan få hybel hos
Birifrisørn? For der er Marie mye og steller håret sitt. Sikkert er det at
biringene må passe seg litt, for Marie hun skal helt sikkert bli politi.


