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KONSERTER I BIRI KIRKE

FOTBALL: RAPPORT FRA INDRE HØYRE

LIONS CLUB OPPSUMMERER

KICK-OFF FOR SENIORLAGENE I FOTBALL

SYKKELKLUBBEN BIRI PJALL & PEDAL

NYE ÆRESMEDLEMMER

JOHAN KAGGESTAD PÅ HONNE
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VELKOMMEN TIL PENSJONISTFORENINGEN

A-lagene til Biri på Kick-Off på Honne, 12. april 2013



Aktuelt  | Notiser

Vi ønsker oss flere medlemmer
Torsdagsklubbens herreavdeling en gjeng på omtrent 
10 personer, som møter hver torsdag kl. 18.00 
på Myrvang for å gjøre diverse dugnadsarbeid for Biri IL.

Vi jobber litt, drikker kaffe og juger. Noen er der regelmessig 
og andre stikker innom en gang i bland. Alt er helt opp 
til hver enkelt.

Torsdagsklubbens dameavdeling er en gjeng på seks 
personer som har tatt ansvaret for å holde toalettanlegget 
på Myrvang rent og pent. Hvis de hadde vært flere, så 
kanskje de kunne ha bidratt med andre arbeidsoppgaver 
for Biri IL også.

Vi forsøker også å ha det litt sosialt i sammen med 
julebord, grillavslutninger, kanskje finner vi på å dra på 
en fisketur eller lignende.

Vil du vite mere så ta kontakt med en av oss:

Dameavdelingen:  
Irene Kalrasten (900 85 754)
Herreavdelingen: 
Bjørn Feiring (917 33 774)
Magnar Linnerud (970 29 575)

Torsdagsklubben (Biri Idrettslag)

Skiavslutning i Biri IL

Det arrangeres skiavslutning onsdag 24. april kl 18.00 
på Klubbhuset. Premiering til alle som har gått 4 renn 
eller flere i 2013. Premier deles ut av landslagsløper 
i langrenn: Pål Golberg.

Vel møtt alle som har deltatt på klubbrenn i 2013!

Hilsen styret i Biri IL Ski og Friidrett.

Ski og Friidrett

Pål Golberg 
Født i 1990, representerer Gol IL, bor på Lillehammer 
og benytter selvsagt Madshusski. Pål vant allerede i 2008 
tre gull under Nordisk mesterskap i langrenn for juniorer 
i Otepää, Estland. Under junior-VM i Hinterzarten i 2010 
tok Pål to gull og en sølv i hhv 10 km klassisk, stafett og 
sprint fristil. Han fikk sitt definitive internasjonale 
gjennombrudd 13. mars 2011 med tredje plass på den 
klassiske sprinten i Lahtis. Pål vant en knusende seier 
på NM-sprinten på Gol i Januar 2013.

Pål representerte Norge under vinterens VM på Ski.

Ski og Friidrett

Dugnadshjelp på skiaktiviteter

Vi vil rette en stor takk til alle dere som har bistått oss 
med å få gjennomført alle 9 klubbrennene og til dere som 
har kjørt opp lysløyper både på Myrvang og på Biristrand. 

Den samme takken retter vi til dere som har gjennomført 
treninger med våre løpere i høst og vinter og til sist alle dere 
som bistår med å få gjennomført Madshussprinten 2013.

Tusen takk alle sammen! Uten deres bistand ville det ikke 
vært mulig å gjennomføre disse aktivitetene. Der er noen 
personer som har deltatt på flere av disse aktivitetene. 
En stor takk til dere!

Vi er helt sikre på at flere av dere med deltagelse på 
klubbrennene har mulighet og ikke minst evnen til å hjelpe 
oss med det som trengs for å drive en skigruppe. 

Vi håper derfor at flere stiller opp på dugnader når vi setter 
igang igjen, slik at det ikke alltid er de samme som hjelper 
til på alt.
 
Ta gjerne kontakt med oss dersom du lurer på hva du 
kan bidra med!

Hilsen
Styret Biri IL Ski og Friidrett

BIRI IL 2020 - idédugnad på Facebook for utvikling av nye aktiviteter i Biri 

Bli med å gi innspill og diskutér hvilke aktiviteter og anlegg Biri IL skal satse på å utvikle frem mot 2020. Her er det lov 
å drømme og komme med alt av idéer! Gi informasjon hvis det er noe du ønsker å hjelpe til med og/eller starte opp av 
nye aktiviteter. Dette er en egen diskusjonsside på Facebook som er åpen for alle med egen konto der. 

Det er enkelt å registrere en konto på facebook.com, men de som ikke har mulighet (er under 13 år), eller ikke ønsker 
å registrere seg på Facebook, kan likevel delta med sine ideer ved å sende Magnar Linnerud en mail til: ml@stadion.no
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Avisa deles ut til alle hustander i Biri.

Denne gangen vil jeg rette en stor takk til alle de som 
har bidratt med artikler til denne utgaven av Biriavisa. 
Spesielt synes jeg det er artig at «nye biringer» har tatt 
seg tid til å hjelpe til med saker. Et par fotballspillerne 
som en gang representerte klubben vår har sendt inn 
rapporter fra tidligere tider, og sjøl om jeg nok sitter 
spesielt lett til «for hugg» når det gjelder denne idretten, 
så er jeg helt sikker på at flere av leserne våre vil sette 
pris på det Leif Aaslund og Kåre Lesjø har mimret over 
i sine bidrag.

I tillegg er det veldig artig at en av spillerne på dagens 
damelag i bygda vår har sendt oss et intervju hun har 
gjort med mormoren sin om blant annet noe jeg tror 
og mener aldri egentlig vil gå av moten – fortida vår. 
Sjølsagt høres det litt motstridende ut; at fortida ikke 
går av moten, men jeg tror altså det. Jeg vil gjerne at 
flere av dere følger Lena Sylliåsens eksempel og deler 
lignende historier med oss. Send gjerne med bilder dere 
andre også!

Kirsten og Aud i Biri pensjonistforening har sendt inn en 
fin beskrivelse av hva de holder på med, og hva slags 
tilbud denne foreninga bringer til bygda. Det er kjempe-
flott å lære litt mer om hva de ulike organisasjonene og 
foreningene vi har i Biri bedriver. Kirsten og Aud hadde 
forresten maskinskrevet sin artikkel og lagt med bildene 
sine i en konvolutt, mens vi i Biriavisa tok jobben med å 
digitalisere materialet. Dette er helt utmerket! Selv om vi 
får de fleste av sakene via «datafiler» er det altså ingent-
ing i veien med bidrag sendt i posten til Magnar! (Men 
som jeg har nevnt før – da trenger vi bittelitt mer tid på 
oss, så husk å levere i god tid.)

For meg som setter sammen Biriavisa blir jobben enda 
mer meningsfull når flere og flere av leserne våre bidrar, 
men jeg retter sjølsagt også en takk til alle de faste 
bidragsyterne våre. For at vi skal kunne lage en avis 
som deler videre de aller mest lokale sakene er vi helt 
avhengige av dere. Så fortsett med å sende inn! (Biria-
visa nummer 3 i 2013 kommer ut den 6. juni.)

Tusen takk igjen alle – og nyt våren!

Biri, april 2013, 
Trond Ødegården

Takk for bidragene!
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Hagbart&Bredo Entertainment proudly presents at Biri Musikkfæst Saturday 8th of June 2013:

SPONSET AV: LILLEHAMMER BYAVIS - KIWI
BDO - GJØVIK TRAFIKKSKOLE - B GJENGEN

TOSK - NR. 18 - STAN FARAWAYFARM
BIRISTRAND CAMPING-PK TRANBERG

FOTOGRAF KATRINE-FIBRA-BIRI TRANSPORT

GitarWorkshop hele dagen og
konsert med Young Allstars fra kl. 20.00

Finn Bjelkes Rockequiz kl. 18.30

Billetter kr . 300,- + avgift
Billettservice 
tlf. 815 33 133
www.billettservice.no

OVERNATTE? Honne, tlf 61 14 81 00

www.birimusikkfest.no

HONNE HOTELL OG 
KONFERANSESENTER 
BIRI

LØRDAG 
8 JUNI
FRA KL. 18.00

Sponsor av Gitar Work-
shop og Young Allstars



KÅRE LESJØ TEKST
FOTO FRA BOKA OM BIRI IL 

Cup og underholdning 
i kvalifiseringen mellom Mesna og Biri 

Bak fra venstre: Leif Bøe, Trygve Bjørge, Anders Tokstad, Jan Tømte, Kåre Lesjø, Knut Børresen, Olav Haavi, 
Håkon Gullord. Foran fra venstre: Hugne Pettersen, Arne Riise, Oddvar Gullord

Dette er et avisutklipp (1950-1952) fra 
Lillehammer (gamle stadion) og besøk 
av Nes Helgøya. 

Vi spilte også mot Lyn Gjøvik, og en 
gang vi kom igjen derfra til Biri var det 
møtt frem mange, voksne og ungdom, 
og da vi hadde vunnet, tror det var 
0-1, ropte en av guttene at «de skulle 
neimen ikke hatt den nullen heller». 

Ellers kan nevnes at da dette bildet 
var tatt med på en kalender for en tid 
tilbake på Biri, var fornavnet mitt satt 
opp med Jon Helge, som er en nevø av 
meg, prof.sos. på Høgskolen i Lilleham-
mer og Østlandsforskning. Han var med 
som junior i Ringebu. 

Hugne Pettersen kom til Biri fra Oslo, 
jobbet på en gård den sommeren, 

var flink på skøyter i Oslo også. Jeg 
var i den tiden dette skjedde en slags 
«vandrende» vikar på flere lensmannsk-
ontorer i Gudbrandsdalen og Biri hvor 
jeg vikarerte for Odd Larsen fra Redalen 
og Steffen Felberg fra Jevnaker. Alle 
betjentene gikk på Politiskolen, Larsen 
ble siden lensmann og en Ofstadmo på 
Vinstra ble også det der.
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gjennom sesongen. «Ytteråsen Grand 
Prix» er et uhøytidelig kappløp over 
Ytteråsen hvor vi samles og kappkjører 
samtidig en gang midt på sommeren. 
Ryktet om kappløpet har spredt seg 
utafor bygdegrensene, og så mange 
som 40 stk. har faktisk stilt 
opp samtidig en gang. Rekorden er 
på 54 minutter 28 sekunder, så hvis 
noen tror de kan klare den, er det bare 
å prøve. 

Grindlirunden De-Lux
Samme kappløp har vi også på ski. 
«Grindlirunden De-Lux» arrangeres i 
begynnelsen av februar hvert år. Rennet 
ble i år arrangert lørdag 2. februar under 

Det var mot slutten av forrige år-
hundre at noen biringer reiste til byen 
og kjøpte seg offroad-sykler. Dette 
var noe helt nytt for biringene, men de 
ble fort hektet på syklingen. De ble til 
stadighet observert tråkkende på de 
mest utrolige steder innenfor den gamle 
kommunegrensa, og noen ganger til og 
med langt uttafor denne! 

Birkebeinerrittet
Så var det et par av dem som var så 
tøffe at de våget å stille i noe som het 
Birkebeinerrittet. Når de andre så at de 
klarte å gjennomførte dette, så var det 
stadig nye som ville prøve seg på denne 
«manndomsprøven». 

Men etter noen år så dalte interessen 
og sykkelen ble stående mye alene 
i garasjen. Så var det på høsten 2003 
noen som fant ut at man burde samle 
gamle og nye syklister og starte opp 
med noe som het spinning. Dermed 
var man igjen blitt hektet og når 
sommeren kom var mange så ivrige 
at de samlet seg og syklet flere dager 
i uka. Igjen var det at noen ville prøve 
seg på Birkebeinerrittet, og i 2005 så 
var det at noen til og med reiste helt til 
Golsfjellet for å måle kreftene mot andre 
i Hallingrittet. På hytta om kvelden etter 
dette løpet, da det var om å gjøre å få 
opp igjen væskebalansen, så dukket 
det opp flere gode idèer. Noen mente 

at «sykkelklubben» måtte ha et navn og 
det er opprinnelsen til Biri Pjall & Pedal.
 
BIPP
Biri Pjall & Pedal (BIPP) består nå av 
en vennegjeng som liker å holde seg 
litt i form og gjør dette med å sykle i 
sammen om sommeren, trene spin-
ning og gå på ski om vinteren. Vi stiller 
i noen sykkelritt om sommeren og 
Birkebeinerrittet er det naturlige sports-
lige høydepunktet på samme måte 
som Birkebeinerrennet er for noen av 
medlemmene om vinteren.

Ytteråsen Grand Prix
Klubben arrangerer også tre kappløp 

BIPP 
TEKST OG FOTO 

Det var mot slutten av forrige århundre at noen biringer reiste til byen å kjøpte 
seg offroad-sykler. Dette var noe helt nytt for biringene, men de ble fort hektet 
på syklingen.

Sykkelklubben Biri Pjall & Pedal
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gode forhold. Espen Østlien fra Gjøvik 
satte den solide løyperekorden på 
49 minutter og 39 sekunder!

Hovsmarka Up & Go
Siste tilskudd på lista over egne 
arrangement er et løp som går fra 
Hovsmarksbrua litt utpå høsten. 
«Hovsmarka Up & Go» er det vel-
klingende navn på dette kappløpet. 
Her blir det fløgi fra Hovsmarksbrua 
og opp til toppen. 5,2 km med mot-
bakke er ei skikkelig økt for den dette 
frister for, så møt opp i begynnelsen 
av september. Rekorden her er på 
25 minutter og 22 sekunder.
 
Ribbemarsjen
Må også nevne «Ribbemarsjen» som 
pleier å gå 2. juledag. Her møtes så 
mange som mulig for å brenne mest 
mulig kalorier så vi kan få plass til mer 
julemat med god samvittighet resten av 
jula.  Vi prøver å være ute ca. 3-4 timer. 
Noe å stille opp på for deg neste jul?

Vi er i alt 17 medlemmer i Biri Pjall 
& Pedal, og det er ikke lett å bli tatt 
opp som medlem i denne eksklusive 
klubben. Men medlem eller ei. Still 
gjerne opp på våre treninger på 
sommeren. Vi trener som regel tre dager 
i uka, og her kan alle uansett trenings-
grunnlag stille opp. 

Følg med på vår webside www.bipp.no 
for treningstider og annen info. 

Bilde fra Ribbemarsjen 2012.

Her et bilde av BIPP sammen med treningspartnere og hjelpere fra Rebustråkket 2012.

Innspurt på «Ytteråsen Grand Prix».
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www.totenbanken.no

landbruket
Banken for

på Gjøvik og Toten
Vi hjelper deg med dri�skredi�, lån, pengeplassering,
landbruksforsikring og leasing.

Jan Sverre Seierstad
Bedri�srådgiver Landbruk
Tlf. 97 16 58 27 

Even Markestad
Bedri�srådgiver Landbruk
Autorisert finansiell rådgiver
95 19 05 01
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I dag er foreningen 100% partipolitisk 
nøytral. Så – om du i september 
stemmer Erna eller Jens er du like 
velkommen, og vi garanterer at du 
vil trives sammen med oss.

Det er jo et faktum at sosialt samvær, 
allsang, turer og fellesopplevelser ellers, 
er sunt. 

Vi prøver å ha forskjellige typer under-
holdning, men er veldig åpne for nye 
ideer. Tok en spørrerunde på årsmøtet 
i år for å høre noen stikkord om fordelen 
ved å være medlem. Første svar var: 
«Godt å sjå andre». «Bli kjent med dem 
i bygda en ikke kjenner fra før». Så 
kom: «Bli oppdatert på hva som skjer 
i Pensjonistforbundet der slagordet er: 
Trygghet, livskraft og initiativ».

Eldrepolitisk handlingsprogram 2012 – 
2015 sier blant annet: «Et av forbundets 
viktigste satsningsområder er å fore-
bygge ensomhet blant eldre og uføre». 
Dette er sikkert noe å tenke på for oss 
i Biri også.

Nevner spesielt bladet «Pensjonisten» 
som alle medlemmer mottar seks 
eksemplarer av i året. I bladet står 
skrevet om aktuelle saker som er 
relatert til oss pensjonister. Vi kan lese 
om alt fra «Forskningsnytt», «Psykologi-
spalten», «Pensjonsspalten» til «Finn 
en venn» samt Sudoku og Kryssord. 
Abonnementet på avisa er kr 195 årlig. 
Men som medlem i Pensjonistforenin-

gen, der årskontingenten for tiden er 
kr 240, får vi avisa gratis.

Utenom faste møter som er hver tirsdag 
etter den 20. i hver måned, arrangerer 
vi julebord, en eller to turer i året – korte 
eller lange (alt etter ønske). 1. oktober 
er som kjent Eldres dag. Da er det flott 
tilstelling i Fjellhallen på Gjøvik, der vi 
pensjonister kjører gratis buss til og fra 
den dagen.

Til slutt nevner vi «Verdens aktivitets-
dag 10. mai». Denne dagen markeres 
hvert år. Den globale oppmerksomheten 
rettes mot helsegevinsten ved fysisk 
aktivitet og aktivitet som forebygging 
av livsstilssykdommer. I Biri har vi jo 
eldretrimmen, seniordansen og «tors-
dagsgjengen» som går fine turer. Dette 
er svært bra – og kanskje har disse 
plass til noen av oss som har «træl» 
med å komme oss opp av godstolen. 
Hvis vær og føre tillater det møtes 
vi i Biri sentrum 10. mai i år, snakker 
sammen og planlegger kanskje nye og 
andre aktiviteter! Hvem vet?

Så en oppfordring og bønn til alle AFP-
ere (avtalefestet pensjon) og andre unge 
pensjonister fra Redalen, Biri øverbygd, 
Biri og Biristrand: Håper dere kommer 

og bruker litt av deres overskudd – til 
kanskje nettopp å hjelpe til med å fore-
bygge ensomhet blant eldre og uføre.

Til slutt sender vi en takk til dem 
som startet foreningen «Trygde- og 
pensjonistforening i Biri»!

• Formann Arne Ødegårdstuen
• Nestformann Gustav Ekern
• Kasserer Kristian Granum
• Styremedlem Alfred Gunnerstuen
• Sekretær Hans Dagfinnrud

KIRSTEN OG AUD 
TEKST OG FOTO 

Denne foreningen har levd i mange år, ja helt siden starten den 26. juni 1959. 
Vi har i dag mange medlemmer, men ønsker enda flere. Vi vil at møtene våre 
skal være et treffpunkt for flest mulig pensjonister i Biri.

Velkommen til oss i 

Biri pensjonistforening
Snertingdalsbesøk – Biri Herredshus. 

Hyggekveld ved Strandenga.
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til å drifte brannbilen uten at den skal 
bli noe utgiftspunkt på budsjettet til 
idrettslaget. Et eventuelt overskudd 
vil sjølsagt komme Biri IL sine anlegg 
til gode! 

– Vi tror at tjenestene vi tilbyr vil være 
av nytte for mange av innbyggerne her 
i Biri, og håper at mange vil ta kontakt 
med oss – er det forresten noen som 
kjenner til andre idrettslag i landet som 
har sin egen brannbil?, undrer Magnar 
Linnerud. – Det skulle vi i så fall gjerne 
visst! Men da må vi kanskje satse på 
at SE & HØR kaster seg over den 
oppgaven etter at Biriavisa har skrevet 
om oss?

Biri Idrettslag har altså kjøpt brannbilen 
som tidligere ble benyttet i Snertingdal 
med komplett utstyr for kr 1,- av Gjøvik 
kommune. I forbindelse med dette 
innkjøpet er det dannet en gruppe med 
personer fra det tidligere brannvesenet 
her i Biri, og foreløpig utgjør dette 
14 mann. Gruppas navn er «Veteran-
klubben Gamle Glør». Her er det plass 
til flere medlemmer, og det er viktig å 
understreke at en ikke behøver å vært 
brannmenn for å bli med i «klubben». 
– Alle interesserte oppfordres til å ta 
kontakt med Kjell Heimdal for mer infor-
masjon, opplyser Magnar Linnerud.

Veteranklubben Gamle Glør blir ledet 
av et arbeidsutvalg på tre personer der 

Kjell Heimdal er leder, og i tillegg er 
kasserer Tore Kalrasten og Kjell Hagen 
med i styret. Terje Sand, Roy Nilsen og 
Lars Opsahl har ansvar for service på 
bilen og utstyret, mens Kjell Bechmann-
Pedersen og Frank Ødegaarden er 
dugnadsansvarlige. Øystein Syversen 
er markedsansvarlig. Nils Kristian 
Brostuen vil fungere som ansvarlig kon-
taktperson for koordinering av oppdrag. 
– Men, vi er som sagt veldig interessert 
i å få med oss flere, sier Linnerud.

Formålet med prosjektet er å kunne 
hjelpe biringer, både privatpersoner og 
bedrifter, med ulike gjøremål. – Vi kan 
trå til om det skal spyles gårdsplassser 
eller næringsarealer, forteller Magnar – 

og i tillegg kan vi hjelpe til med lensing, 
spyling og rensing av private brøn-
ner. Og vi kan også kontaktes om det 
skulle være behov for assistanse ved 
vannskader, vannlekkasjer eller flom. – 
Kanskje er det noen som ønsker hjelp 
til tømming av feieluker eller trenger 
hjelp til å feie pipen på hytta si? 

– Arbeidsoppdragenes størrelse 
og omfang vil sjølsagt variere, men 
i utgangspunktet vil prisen på jobben 
være kr 150,- pr. time/pr. mann som 
deltar, og da er bilen inkludert. Dette 
er en retningsgivende pris, sier Mag-
nar, - så ta kontakt med Nils Kristian for 
nærmere informasjon og avtale om pris. 
– Det viktigste er å skape nok inntekter 

TROND ØDEGÅRDEN 
TEKST OG FOTO
MAGNAR LINNERUD 
FOTO AV BRANNBILEN 

Biri Idrettslag har kjøpt brannbilen som tidligere ble benyttet i Snertingdal med 
komplett utstyr for én – 1 – krone av Gjøvik kommune.

Veteranklubben Gamle Glør

«Gamle glør», fra venstre: Lars Opsahl, Øystein Syversen, Magnar Linnerud, Frank Ødegaarden, Roy Nilsen, Tåle Kjenseth, Kjell Hagen, Nils Kristian Brostuen og Bjørn Feiring.

Leder Kjell Heimdal
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Håndballjentene på J-7 deltok på 
avslutningsturnering i Snertingdal 
søndag 7. april. De spilte to kamper, 
begge kampene endte med seier! 
Første kamp vant de 16-10 og den 
andre kampen endte 9-7. 

Bakerst: Snertingdalskua. Midten fra 
venstre: Rebecca Dahl, Kikki Stuldalen, 
Hedda Strandengen, Mina Emilie 
Løkken og Tuva Raabe. Foran fra 
venstre: Anna Sveen og Marie Tveiten 
Krageberg.

Jenter 7 på turnering 
i Snertingdal

ÅRSMØTE 2013

Vi avholder årsmøte 
på klubbhuset i Biri Idrettspark

Tirsdag 23. april, kl 19.30

Vanlige årsmøtesaker.
- Saker som ønskes behandlet må være
meldt til styret innen 19.4.2013.

www.biriil.no/handball

Velkommen!
– Styret i Håndballgruppa

BIRI IL – HÅNDBALL
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den – og bli ikke bare «kvitt ballen» selv 
om den tilfeldigvis havner hos deg! Tør 
å ville ha ballen!
 
På treningsfeltet gjennomførte han 
en god økt for alle, der han viste frem 
mange gode øvelser – engasjementet 
fra jentene var stort og de var veldig 
lærevillige. 

Jeg tror alle som var tilstede på denne 
samlingen i Biri Idrettspark dro hjem 
med en god følelse. Kanskje er det 
ytterligere ting det er verdt å tenke på, 
men det jeg er helt sikker på er at alle 
har enda mer lyst til å spille fotball etter 
denne kvelden.

Hele 38 spillere fra 12 år og oppover 
hadde møtt opp for å få med seg 
foredraget og treningsøkten til Håkon 
Lihagen fra IØFK. Lihagen har i mange 
år arbeidet med kvinnefotball og er 
i dag klubbutvikler i Indre Østland 
Fotballkrets. Han har erfaring som 
trener for flere av de beste damelagene 
i Norge. Mest kjent er han kanskje 
som trener for landslag på kvinnesiden 
(Norge J-17). 

I tillegg er han utdannet lærer og det 
viste seg fort at han hadde kontroll på 
det pedagogiske. Han fortalte om mye 
rundt fotball og om hva som kreves for 
å bli god, men uansett hvilke ambisjon-
er man har så er det viktig for spillerne 
på laget og ikke minst for treneren å ha 
en dialog om hvorfor hver enkelt spiller 

fotball. Det å ha en åpen dialog rundt 
hva gruppa ønsker og vil med det de 
holder på med. Han la også stor vekt 
på at det bør være en sammenheng 
mellom de forskjellige motiveringsfak-
torene prestasjonsmotiv, sosiale motiv 
og aktivitetsmotiv.

Han presiserte også at det er viktig 
å vite om man vil «sparke eller spille 
fotball», og det er nettopp dette som er 
et av hovedmålene for Biris A-lag denne 
sesongen; vi skal bli et spillende lag og 
mestre dette bedre en våre konkurr-
enter.

Lihagen nevnte sjølsagt også vik-
tigheten av riktig kosthold og restitus-
jon, og spesielt hvis det er perioder med 
mye trening og kamper. Dette er veldig 

viktig for de av spillerne som deltar 
på flere lag, dette er avgjørende for at 
dagsformen skal bli god.

Håkon Lihagen har stor erfaring og 
det beste med kvelden var at han på 
en humoristisk måte klarte å få frem 
noen utfordringer som jentefotballen 
har. Dette at det må til mer trøkk, at en 
rett og slett må «bølle seg opp litt», og 
ikke be om unnskyldning til lagvenninen 
hvis en dribler henne eller kommer til 
å sparke henne litt på leggen. Det skal 
være lov å være ego selv om det er et 
lagspill. En må alltid tørre og prøve på 
nye ting på trening. For når man øver 
nok på en finte og gjør denne tusen 
ganger på trening, så gjør man den til 
slutt uten å tenke over det i kamp fordi 
man rett og slett vet at man mestrer 

I Biri er det ikke bare gutter og menn som er interessert i fotball, det beviste Biri IL sine 
fotballgrupper da senior og junior torsdag 4. april slo seg sammen og arrangerte 
Jentefotballkveld på klubbhuset for alle jente/dame-spillerne i klubben vår.

Jenter med trøkk!
JOHN BRATTENG TEKST
RUNE BAKKE FOTO

Jentekvelden inneholdt både foredrag inne på klubbhuset og en felles treningsøkt ute på kunstgresset for alle deltagerne.

Håkon Lihagen fra IØFK 
besøkte Biri på en kveld som 
stod i jentefotballens tegn.
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borg hadde telefonnummer 1 og 
gården Ondset hadde nummer 2. 
De var de første som fikk telefon 
i bygda. På Kronborg hadde de en 
sveivegrammofon, det var musikken 
på den tiden. – Kurt Foss og Reidar Bø, 
Nidelven ble spilt veldig mye. Det var 
liv i stua når sveivegrammofonen gikk. 
-–Jeg har grammofonen til underhold-
ning i dag også, sier hun mens hun 
sveiver og spiller «Kjære John» til meg. 

I 1955 ble Signe gift med Arne Bergum 
på Roterud gård. De fikk 4 barn, Vibeke, 
Anette, Heidi og Kristoffer. Roterud gård 
var en skysstasjon i sin tid. På gården 
har det vært mye trafikk. Tårn-Petter var 
ofte innom og fikk mat og overnatting 
før i tida. Han var kjent som håndverker, 
og gikk ofte uten sko.

Det er fint og bo ved Mjøsa på Roterud, 
sier bestemor Signe, fin natur og utsikt. 
Sønnen Kristoffer tok over gården 
og driver nå med sau. Signe Bergum 
stortrives i kårbygningen på Roterud 
og har ofte besøk av barnebarna. 

Jeg tok turen til mormor, Signe Bergum, 
for å intervjue henne om barndommen 
hennes. Signe har hatt mange opplev-
elser. Hun vokste opp med 5 søstre, 
på småbruket Kronborg i Biri. Der var 
det ku, hest, griser og høner. På høsten 
brakte det korn og poteter i hus. Det var 
levemåten på denne tiden. – Det var jo 
ikke kjøleskap og ikke elektrisk komfyr, 
så mor lagde mat på vedkomfyren, sier 
bestemor.

Til skolen måtte de gå fire kilometer 
hver dag. Det var ikke gatelys og det 
kunne være veldig kaldt om vinteren. 
På skolen hadde de vanlige fag. De 
måtte lese høyt, rekke opp hånden og 
lagde man uro i klassen, måtte man ut 
på gangen. Ellers var det moro med 
norsk stil, syntes bestemor. – Da hadde 
jeg mye å skrive om, sier hun. – På den 
tiden fikk vi vaksiner. Mange var litt 
engstelige når Dr. Weisser kom, sier hun 
og viser meg et arr på armen sin.

Krigen 
I 1940 kom krigen, bestemor var 7 år. 
Da måtte de forlate hjemstedet, siden 
det var skyting rett over Mjøsa, fra Ring. 
– Vi måtte gå til Gullord, et gammelt hus 
som ligger høyere opp. Mange tok inn 

i huset og overnattet der. Rundt Faut-
moen måtte de legge seg ned i skog-
kanten fordi det foregikk skyting i lufta. 
På Fautmoen gård var det Røde-kors, 
mange ble skadet og lagt inn der. – Far 
måtte slippe løs alle dyrene så de ikke 
skulle sulte, så kom han etter til Gullord.

Etter fem dager måtte vi vandre tilbake 
til fots. Min minste søster Berit satt i en 
liten vogn, hun var 2 år. Da de kom ned 
til gata, var alle husene plyndra. Langs 
veibanen lå det sengetøy, kjøkkenutstyr 
og malerier. Bestemor husker godt når 
faren hennes sa –Ikke rør noen ting. 
Han var redd noen kunne skyte. Da de 
kom tilbake til Kronborg, gikk dyrene på 
et jorde under gården Honne. Far fikk 
sanket alle dyrene tilbake, og ungene 
måtte hjelpe til. – Alle dørene sto åpne i 
huset, og det var rasert inne av tysk-
erne, sier Signe. 

Rett nedenfor Kronborg, ble det skutt 
over Mjøsa. Fire til fem engelskmenn, 
og en nordmann omkom. Lastebilen 
de hadde kjørt med, lå i grøfta. Hver 
17.mai blir de minnet på kirkegården i 
Biri. I 1945, 8.mai sluttet krigen. Mange 
hadde opplevd mye vondt. De som satt 
i fangeleirer, slapp løs når krigen sluttet. 

Det var mye og rydde opp for det 
norske folket, men 8. mai da flagget 
det norske flagg på toppen av alle hjem.

Livet etter krigen
Etter krigen kom den elektriske kom-
fyren, da ble det lettere å lage mat. 
Havregrøt var den daglige maten for 
ungene. Hver søndag var det egg til 
frokost. Utenom skolen jobbet de mye 
hjemme. Enten høstet de poteter eller 
var med og arbeidet på andre gårder. 
Da fikk dem litt lønn. Det var et sam-
virkelag på Biri. Dit var de med far 
noen ganger. Da fikk de godterier. Til jul 
var det julesalg på samvirkelaget. Det 
var det eneste stedet hvor de fikk tak 
i litt julegaver. 

– Om sommeren badet vi i Paradis-
vika. Der var det masse tømmer som 
ble lensa ut på Mjøsa. Fraktebåten Tor 
reiste med opplasta tømmer. Det var 
tungt og gikk sakte. Vi svømte ut til 
lensene og stupte fra tømmerstokkene. 
Det var mange som badet i Mjøsa om 
sommeren. Skibladner gikk i rute fra 
Eidsvoll til Lillehammer som den gjør 
enda, sier Signe.

I 1930 kom telefonen inn i tiden. Kron-

Jeg tok turen til mormor, Signe Bergum, for å intervjue henne om barndommen 
hennes. Signe har hatt mange opplevelser - her forteller hun om noen av dem.

Dramatikk på Biri

LENA SYLLIÅSEN 
TEKST OG FOTO
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Begynnelsen på et fotballiv – 
rapport fra indre høyre

Den første tippekampen er omtrent tretti 
år unna da denne karen begynte å leke 
med ball. Å vokse opp noen hundre 
meter over Mjøsa og midt i skauen 
kunne umulig være noe eldorado for 
«coming men» innen bransjen.

Det var nok på skolen nede i «gata» 
at interessen meldte seg. Det ble spilt 
fotball i friminuttene, og jeg merket nok 
tidlig at jeg hadde et visst talent. Jeg 
har senere kokettert med at finslepen 
teknikk på fotballbanen og i skisporet 
er utslag av koordinering på høyt nivå. 
Jeg sikter selvfølgelig til diagonalen. 
Det har vært nødvendig for meg for 
å sannsynliggjøre at mine dårlige 
danseferdigheter må skyldes andre ting. 
Interesse kanskje.

Jeg husker den første ordentlige ballen 
jeg fikk, den var lysegul i læret og hadde 
snøring. Den som har levd en stund har 
erfaring med baller med snøring. Det 
går vel noen rundt med merker i panna, 
rister på hodet og har synsforstyrrelser 
enda etter ublide møter med våt, tung 
femmerball med lisse. Det hendte at 
kula eksploderte også under kampen, 
og da måtte de pumpe opp den andre 
ballen de hadde. Det kunne ta tid.

Det var ingen organisert trening i Biri før 
på guttenivå, det vil si 13-14 årsalderen. 
Jeg var ikke høy i hatten første gangen 
jeg møtte opp på Sigstadplassen for 

å trene. Det var så som så med selv-
tilliten så tøyet ble lagt igjen i buskene. 
I tilfelle jeg ikke fikk være med. Jeg kom 
jo også fra Etiopia, og norsk fotball var 
nok ikke helt klare for afrikanere på 
førti-femtitallet. Nå kryr det av dem. 
Men jeg fikk være med, og dermed var 
det hele i gang.

Med fare for at det kan virke som skryt 
ble fotballgrusen min arena. Der følte 
jeg meg litt «kongen på haugen», jeg 
var å regne med. Jeg gjorde det nok 
bra på skolen også, men dette var noe 
annet. Gode tilbakemeldinger fra 
voksne gjorde godt. Husk på at vi 
befinner oss i Prøysenland rett etter 
krigen. Som på Hedmarken var det stor 
forskjell på folk. Kanskje var klasse-
avstanden større ved Mjøsa enn noe 
annet sted i landet. Det var mot alle 
odds at jeg skulle begynne på Real-
skolen for eksempel. Kun tre fra klassen 
fikk sjansen mener jeg å huske. Jeg 
skulle ikke vært blant dem. Jeg lurer 
på hvem som pushet på for å gi meg 
den sjansen. Mistanken går i retning av 
læreren min, Mølmen. Det at jeg mestret 
denne disiplinen, fotballen altså, gjorde 
at jeg hadde mot til å gi meg i kast med 
skolene. Tror jeg, iallfall. Sett i ettertid.

I blått og gult
Det startet i blått og gult, og derfor blir 
årene i Biri IL noe jeg ser tilbake på med 
spesielle øyne. Det er sagt om fotball at 
ikke noe skaper vennekretser som den. 
Og det kan jeg skrive under på. Og vi 
slipper aldri opp for tema når vi møtes. 
Vi husker alle den kampen og den 
scoringen. Og historiene. I kampens 
hete kan meldingene være både klare 
og krenkende. Det er ingen grunn til å 

utelate personalia fra dette oppgjøret. 
Arne, vår mann på ytterkanten var 
ekstremt rask og fintesterk. Backen, 
som for øvrig brukte briller, «ble sendt 
i pølsebua» som det heter på fotball-
språket gang på gang. Til slutt gikk det 
ikke bedre enn at stakkaren havnet på 
baken i grusen så han mistet brillene. 
Ytterkanten viste ingen forståelse 
med følgende melding: «Se å få på deg 
brillene så jeg ser hva som er foran 
og bak!»

Biri mot Redalen
Lokaloppgjøret mellom Biri og Redalen 
var en klassiker, og ble omsluttet med 
enorm interesse. Jeg husker at jeg og 
Arne la taktikken ved hjelp av en pinne 
og litt løsgrus i forkant av et oppgjør i 
Redalen. Og vi vant 1-0. Som planlagt. 
Det likte Karsten å trekke fram ved 
passende høve. Jeg husker også en 
cupkamp, jeg tror det var mot Kvam. 
Snøen dekte fjellsidene nesten helt 
ned til krittet, og flagget stod rett ut. 
Formannen var kry av den nye match-
ballen, og det kunne han trygt være. Det 
var ikke alltid ny ball til kampene. «Det 
er en dyr beta», husker jeg han uttrykte. 
Vi ble bombardert i 89 minutter, men de 
greide ikke å score. I det 90. minuttet 
kjempet Helge seg til straffespark. 
Undertegnede ordnet 1-0 fra elleve-
meteren. Etter kampen gikk Helge ut 
i Adams drakt, han var groggy etter 
sammenstøtet. Dusjen var bakom et 
skur, hvor vi for øvrig kunne velge 
mellom kaldt og kaldt vann. I den 
kampen ble Oskar, en av våre mest 
trofaste supportere, vist bort fra banen. 
Han repliserte at han var lagets lege, og 
utvisningen ble anullert. Oskar var iført 
gabardinkappe og hatt kan jeg huske, 

Kretsmestere 4. divisjon 1959:
Foran fra venstre: Helge Bakke, Oddvar Gullord, Knut Ødegårdstuen, Toralv Austad, Helge (Klundbystuen) Nordhagen. 
Bak fra venstre: Arne Solbakken, Leif Aaslund, Jan Tømte, Leif Haugen, Odd Joløkken og Arne Riise.

og selvfølgelig brun dokumentmappe. 
Oppi der tror jeg han hadde «noe godt» 
til niste.

Oppladningen til kampene var ikke alltid 
den beste. Det kunne bli seint kvelden 
før kamp, og det skal heller ikke under-
slås at det ble i overkant mye øldrikking 
på Daffern. På det punktet er dagens 
fotballspillere mer seriøse.

Jeg ønsker å nevne navn, med fare for 
å glemme noen selvfølgelig. Men det 
er noen personer jeg husker spesielt 
godt. De var på kampene, de var der 
bestandig, de kom med oppmuntrende 
kommentarer. For barn og ungdom 
er det viktig å bli sett, lagt merke til 
av noen voksne. Det gjør godt for 
selvfølelsen. Kristian og Arthur Tømte, 
en annen Kristian, nemlig Kalrasten, 
Adolf Framnes, Oddvar Gullord, som 
var eldre enn meg, men som jeg spilte 
sammen med. Karsten Sveen og Oskar 
Bakken har jeg allerede nevnt. 

De betydde mye for meg.

Av gutta på laget er mange borte. Noen 
av dem var blant mine beste kamerater. 
Jeg var heldig som kom i kontakt med 
så mange flotte mennesker. 

I gult og blått.

Med hilsen 
Leif Aaslund

LEIF AASLUND TEKST
FOTO FRA BOKA OM BIRI IL
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• DIESEL
• PARAFIN
• FYRINGSOLJE

OLJESERVICE
Kjell A. Bergum & Bjørn E. Skogli

Ring din lokale forhandler på 911 25 259 

Trenger du olje til traktor, frostvæske 
og fett så har jeg det på lager.

Rask levering! SKAR G-SPORT
Moelv. Tlf. 62 34 95 90

ADIDAS F10 TRX AG FOTBALLSKO
Fotballsko for stor fart og raske vendinger. Til bruk på kunstgress.
God touch på ballen. Lette og komfortable. AgION™-behandlet.

ER DU KLAR FOR

FOTBALLSESONGEN?

ADIDAS 
F50 MESSI 
FOTBALL
God treningsball i Messi sin egen 
signatur kolleksjon fra adidas. Myk overfl ate.

KUN:

ADIDAS F10 TRX AG FOTBALLSKO

KUN:

799,-

KUN:

God treningsball i Messi sin egen 

199,-

Idrettsstipend fra 
Biri Idrettslag 
til Hannah 
Engeskaug Nilsen

Hannah har alltid vært ei aktiv jente 
og hun elsker alt av fysisk aktivitet. Hun 
startet tidlig med både ski og fotball, 
og har i tillegg vært innom både friidrett, 
håndball og dans. Men fotballen ble fort 
favoritten, og med årene ble det mer og 
mer fotball. Hannah har hele tiden vært 
flink til å sette seg egne mål, og hun 
har jobbet bevisst for å nå disse. Hun 
er utrolig treningsvillig, og har i tillegg til 
organisert trening, lagt ned mange timer 
med egentrening.

Hannah har tatt steg for steg på fotball-

banen, og hun har trent mye sammen 
med gutter, og de som er eldre enn 
seg. Åge Jevnesveen har vært en god 
støttespiller og veileder, og han har hele 
tiden sett og forstått hva fotball har 
betydd og betyr for Hannah. 

Høsten 2010 ble hun meldt opp til 
sonesamling, og der ble hun tatt 
med i troppen. Våren 2011 ble alle 
soner til et kretslag (Hedmark/Oppland). 
Fortsatt gjaldt ren årgang, og Hannah 
fikk også plass på kretslaget. Hun spilte 
på kretslaget fram til høsten 2012 da 

to årganger ble slått sammen til ett lag 
(1997/98) der Hannah altså er med av 
den yngste årgangen. Det opereres 
med et førstelag og et utfordrerlag, 
hvor 98-årgangen i utgangspunktet er 
utfordrer. Men det skal også til enhver 
tid være noen 98-modeller med på 
førstelaget. Og etter en meget god 
kamp på Kongsvinger i slutten av 
januar fikk Hannah plass på førstelaget 
som senere spilte kamp mot Oslo 
i LSK-hallen på Lillestrøm.

Målsettingen til Hannah er å bli god nok 

for spill i toppserien i Norge. Et naturlig 
delmål på den veien er nå å bli tatt ut til 
regionsamlinger til høsten og i 2014. 

Vi i Biri IL er stolte av det Hannah 
allerede har oppnådd, og vi ser fram til 
å følge den videre utviklingen hennes. 

Hannah fikk tildelt idrettsstipend fra 
Biri IL på årsmøtet i mars, og vi ønsker 
henne lykke til videre i satsningen!

BIRI IL 
TEKST OG FOTO
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Biri A-lag, damer 2013
Biri A-lag, damer - 4. divisjon 2013:  
Bak fra venstre: Lena Sylliåsen, Lisbeth Grønvold, Ann-Lene Gillerhaugen, Elin Solberg, Lene Jevnesveen, Vilde Frydenlund, Marthe Stine Lunde, Oda Storlien, Miriam Tallaksen og Rikke Rise Dullum. 
Sittende foran: Emilie Ødegård Mortensen, Frida Hovland, Kate Iversen, Hannah Engeskaug Nilsen, Tonje Tveit og Stina N. Roko. (Hovedtrener: John Bratteng, assistenttrener Jan Rune Iversen.) 

Biris fotballkamper i 4. divisjon, avd. 01 - damer / J19 - 2013
Tirsdag 30.04  19.30  Biri    - Øystre Slidre/Rogne J19 Biri kunstgress
Onsdag 08.05  19.00  Vardal/Varde   - Biri    Vardal idrettspark
Onsdag 15.05  19.30  Biri    - Øystre Slidre/Rogne  Biri kunstgress
Onsdag 22.05  19.30  Valdres FK J19 1  - Biri    Blåbærmyra
Onsdag 12.06  19.30  Hadeland KFK 2  - Biri    Granstunetbanen
Onsdag 19.06  19.30  Biri    - Vind    Biri idrettspark
Onsdag 26.06  19.00  Nordsinni   - Biri    Baggerudmoen gress

Onsdag 14.08  19.30  Øystre Slidre/Rogne J19 - Biri    Rogne gras
Onsdag 21.08  19.30  Biri    - Vardal/Varde   Biri kunstgress
Søndag 25.08  15.00  Øystre Slidre/Rogne  - Biri    Storefoss
Onsdag 28.08  19.30  Biri    - Valdres FK J19 1  Biri kunstgress
Onsdag 18.09  19.30  Biri    - Hadeland KFK 2  Biri kunstgress
Onsdag 25.09  19.30  Vind    - Biri    Vind kunstgress
Søndag 06.10  13.00  Biri    - Nordsinni   Biri kunstgress    

Herrelaget
Sesongen 2012 ble som kjent litt 
turbulent for Biris a-lagsherrer, men 
gutta har gått på med rak rygg og iver 
foran denne sesongen. Ketil Fjæran, 
trønderen som tok over treneransvaret 
for Biri foran høstsesongen i fjor, har 
fortsatt arbeidet sitt gjennom vinteren. 
A-laget har på mange måter startet på 
nytt igjen og ikke minst har vi gledelig 
nok mange lovende unggutter i stallen. 

Noen av de yngste spillerne i stallen fikk 
debutene sine allerede i 2012, mens 
andre igjen av de som spilte G16-fotball 
før nyttår har spilt sin første seniorlags-
kamp denne vinteren. Vi gleder oss 
(som alltid) sjølsagt spesielt til å følge 
utviklingen til de yngre spillerne våre, 
men vi er også spente på hvordan de 
mer rutinerte gutta våre responderer. 

Stallen i år består av de fleste som 
avsluttet 2012-sesongen for Biri, og 
nye spillere er Lars Christoffersen (fra 
Moelven), Torstein Risberg (Lundamo 
IL), samt tilbakekomne biringer som 
Jonatan Engeskaug Nilsen (fra LFK), 
Nils Ola Hov, Christian Dunker Furuly og 
Steffen de Wit (alle tre comeback).

Treningskampene denne forsesongen 
har ikke gitt mange seiere, men de to 
siste testmatchene før Biriavisa gikk 
i trykken har gutta funnet seiers-
melodien og vunnet mot Vingrom (3-1) 
og Snertingdal (4-0). 

Seriestarten den 22. april mot LFK 2 
går vi i møte med beina godt plantet 
på kunstgresset, men for fotballglade 
biringer er det alltid et høydepunkt når 
det hele starter opp igjen på våren. Alle 
fotballhjerter gleder seg stort over at 

serien er i gang igjen! Sesongen byr 
også på noen klassiske lokaloppgjør 
mot de nærmeste naboene våre Re-
dalen og Moelven – alle som tidligere 
har spilt fotball i Biri vet at dette blir fire 
kamper som ingen vil tape. 

Målet for sesongen er å etablere en 
sunn treningskultur, opprettholde det 
gode miljøet i spillergruppa og ikke 
minst å ha det moro. Vi gleder oss!

Damelaget
Damelaget stiller i startgropa med ny 
giv, inspirasjon, lette føtter og godt 
humør foran nok en sesong i 4. divisjon. 
Ikke minst stiller de med ny «sjef» etter 
at John Bratteng har tatt over trener-
ansvaret for Biris jenter i 4. divisjon. 

Jentene har virket tente og vist meget 
positive takter i treningskampene den 

siste tiden, og de har igjen et par-tre 
kamper før sesongen starter med hjem-
mekamp mot valdriser fra Øystre Slidre/
Røn J19 den 30. april. Spillerne har 
uttalt at de har som mål å komme blant 
de tre beste lagene i år, og det er friskt. 
Stallen består av mange unge og lov-
ende spillere, men også her har vi med 
noen som må betegnes som rutinerte. 

TROND ØDEGÅRDEN 
TEKST OG FOTO

Biri IL Fotball Senior stiller denne sesongen med a-lag 
i 4. divisjon både for damer og herrer.  I tillegg stiller herrene 
med rekruttlaget Biri 2 i 5. divisjon. 

Fotball:
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Biri A-lag, herrer 2013

Biris fotballkamper i 4. divisjon, avdeling 01 - 2013
Mandag 22.04.  19.30  Biri    - Lillehammer FK 2  Biri kunstgress
Lørdag 27.04  15.00  Biri    - Vågå    Biri kunstgress
Torsdag 02.05  19.30  Biri    - Øyer-Tretten   Biri kunstgress
Onsdag 08.05  20.00  Faaberg   - Biri    Jorekstad match
Torsdag 16.05  19.30  Biri    - Ringebu-Fåvang  Biri kunstgress
Fredag  24.05  20.00  Otta    - Biri    Øya stadion
Torsdag 30.05  19.30  Biri    - Nes    Biri kunstgress
Lørdag 08.06  15.00  Follebu   - Biri    Follebu stadion
Lørdag 15.06  15.00  Biri    - Lom    Biri kunstgress
Torsdag 20.06  19.30  Redalen   - Biri    Redalen stadion
Fredag  28.06  19.00  Moelven   - Biri    Moelven idrettspark

Søndag 07.07  15.00  Lillehammer FK 2  - Biri    Stampesletta
Lørdag 03.08  15.00  Vågå    - Biri    Halland stadion
Lørdag 10.08  15.00  Øyer-Tretten   - Biri    Øyer idrettspark
Onsdag 14.08  19.30  Biri    - Faaberg   Biri idrettspark
Torsdag 22.08  19.30  Ringebu-Fåvang  - Biri    Fåvang kunstgress
Fredag  30.08  19.30  Biri    - Otta    Biri idrettspark
Torsdag 05.09  18.30  Nes    - Biri    Stavsjø stadion
Torsdag 12.09  19.30  Biri    - Follebu   Biri idrettspark
Lørdag 21.09  15.00  Lom    - Biri    Grov stadion
Torsdag 26.09  19.30  Biri    - Redalen   Biri idrettspark
Søndag 06.10  15.00  Biri    - Moelven   Biri idrettspark

Denne miksen lover bra, og vi har godt 
håp om at denne sesongen skal bli fin 
for jentene. 

I likhet med i fjor møter Biri en del lag 
fra Valdres, mens lokaloppgjørene blir 
mot Vind og Vardal/Varde. I mange 
av kampene i 2012 vippet de jevne 
kampene i vår disfavør, så om målset-
tingen foran årets sesong skal nås må 
Biris jenter klare å heve seg det lille 
ekstra når det gjelder. Det har vi grunn 
til å tro at de skal klare! Seriestarten er 
altså 30. april i Biri idrettspark. 

Biri 2
Johan Grønstad og Roy Sørum har 
ansvaret for rekruttlaget vårt i 5. divisjon 
denne sesongen. Spillerne vil bestå 
av reserver fra a-laget og noen G-16 
spillere (fra laget som trenes av Åge 

Jevnesveen og Torolf Tokstad). I tillegg 
vil laget bestå av spillere fra det som 
kalles Treningsgruppe 2. Kort opp-
summert er alle de spillerne som i 
mange år har kalt seg Old Boys Biri, 
og som møtes to til tre ganger i uka hele 
året gjennom (uansett værforhold) for 
å spille fotball inkludert i Trenings-
gruppe 2 denne sesongen. 

Det er mulig dette fordrer en liten 
forklaring: Old Boys som begrep har 
vært tolket på videste mulige måte 
her i Biri. Riktignok er det mange som 
gjennom fødselsdatoen sin er mer enn 
kvalifiserte til å kalles Old Boys-spiller, 
men alle som har deltatt på treningene 
vet også at alderssammensetningen 
mildt sagt har vært «løs». Spillere helt 
fra 14 år og opp til drøye 60 år har med 
stor iver deltatt på disse øktene. 

Det er nok kanskje heller ikke alle i 
treningsgruppe 2 som ønsker å spille 
5. divisjonskamper, men lagsjefene for 
Biri 2, Johan og Roy, vil helt sikkert ha 
mange å ta av. Og for de som fortsatt 
bare ønsker å møte opp på kunstgres-
set for å trene fotball – ingenting foran-
dres rent praktisk, for det vil fortsatt bli 
rene spilløkter hver gang, hele året også 
nå framover på Tr.gruppe 2/Old Boys!

Biri 2 spiller i en 5. divisjonsavdeling 
som må betegnes som en trikkeserie 
hvor de stort sett skal møte lag fra 
nærområdet. Turer til Hamarområdet 
blir de lengste bortekampturene denne 
fotballsesongen. 

Og vi gleder oss til også å følge bygdas 
nest-beste utover sommeren!

Biri A-lag, herrer - 4. divisjon 2013:
Bak fra venstre: Jonatan Engeskaug Nilsen, Christian Dunker Furuly, Steffen de Wit, Morten Haugelien, Knut Erling Larsen, Stian Løkken, Lasse Iversen, Sigurd Veisten og Ketil Fjæran (trener).
Foran fra venstre: Håvard Myhre, Lars André Stensen, Marius Veisten, Erik Kjernlie, Lars Brostuen, Kristian Øveraasen Andersen. Liggende foran: Atle Haugelien.
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Ta vare på føttene dine!
Ta fotbehandling!
Nye åpningstider:
Mandag   10.00 - 17.00
Tirsdag  15.00 - 19.00
Onsdag  10.00 - 17.00
Torsdag  10.00 - 17.00
Fredag  10.00 - 16.00

Alle timer etter kl 14.00 må være avtalt. Velkommen!

BESTILL TIME PÅ TLF.: 61 17 20 09
eller via http://biri.no

Irene Snuggerud
Autorisert fotterapeut

Biriv. 77 • 2832 Biri • Tlf 61 17 20 09

Biri Fotterapi

Lørdag 27. april er datoen for Lions 
Tulipanaksjon, vår årlige innsamlings-
aksjon til forebyggende arbeid blant 
barn og ungdom. Hvert over samler 
Lionsklubbene i Norge inn over seks 
millioner kroner til dette formålet. 
Mesteparten av dette beløpet kommer 
fra Lions Tulipanaksjon, som i år går av 
stabelen for 31. gang.

Det første spede innsamlingsforsøk ble 
gjort av en Oslo-klubb i 1982, og siden 
den gang har Lions Tulipanaksjon vokst 
jevnt og trutt opp gjennom årene. Etter 
fjorårets aksjon satt Lionsklubbene igjen 
med rundt 3,6 millioner kroner lokalt, 
i tillegg til at 1,7 millioner kroner ble 
overført til Tulipanfondet.

Lions Tulipanaksjon er vår årlige 
innsamlingsaksjon til inntekt for fore-
byggende arbeid. 

12.500 Lionsmedlemmer i Norge setter 
siste lørdag i april hvert år farge på torg 
og handlegater over hele landet. 
Omkring 900.000 tulipaner gis bort 
denne lørdagen som kvittering for 
bidrag. Det gir mange nyttige millioner 
kroner til forebyggende arbeid. 

Inntektene fra Lions Tulipanaksjon er 
øremerket rusforebyggende arbeid blant 
ungdom. De lokale klubbene disponerer 
om lag halvparten til rusforebyggende 
tiltak. Resten kommer tilbake til lokal-
miljøet gjennom «Det er mitt valg», 
et undervisningsopplegg som bedrer 
klassemiljøet på skolen og styrker det 
enkelte barns sosiale kompetanse. 

Barn og unge får trening i:

• å ta ansvar
• få økt selvtillit 
• ta beslutninger 
• sette seg mål 
• kommunisere

Lions sine medlemmer vil selge 
tulipaner utenfor KIWI og COOP 
Prix på Biri og COOP Marked 
på Biristrand.

Vi håper og tror at lokalmiljøet i Biri vil gi 
et solid håndslag til aksjonen!

HJERTELIG TAKK!
Lions Biri
Tulipanaksjonen, Olav Sønsteby

Lions Tulipanaksjon lørdag 27. april

ÅRSMØTE 2013

Avholdes på Myrvang
Onsdag 8. mai, kl 18.00
Saksliste:
1. Åpning
2. Konstituering
 - Valg av møteleder, møtesekretær og to til å underskrive protokoll.

3. Årsmelding 2012/13
4. Regnskap 2012
5. Budsjett 2013
6. Handlingsplan 2013-16
7. Innkomne forslag
8. Valg

Frist for å komme med forslag er tirsdag 23. april,
på e-post til: mksveum@online.no

Velkommen!
Styret i Biri IL Ski og Friidrett

BIRI IL – Ski og Friidrett
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I år valgte vi å slå sammen det siste 
klubbrennet med klubbmesterskapet. 

Det vanket pølser og drikke til alle 
løperne, og det deltok 88 løpere (som 
også er snittdeltagelsen på klubbrenn 
i år). 

Besøk fikk vi også av Toten-Teddy 
som delte ut deltagerpremiene som 
i år var skiluer.

Det ble kåret klubbmester i klassene 
fra og med 11 år (det er kun i disse 
klassene det er lov å rangere løperne). 

25 løpere stilte til start i de klassene 
hvor det er tillatt å ta tid på løperne.

Vi håper på flere aktive løpere på 
tidtakingen neste år.

Klubbmesterskapet 
på ski 2013
BIRI IL SKI OG FRIIDRETT 
TEKST OG FOTO

Klubbmesterne i Biri IL, 2013 – sammen med Toten-Teddy.

Fra vi startet 4. januar 2013 har vi hatt 
totalt 9 klubbrenn frem til sesongen ble 
avsluttet den 20 mars. Totalt har det 
startet 163 forskjellige løpere på våre 
klubbrenn, og hele 45 løpere har deltatt 
på 8 eller 9 renn. Kjempebra! 

Vi har gjennomført to klubbrenn på 
Biristrand og sju på Myrvang. Best 
oppslutning hadde vi på rennene med 

113 deltagere den 9. januar og 103 
den 13. februar. Minst oppslutning var 
det 16. januar med kun 60 deltagere, 
men denne kvelden var det også 
veldig kaldt. Ett klubbrenn ble avlyst 
grunnet kulde. 

Vi tok i bruk helt nye startvester 
etter Madshussprinten. På disse har vi 
idrettslagets sponsor Totenbanken sin 

logo og vår egen Biri IL-logo både foran 
og bak. Vi synes disse er kjempefine.

Antall renn som den enkelte løper har 
deltatt på finnes på vår hjemmeside. 
Finner dere feil, send en epost til 
mksveum@online.no, så sjekker vi 
våre lister.

De som har deltatt på 4 klubbrenn eller 

flere får deltagerpremie på årets ski-
avslutning. 

Skiavslutningen vil bli gjennomført på 
Myrvang onsdag 24. april kl 18.00. 

Følg med på websiden vår for aktuell 
informasjon utover året.

Vel møtt neste sesong!

BIRI IL SKI OG FRIIDRETT 
TEKST OG FOTO Klubbrenn i 2013

Starten går!

I farta!
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Grønn Utdanning er en nasjonal 
rekrutteringskampanje for landbruks-
relaterte studier, og i år frontes kam-
panjen av fem grønne studenter fra hele 
landet. En av disse er Maren Stumlien 
(22) fra Biristrand. 
– Jeg studerer i dag biologi ved Univer-
sitetet for miljø og biovitenskap i Ås, før 
jeg går videre på en master i husdyr-
vitenskap til høsten med spesialisering 
foring og kvalitet på foret, forteller hun 
til Biriavisa.

Skal ta over gården
- Samspillet mellom planter og dyr 
har alltid fascinert meg. Med den 
retningen jeg har valgt på studiene mine 
blir jeg godt kjent med teorien bak, og 
har mange muligheter når jeg er ferdig. 
Maren skal ta over hjemgården på sikt, 
og er opptatt av at landbruket i Norge 
skal være både innovativt og levende. 
- Da trenger vi dyktige studenter på de 
grønne linjene og derfor er jeg med å 
dele litt om min studiehverdag, slik at 
de som er nysgjerrig kan bli litt klokere, 
sier hun. Selv ønsker hun å drive med 
melkeproduksjon. – Litt kjerringa mot 
strømmen kanskje, innrømmer hun, - 
men noen må produsere melk også. 
Da må jeg bygge nytt fjøs eller drifts-
bygning og det koster mye. Derfor ser 
hun også for seg en videreutdannelse 
innen pedagogikk. – Jeg må nok ha en 
jobb ved siden av, og ser for meg en 
lærer- eller rådgiverjobb som passende 
for meg.

Vil bo på bygda 
Maren har aldri vært i tvil, det er på 

bygda hun vi bo. – Jeg har hatt en 
fantastisk oppvekst og vil fortsette 
å leve sånn. Og her på Biristrand har 
vi alle muligheter, kort vei til tre mjøs-
byer, et par timers kjøretur unna Oslo, 
Gardermoen og den store verden, 
masser av plass og frisk luft. Bedre 
kan det ikke bli, mener hun. Og hun 
er ikke alene, en fersk undersøkelse 
gjennomført av Norstat på vegne av 
Grønn Utdanning viser at mer enn halv-
parten av Norges befolkning kan tenke 
seg å flytte til bygda dersom de finner 
en jobb de kan trives i, og det er de 
under 30 år som er mest positive.

Facebook
Sentralt i kampanjen står Facebook-
siden Grønn Utdanning, der blant annet 
Maren skal svare på spørsmål om sin 
studiehverdag og motivasjon for valg 
av studium. - Besøkende kan lese mer 
om studentene, de forskjellige stud-
ieretningene og delta i en Instagram-
konkurranse, kan hun fortelle, - bak 
kampanjen står Norges Bygdeung-
domslag, Felleskjøpet Agri og McDon-
ald’s i Norge som sprer budskapet i 
Felleskjøpets nesten 100 butikker og på 
576.000 brettunderlag på McDonald’s. 

Et lite problem
Maren Stumlien ser lyst på framtiden og 
er mest opptatt av mulighetene den byr 
på. Likevel er det et lite problem hun 
ser komme. – Jeg har en kjekk kjæreste 
som jeg nå skal flytte sammen med, 
smiler hun, - men problemet er at han er 
odelsgutt på en gård i Nord-Trøndelag 
og vi er like sta begge to.

Må vise oss fram
Generalsekretær Astrid Seime i NBU 
er ikke i tvil om at det er viktig med en 
stadig påminnelse om mulighetene på 
bygda for å opprettholde rekrutteringen. 
- Vi ønsker å vise fram alle mulighetene 
som finnes dersom man velger seg 
til en grønn utdanning. Marens valg 
av studieretning er viktig for at vi skal 
kunne produsere råvarer av høy kvalitet, 
og fører ikke bare til at hun har mange 
jobbmuligheter når hun er ferdig-
utdannet, men også at det finnes 
jobbmuligheter over hele landet, sier 
Seime. Jan Kollsgård, direktør medlem 
i Felleskjøpet Agri, mener det norske 
landbruket har all grunn til å være stolte 
og mener det er viktig å vise seg fram. 
- Landbruket i Norge er i en enorm 
utvikling, og vi trenger unge mennesker 
som Maren, som bidrar til at vi kan 
produsere mat av høy kvalitet, og 
samtidig ta godt vare på både dyr 
og natur. For å øke rekrutteringen må 
vi tørre å fortelle at vi er stolte av det 
vi gjør, og vise fram at dette er en 
viktig jobb for Norges befolkning, 
sier Kollsgård.

FAKTA
Kampanjen Grønn Utdanning ble 
lansert i 2010 og retter seg hoved-
sakelig mot fremtidige og nåværende 
studenter innen grønne utdanninger. 
Kampanjen er et langsiktig samarbeid 
mellom Norges Bygdeungdomslag, 
McDonald’s Norge og Felleskjøpet Agri.  

For mer informasjon se: 
www.facebook.com/GronnUtdanning 

McDonald’s i Norge
McDonald’s er en av Norges største 
restaurantkjeder, med 74 restauranter, 
og en årlig omsetning på over en 
milliard kroner. Restaurantene 
strekker seg fra Kristiansand i Vest-
Agder, til Steinkjer i Nord-Trøndelag. 
McDonald’s har over 2000 med-
arbeidere. En stor andel av med-
arbeiderne er unge mennesker, og over 
80 ulike kulturer er representert.

Norges Bygdeungdomslag
Norges Bygdeungdomslag er en 
organisasjon av, for og med ungdom. 
Organisasjonen har 6000 medlemmer 
i 80 lokallag i 12 fylker. Norges Bygde-
ungdomslag har som formål å samle all 
ungdom som er interessert i bygdesam-
funnet, for å ivareta og fremme bygdene 
og ungdommen sine interesser. Les mer 
på nettsiden: www.nbu.no

Felleskjøpet Agri
- Felleskjøpet har en omsetning på 
11 milliarder og 2500 ansatte. Felles-
kjøpet er en viktig leverandør av 
driftsmidler til norsk landbruk og har 
i underkant av 100 butikker rettet mot 
bønder og forbrukere. Felleskjøpet 
er et samvirke eid av 43 000 bønder. 
Felleskjøpet er markedsregulator for 
korn, og innkjøps- og salgssamvirke 
for medlemmene. I tillegg arbeider 
selskapet for å bedre bondens ramme-
vilkår. Felleskjøpets hovedmål er å bidra 
til å styrke medlemmenes økonomi på 
kort og lang sikt.

Skal verve flere til en grønn utdanning
TORE FEIRING
TEKST OG FOTO

BIRISTRAND:  Det er behov for flere unge hoder til grønne utdanninger. Nå skal Maren 
Stumlien fra Biristrand være en av frontfigurene i den landsomfattende kampanjen Grønn 
Utdanning. Kampanjen skal rekruttere ungdom til å velge landbruksrelaterte studier. 

TAR OVER: Maren Stumlien er fast bestemt på å overta hjemgården på Biristrand.
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«Tanken om et musikalsk sommer-
show på Biri med humoristisk tilsnitt 
og glimt fra Birihistorien har vokst fram 
gjennom mange år, og startet vel for 
alvor på Morten (Strandengen) sitt 
førtiårslag i forfjor, etter mange år med 
regelrett savn og ønske om å gjøre noe 
i barndomsbygda Biri», forteller Odd 
Christian Hagen som kan love et vell 
av mimrelåter, klinelåter, svensktopp 
& rocknroll når showet har premiere 
16. august på Herredshuset med 
bygdas beste Biringer på podiet 
supplert med lokalprodusert sommer-
meny innrammet av tilbakeblikk på Biri-
historien tonesatt med «the soundtracks 
of our lives».

Bære Bra Biringer Bandet består av 
Thomas Austad (6-strings), Bjørn 
Veisten (gitar), Torje Strøm Linnerud 
(piano/keyboard), Jostein Ramsrud  
(trommer) og Bjørn Erik Tveiten Krage-
berg på vokal/perc. Nyss forsterket med 
kappellmester Trond Meland på bass!

Dette showbandet utvides med en 
kvartett kvinner med bred show og 
sangerfaring, blant andre Sissel M. 
Gullord på hønn og følgende vokalister: 
Astrid og Ingunn Ekern samt Cecile 
Cathrine Ødegården. Odd C har regi 
og produksjon, med bakgrunn fra blant 
annet oppstarten av Urbane Totninger 
og Sommerslagere, Hakkebakkeskogen 
og en drøss teater og show.

Fullt showband og opptil flere habile 
sangere, proft lyd- og lysopplegg i 
henrivende lokaler med alle rettigheter 
og musikk fra Robbie Williams, Aretha 
Franklin, Øl, vin & bayer, Dollie Parton, 
Sven Ingvars (!), Hellbillies, Beatles, Su-
premes, Abba, Toto, Aha, Hendrix, Kizz, 
Britney Spears, Nancy Sinatra, Stones, 
Phil Collins, Nazareth, MJ, DeLillos, Di 
Derrre, Queen, og mange mange flere

Grafisk design: Trond Ødegården/
Melissa Kwee
Co-produsent: Morten Strandengen

Mer informasjon kommer - følg med på 
barebrabiringer.no

Sommershow på Biri i august
ODD CHRISTIAN HAGEN
TEKST

2013
FOTBALL SENIORS SPONSORER

KOMMUNIKASJON ••
TORVILDSVEEN

REALVEKST ØST AS

Fotballen i Biri er i likhet med alle andre 
avhengige av gode støttespillere, og 
selv om mye av arbeidet som må til 
gjøres gjennom dugnadsarbeid og de 
mange frivillig involverte sine timer, så 
er ikke det nok for å kunne drifte all 
aktiviteten. Vi som driver med fotball her 

i bygda er evig takknemlig for bidragene 
vi mottar fra våre sponsorer. 

Uten støtten fra hovedsponsorer året 
gjennom og andre støttespillere som 
bidrar med forskjellige bidrag ellers i 
året ville vi ikke ha klart å gjennomføre 

en sesong med innkjøp av nødvendig 
utstyr og i det hele tatt å opprettholde 
driften som er nødvendig for å gi et 
godt tilbud til spillerne på lagene våre. 

Så vi vil med dette rette en stor takk til 
alle støttespillerne våre. Tusen takk!

Det sier seg derfor kanskje selv at vi vil 
oppfordre alle til å benytte seg av disse 
selskapenes kompetanse og tjenester, 
men vi gjør det likevel: så støtt opp om 
våre sponsorer, for de støtter opp om 
vår aktivitet i Biri - bygda vår.    

Biri IL Fotball Seniors sponsorer
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Han har vært med i valgkomiteer og 
i tiden som driftsleder i idrettsparken 
var han også sjæfsmedlem i Tirsdags-
gjengen og en periode fast «vaffel-
steker». Hugo er i tillegg av de innen 
Birifotballen som har flest travbane-
vakter og annen dugnadsjobbing med 
rigging av scener og telt på travbanen 
i forbindelse med konserter og messer. 
Han var også fast billettvakt hver fredag 
en periode.

I tillegg til sine uvurderlige bidrag rent 
sosialt i klubben vår, har Hugo vært 
med å bygge 2 gressbaner og 
1 grusbane – i sin tid distriktets fineste 
vinterbane, der mange av nabo-
klubbene våre leide treningstid på våren 
– og dette skyldtes i stor grad Hugos 
flid og innsats – da ofte i samarbeid 
med blant annet med kompisen Jørgen 
Ødegården. Hugo har også vært med 
på arbeidet med 1 kunstgressbane, 
ballbingen og tribunen, samt flere bygg/
ombygginger av klubbhuset.

Biri IL har mye å takke Hugo for – æres-
medlemskapet er så fortjent, fortjent.

Æresmedlemskap – Tore Feiring
Tore ble med i redaksjonskomiteen for 
Biriavisa allerede i 1998, og han hadde 
da ansvaret for produksjonen helt frem 
til 2011. Dette var en periode på hele 
13 år hvor Biriavisa utviklet seg til et 
bedre og mer spennende produkt 
hele tiden. Tore hadde også i flere år 
ansvaret for innsamling og produksjon 
av annonser i Biriavisa. Tore ønsket 
ofte å trekke seg tilbake og overlate 
produksjonen til andre, men da Biri IL 
ikke klarte å få tak i andre personer til å 
produsere avisa, sa han ja – år etter år.

Tore er faktisk også den eneste som 
har forsøkt å ta opp konkurransen med 
Biriavisa. I 1999, da han satt som leder 
i Biri IL fotball junior, startet han opp 
Biri Tidene ved siden av Biriavisa. 
Heldigvis gikk dette fort over, slik at 
han kunne konsentrere seg fullt og 
helt om Biriavisa.

Tore har vært leder for junioravdelingen 
i Biri-fotballen i 2 år. Han har også 
vært oppmann på småjentelaget. Og 
da planleggingen av kunstgressbanen 
startet opp i Biri tok han oppgaven 

som sekretær i kunstgresskomiteen, 
og var i tillegg den kreative sjelen 
i denne gruppa i 5 år.

Tore er en person som alltid hjelper 
til, og det uten å fremheve seg selv. 
Han er alltid positiv, omgjengelig og 
behjelpelig når Biri IL trenger hjelp til å 
utarbeide grafiske produkter eller noe 
annet kreativt med plakater, brosyrer og 
lignende. Han er fortsatt aktiv i idretts-
laget, med stadige bidrag til Biriavisa.

Biri IL takker Tore så mye for innsatsen.

Æresmedlemskap – Hugo Wiklund
På 1970-tallet gikk Hugo Wiklund fra 
å være en av Biri fotballens ivrigste 
supportere, automatisk over i jobben 
som hjelper og altmuligmann i fotball-
gruppa. Han og Aage Sveen fungerte 
som et utmerket team i mange år. 
Aage ble tildelt æresmedlemskap i Biri 
IL i 1993. Nå – 20 år senere – var det på 
høy tid at Hugo fikk denne utmerkelsen 
også.

På slutten av 1970-tallet fungerte Hugo 
som hjelper på A-laget, Rekruttlaget 

og juniorlaget i Biri. I denne perioden 
hadde han nærmest en heltidsjobb 
innen fotballen i bygda vår, med ansvar 
for brøyting, klipping, merking av baner. 
Hugo var oppmann for A-laget på hele 
1980-tallet og deler av 90-tallet, i tillegg 
til at han også hjalp til rundt de andre 
seniorlagene og fungerte som bane- og 
vaktmester i idrettsparken vår.

Hugo var delaktig i opprykket fra 
7. divisjon og KM-tittelen til A-laget i 
1989. Dette var nok et stort øyeblikk for 
Hugo som da hadde vært med så tett 
rundt A-laget i mange år.

Han var deretter med på et nytt opprykk 
allerede i 1990, og videre opprykk fra 
4. divisjon og ny KM-tittel med A-laget 
i 1992.

Etter noen få år, der han var mest 
med fra sidelinja, gjorde Hugo «come-
back» på 2000-tallet med flere år som 
driftsleder (vaktmester) i Biri Idrettspark, 
og som visemanager på rekruttlaget 
i samarbeid med manager Nils Kristian 
Brostuen.

MAGNAR LINNERUD 
TEKST OG FOTO 

Radarparet Tore Feiring og Hugo Wiklund ble høyst 
fortjent utnevnt til æresmedlemmer i Biri Idrettslag 
på årsmøtet i mars. Biriavisa gratulerer!

Æresmedlemmer 
i Biri IL –
Tore og Hugo
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LAVE PRISER ALLTID 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

Se vår hjemmeside på:  www.biri.no

EGET SERVICEVERKSTED FOR 
SMÅMASKINER, BIL ETC.

TID FOR HJULSKIFT
ELLER NYE DEKK

NÅ: 33.900,-

JONSERED FR 2215 MA
B&S PowerBuilt OHV AVS (9,6 kW*), automatisk
transmisjon, 2-i-1 klippeaggregat, klippebredde 94 cm

39.900,-

1 stk. fjorårsmodell

Ordinær pris:

VI SKAFFER DE FLESTE MERKER
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Inngangsbilletten er 100 kroner pr. 
person om du skal være med på quiz 
eller ikke. Komiteen håper selvsagt at 
så mange som mulig melder seg på 
så tidlig som mulig, gjerne på forhånd. 
Men det er så klart mulig å melde på lag 
ved inngang også. 

For de som vet de skal være med, 
oppfordres det å ringe eller sende sms 
til: Karina på tlf 404 57 868 eller Guri 
913 36 048. 

Husk å skrive navn på lagkamerater.

- Vi har jo fått en tradisjon med en 
pubaften her på Strandheim, kan Guri 
fortelle, - og denne gangen imøtekom-
mer vi ønsket fra bygdefolket og satser 
på en quizpub. Og datoen er altså 
fredag 3. mai. Innsamlingskomiteen 
håper at interessen viser seg å være like 
stor som ryktene tilsier, og satser på at 
mange lag melder seg. 

Fem pr. lag
Vi setter begrensingen ved fem per-
soner pr. lag, sier Myrstuen, - vi ønsker 
jo så klart så mange lag som mulig. – 
Men vil du stille alene er også det fullt 
mulig. Så må jeg også understreke at 

alle er hjertelig velkommen, vil du bare 
se og høre på eller være heiagjeng er 
det også mulig, hele kvelden vies jo ikke 
til quizen alene, vi satser på at det tar 
halvannen times tid, fra rundt halv ni til 
klokka ti. Dørene åpnes klokken 1900 
fredagskvelden, opplyses det, og man 
får kjøpt øl og vin, mineralvann og kaffe.

Quizmaster
Som på alle andre quizkvelder, trengs 
det også her en quizmaster som holder 
det hele sammen, lager spørsmål og 
er jury. – Her har Torvild Sveen sagt 
seg villig, det setter vi stor pris på, sier 
Myrstuen, - det blir både enkle og mer 

vanskelige spørsmål vil jeg tro. Kort og 
godt noe for alle.

Sammenlagtseier
Om dette ikke er nok så satser også  
innsamlingskomiteen for Strandheim 
på nok en quizpub i september. Og det 
loves fine premier begge kvelder. – Det 
vi også håper, er at samme lag melder 
seg på begge kvelder, da legger vi opp 
til ekstra staselige sammenlagtpremier. 
Vi kårer rett og slett en Strandings-
mester i quiz, avslutter Myrstuen. – Men 
denne mesteren eller mesterlaget kan 
like godt komme fra Biri eller Vingrom 
som fra Biristrand.

Fredag 3. mai: Quizpub på Strandheim
TORE FEIRING
TEKST OG FOTO

Noe som lenge har vært ønsket av strandingene på samfunnhuset Strandheim er en quizaften. 
Innsamlingskomiteen med leder Guri Toresdatter Myrstuen i spissen har tatt dette alvorlig og 
presenterer nå en quizpub.

Quizpub på Strandheim fredag 3. mai: 
Leder av Innsamlingskomiteen på Strand-
heim, Guri Toresdatter Myrstuen gleder seg 
til quiz og har lagt seg i trening.

BIRI I.L. – FOTBALL SENIOR

Vi i styret i Biri IL Fotball Senior ønsker å komme i kontakt med noen som kan hjelpe oss med å holde styr på kiosken. 

I sommersesongen er kiosken åpen de �este av ukedagene når det avvikles kamper i Biri idrettspark. Dette betyr sjølsagt 
ikke at én person må være tilstede hver dag. Vaktene i kiosken vår løses via dugnadsinnsats fordelt på personer både 
junior- og senioravdelingene i fotballgruppene i bygda. Men vi skulle gjerne hatt tak i en (eller kanskje to) personer som 
kunne ta et overordnet ansvar for selve driften av kiosken.

Vi stiller oss i utgangspunktet helt åpent til hvem som kunne være aktuell, men kanskje er du en som har jobbet eller jobber 
med noe lignende daglig? 

Kanskje har du allerede en grunn til å oppsøke Biri idrettspark for å følge opp barn eller barnebarn som er aktive for idrettslaget? 

Oppgaven krever sjølsagt litt innsats, både når det gjelder organisering og planlegging. Men vi håper at det skal �nnes 
en i Biri (eller omegn) som kunne tenke seg å ta tak i denne oppgaven. 

Kunne du tenke deg å hjelpe oss med dette? Ta da kontakt med Pål Feiring på mobil:  984 39 148

VI SØKER KIOSKANSVARLIG / Biri idrettspark
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enhet som i dag har lignende «kopier» 
i hele 150 norske kommuner. – «Helse 
er å fungere, til tross for», siterte han, 
og la til som et apropos, at kjelkehock-
eylandslaget er det absolutt friskeste 
landslaget han har jobbet med.

Kaggestad er oppvokst på Majorstua, 
men har bodd størstedelen av livet sitt 
i Modum – en relativt liten kommune. 
Og noe av det han setter størst pris 
på ved å bo på et lite sted er hvordan 
små kommuner, tettsteder og bygder 
gir grobunn for den dugnadsånden 
som betyr så mye for norsk idrett. Små 
steder fordrer at de aller fleste bidrar på 
en eller annen måte. Dette er sjølsagt 
kjente ting for biringer også, hvor mye 
av foreningslivet som er så viktig for 
bygda vår, hver dag gjøres frivillig 
gjennom dugnad - av oss alle. 

Viktigheten av fotball
Sjølsagt snakket han om fotball, og om 
hvordan et fotballag er viktig for resten 
av bygda. Det har vi sett tidligere her 
på Biri, både da herrelaget vårt tidlig 
på 90-tallet etablerte seg og spilte flere 
sesonger i 3. divisjon, og ikke minst 
da damelaget i Biri klatret helt opp i 
1. divisjon (nivå 2 her i Norge) i 1996. 
Da var også publikumsinteressen rundt 
lagene våre på topp og fotballen var et 
naturlig samlingspunkt for mange.

Det kanskje aller viktigste Kaggestad sa 
var hvor enkelt (eller vanskelig) det kan 
gjøres: «Trening er terping av øvelser – å 
skape automatikk i prestasjonene. For å 
få utvikling må en presse seg slik at en 
beveger seg ut av komfortsonen. Vær 
nysgjerrig på hvordan du kan bli bedre. 
Og ikke minst – det er altså helt frivillig 
å bli god!»

Fredag 12. april arrangerte senior-
fotballen i Biri Kick-Off for sesongen 
2013. Stedet var Honne Hotell og 
Konferansesenter, stemningen var god 
blant de som hadde møtt fram, men 
sjølsagt kunne alt blitt bedre med litt 
større frammøte. 

Vi som arrangerte dette noterer oss det 
til senere, men kan likevel ikke unngå 
å skryte litt av tilbudet denne kvelden:

Starten på kvelden, og høydepunktet 
for flere av de som tok turen til Honne 
denne fredagen var nok Johan Kag-
gestads foredrag. Kaggestad, som har 
en lang karriere innen norsk idrettsliv 
å se tilbake på, men som fortsatt er like 
brennende opptatt av og engasjert 
i utviklingen av norsk idrett er et trekk-
plaster som vi synes flere burde ha 
benyttet anledningen til å låne ører 
til. Stemmen hans er nå uløselig blitt 
knyttet til sommerens høydepunkt for 
sykkelinteresserte; Tour de France på 
TV 2. I over ti år har kanalen overført 
dette enorme sportsarrangementet til 
norske tv-seere. Juli er forresten nå den 
eneste måneden i året at TV 2 har større 
markedsandel enn NRK.

Kaggestad er i dag altså best kjent 
for kommentering av sportslige 
høydepunkter fra det årlige sykkelrittet 
i Frankrike (og noen omkringliggende 
land som rittet besøker på enkelte 
etapper), hvor han også drar veksler på 
sin kunnskap om kulturelle og historiske 
begivenheter knyttet til de ulike stedene 
rytterne suser forbi. Han har feriebolig 
i det sørlige Frankrike og har også nær 
familie bosatt i landet. Dette forklarer 
kanskje noe av hans viten utover selve 
syklingen, men etter å ha hørt ham på 

Honne forstår en også at Kaggestad har 
beholdt noe han kom nærmere inn på i 
foredraget siitt: nysgjerrigheten. – Jeg 
lærer fortsatt noe hver dag, sier han. 

«Sultne ulver jager best!»
Og akkurat dette punktet, nysgjerrighet 
– er overførbart til idretten. Kaggestad 
har en evne til å sette ord på elementer 
ved idretten (som også er overførbare 
til samfunnet ellers) som i ettertid synes 
innlysende. Men det er sjølsagt han 
som sørger for klarheten i det gjen-
nom eksempler og konkretisering. – De 
aller beste er de utøverne som er mest 
nysgjerrige; de som hele tiden prøver å 
finne nye måter og gjøre ting på. Som 
undersøker alternative sett å bli bedre 
på. Utøvere som er villige til å terpe 
detaljer, men som heller aldri slutter å 
undre seg over om ting kan gjøres på 
andre måter – det er de som lykkes!
Dette kan som sagt virke innlysende, 

men Kaggestads styrke er å sette ord 
på det. Vi fikk eksempler fra tiden hans 
som ung fotballspiller i Lyn, senere som 
trener i Vålerenga, i samarbeid med 
fotballjentene som tok gull i Sydney-OL 
og fra tiden som landslagstrener for 
to av de aller beste mellom- og lang-
distanseløperne gjennom tidene: Grete 
Waitz og Ingrid Kristiansen. Han dro 
linjer mellom idretter som i utgangs-
punktet er ulike, men som alle har felles 
elementer.

Idrett på gul resept
Kaggestad har også vært en pionéer in-
nen hvordan fysisk trening og tilpassede 
øvelser kan og bør være en viktig del 
av behandlingstilbudet for psykiatriske 
pasienter. Gjennom sin stilling som 
kultursjef i Modum på 90-tallet etablerte 
han Modumprosjektet, og var en sentral 
støttespiller og pådriver i etableringen 
av Frisklivssentralen i Modum – en 

Det er helt frivillig å bli god!
TROND ØDEGÅRDEN
TEKST OG FOTO

Johan Kaggestad, som besøkte Honne og Biri fredag 12. april hadde selvsagt fortjent et større 
publikum – men de som var tilstede fikk interessante blikk på norsk idrett og viktigheten 
av å beholde nysgjerrigheten for å lykkes. 

TAKK: Pål Feiring (leder), Erland Grønstad (arrangementsansvarlig) og Andreas 
Haugom (sportslig leder) i Biri IL Fotball Senior takket Johan Kaggestad for foredraget.
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Gunn Inga Schiager Tofsrud (18) og 
Ellisiv Tandberg (18) satser begge på 
en karriere som musikere, og begge to 
har sitt utgangspunkt i distriktet her.
 
Gunn Inga
Snertingdalsjenta Gunn Inga har i 
mange år spilt fiolin hos Rolf Bække-
lund på Gjøvik. Hun går nå på musik-
klinja på Tranberg videregående skole 
og tar fiolintimer på Norges musikkhøg-
skole. Der er hun en del av musikkhøg-
skolens talentsatsing, «Unge musikere». 

Hun har fått prøve seg som solist både 
med Gjøvik symfoniorkester og 
Operaorkesteret. På konserten i Biri 
kirke akkompagneres Gunn Inga av 
pianist Line Løvland.
 
Ellisiv
Ellisiv er pianist og starter sine bache-
lor-studier på Norge musikkhøgskole til 
høsten. Hun får nå klaverundervisning 
på Barratt Due Musikkinstitutt der hun 
i februar var solist med Barratt Dues 
Unge Symfoniorkester. Hun har vunnet 

flere priser og i 2012 kom hun til finalen 
i NRKs konkurranse Virtuos hvor hun 
var solist med Kringkastingsorkesteret. 

Hun vant for to år siden den lokale 
talentkonkurransen, «Toneprisen», 
med finale i Maihaugsalen. Nylig ble 
hun klassevinner i årets Sparre Olsen-
konkurranse. Ellisiv har spilt konserter 
i både inn- og utland, bl.a i Polen og 
under åpningskonserten av Kirsten 
Flagstad Festivalen 2012. Ellisiv har sin 
oppvekst på Gjøvik der hun har vært 

Søndag 21. april er det duket for konsert med to svært 
lovende, unge musikere i Biri kirke.

BIRI MENIGHETSRÅD 
TEKST OG FOTO

Ellisiv Tandberg

Gunn Inga Schiager Tofsrud

elev hos Kristin Fyrand Mikkelsen.

Gunn Inga og Ellisiv har satt sammen 
et flott times program som de sammen 
med Line Løvland vil presentere denne 
vårsøndagen i Biri kirke.

Konserten begynner kl 19.00. 

Billetter kr 150,- selges ved inngangen.

Unge musikktalenter i Biri kirke

Onsdag 15.mai er det en stor musikalsk 
begivenhet i Biri kirke. Da kommer 
jazz-legendene Karin Krogh og Bengt 
Hallberg. De to har godt over 100 års 
fartstid på de fremste konsertscener 
verden over. De har nå takket ja til å 
komme til Biri kirke.

Dette er en konsert som arrangeres i 
samarbeid med Resonans på Gjøvik, 
og i sitt program for våren skriver de; 
«Dette er for oss som julaften, nyttårs-
dag, bursdag og 17. mai på en gang!»

Karin Krogh har faktisk bursdag denne 
dagen, og det er to dager før 17.mai.

Dette blir ikke bare en feiring av Karin 
Krogh, men en feiring av to av Skan-
dinavias aller fremste jazz-musikere 
gjennom tidene. De to ga ut sin første 
duo-plate i 1977. Oppfølgeren, «Two 
of a kind», kom i 1982. Flere plater ble 
det ikke, og rundt årtusenskiftet trakk 
Hallberg seg tilbake fra konsertlivet for 
å pleie sin syke kone.

Så skjedde det utrolige at Bengt 
Hallberg i 2011, etter 10 år utenfor 
rampelyset, gjorde comeback som 
aktiv musiker. Dermed gjenoppstod 
duo-samarbeidet med Karin Krogh 
og konserten med disse to under 
Oslo jazzfestival i 2011 ble en kjempe-
begivenhet som resulterte i en tredje 
plate, «Cabin in sky».

I november 2012 huket London Jazz 
Festival duoen – og 15. mai kommer de 
altså til Biri kirke!

Konserten begynner kl 20.00. 
Merk tiden!

Det blir billettsalg ved inngangen. 
Billetter: kr 200,- 
Resonansmedlemmer: kr 100,-

Hvis en ønsker å lese mer om Resonans 
kan en gå inn på hjemmesida: 

www.resonanskonserten.no

Karin Krogh og Bengt 
Hallberg til Biri kirke 
– levende legender
RESONANS TEKST
VIDAR RUUD FOTO
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• Vi utfører alt innen maling, tapetsering og gulvlegging.  

• Vi er spesielt dyktige på flytsparkling av gulv og våtromsarbeider.

• Vi utfører også legging av ny type membran under fliser
i våtrom på gulv og vegger.

Kontakt oss for å få arbeidet fagmessig utført.

Husk også våre tilbud og gode service i vår fargehandel på Biritunet.

Malermestrene i Biri!

Egil Hoffsbakken har nå arbeidet hos oss 
i ca 1/2 år og blir den som skal arbeide 
i butikken fremover. Egil er 53 år og liker 
å omgås mennesker og yte best mulig 
servise for dere.

Han har allerede tatt Jotun fagskole trinn 1
og fortsetter snart med videre utdannelse
innen faget.  

Oppryddingssalg med knalltilbud på utvendig maling og dekkbeis.
Priseksempel: Drygolin Extreme kr 495,- pr. 10 ltr.

www.malermestrene.no Telefon 611 80 027

ÅPNINGSTID 10.00 – 17.00 LØRDAG 09.00 – 14.00
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på et lite, men viktig prosjekt i Mbita. 
Da Biri IL skiftet hovedsponsor, ble 
junioravdeligen sittende igjen med et 
komplett draktsett – men med «feil 
sponsor». Dette settet ble gitt til Lions 
Biri, som igjen sendte dette til Lions 
internasjonale representant Einar 
Lyngar. Han har tatt dette draktsettet 
med til Mbita i Kenya, hvor også Lions 
Club Biri er engasjert via fadderbarn på 
den lokale skolen. Nå stiller skolen med 
eget fotballag, med Biri IL på venstre 
bryst! Utrolig populært! Og fargene er 
helt topp. Gule drakter er den mest 
populære draktfargen i området.

Einar Lyngar rapporterte nylig dette 
via sms fra Kenya:  
«–I dag fikk Mbita Primary School et 
flott fotballdraktsett av Biri IL via LC Biri 
(shortsen er en del av skoleuniformen). 
Kjempestas! Og 58 barn som får sikret 
sin skolegang og får et måltid mat, 
sto med tårer i øynene og takket for 
at de fikk gå på skolen. Nå skal vi i 
samarbeid med LC Biri bygge en spen-
nende skolehage som er en nyvinning 
og vil gi barna muligheter til å lære 
hvordan de kan skaffe mat selv for en 
rimelig penge.»

Årsmelding er jo noe som vi er vant 
med skal omfatte et helt kalenderår, 
men vi i Lions er jo litt spesielle, for vi 
har årsmelding og årsrapporter i forhold 
til «Fiskal-år», dvs: 1. juli til 30. juni. 
Ettersom vårt fiskal-år ikke er over 
enda, skal vi bare nevne litt av hva 
vi er engasjert med.

Alt vi samler inn gjennom salg og dug-
nader, gir vi bort. Noe til lokale formål 
her i bygda, noe til nasjonale formål 
på landsplan, samt at vi støtter inter-
nasjonalt arbeide, utifra en ca-fordeling 
på en tredjepart til hver.

Lokalt støtter vi forprosjektet for en 
mulig Skatingplass i Biri. Bare framtiden 
vil vise om det blir en Skatingrampe 
i Birimiljøet. Og vi er med på bidrag til 
forskjellige aktiviteter knyttet til ung-
dom i Biri – blant annet sammen med 
Biri IL. Sammen med Biri JFF drifter 
vi Gråsteinsbua. Her har vi hatt egen 
«Gråsteinsbudag», med grilling, suppe 
og kaffeservering, og her var vi også 
aktive i påsken. Vi deltar også som 
«transportører» spesielt i tilknytning til 
julebord og andre lokale arrangementer 
for eldre og pensjonister.

Internasjonalt har vi en «adopsjons-

skole» i Mbita i Kenya. Her blir flere 
elever støttet med skoleklær og utstyr, 
og tildels også «matpenger». Enkelte 
elever har så lite mat at de fyller magen 
med «te», kokt på løv som er plukket fra 
trærne.Vi har derfor startet prosjektet 
«Grønnsak-hage» ved skolen. I praksis 
betyr det at LC Biri har bevilget et beløp 
som skal dekke kostnader for å etablere 
en grønnsakhage ved skolen, med 
manuell vannpumpe, et lite vannbas-
seng, samt inngjerding, og nødvendig 
frø/planter til oppstart av grønnsakha-
gen. Elevene skal selv, ved hjelp av van-
npumpen, pumpe vann opp fra sjøen 
(Victoriasjøen), og opp i bassenget, og 
de skal selv stelle hagen gjennom året. 
Vi tror at vi gjennom dette lille prosjektet 
skal gi mulighet for at elevene ihvert-
fall får nødvendige grønnsaker mv. i 
kostholdet. Vi gjennomfører prosjektet 
sammen med en fastboende nordmann 
samt en lokal gartner. Et bi-produkt blir 
jo at elevene lærer å dyrke sin egen 
mat i lokalmiljøet, og kanskje kan ble 
selvforsynt med grønnsaker og andre 
frukter. Dette er «Hjelp til selvhjelp».

Lions Strandenga
I løpet av april/mai starter vi opp med 
byggingen av et nytt toalett/dusj-bygg, 
i hovedsak til bruk ved Lions sine lavvo-

leirer. Toalettet skal være tilgjengelig for 
offentligheten i sommerhalvåret – så 
toalett-tilgjengeligheten i friområdet/
badestranda på Strandenga blir bedre 
enn i Gjøvik Sentrum!

I hele april er Lions Strandenga utleid til 
Norsk Filmskole på Lillehammer, som 
filminnspillings-sted for skolen. I løpet 
av sommeren kommer Oppland Fylke 
med sin årlige ungdomsleir over 
3 x 1 uke. Dette er  filmskole/filmleir 
for ungdom. 45 ungdommer er på 
Strandenga, fordelt over tre uker.
Og i slutten av august får vi – hvis 
vi klarer å finansiere det – besøk fra 
Hviterussland. Dette er ungdommer fra 
et barnehjem i Gomel som har mistet 
foreldrene sine på grunn av Tsjernobyl-
katastrofen. Og innimellom disse 
arrangementene, er stedet stadig utleid 
til leirer, korttids-opphold, dagsbesøk 
og lignende til Lions-klubber, og andre 
organisasjoner som har opplegg for 
ungdom. Strandenga er jo et fantastisk 
flott sted for slik aktiviteter som Lions 
forsøker å gi ungdommer fra både 
Norge og andre land.

Juniorgruppa i Biri IL er også 
representert i Kenya!
Biri IL Fotball junior er også med 

HARALD TUSVIK 
TEKST OG FOTO 

Alt vi samler inn gjennom salg og dugnader, gir vi bort. Noe til lokale formål her i bygda, 
noe til nasjonale formål på landsplan, samt at vi støtter internasjonalt arbeide

Lions Club Biri har hatt et aktivt år
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NORDBOHUS GJØVIK AS AVD. RINGSAKER - Tlf. 62 33 61 80

nordbohus.no/ringsaker

Vi bygger 3 praktiske tomannsboliger
 i nydelige omgivelser på Biri.

Flott utsikt over Mjøsa.

Flott skjermet uteplass.

INNHOLD Sokkeletasje: 3 soverom, bad, bod og gang. 1.etasje: Stue, 
kjøkken, vaskerom, gang og bod. BRA 135 kvm, P-rom 119 kvm.

INNHOLD Sokkeletasje: 2 soverom, bad, vaskerom, bod, gang. 
1.etasje: Stue, kjøkken, soverom. BRA 110 kvm, P-rom 101 kvm.

Carport med stor bod.

MJØSA

BIRI TRAVEBANE

330

330

330

KONTAKTINFO
Ta kontakt med 
Stein Skymoen for mer 
informasjon og prospekt.
Tlf. 62 33 61 83 - Epost:
stein.skymoen@nordbohus.no

Nytt bibliotek på Biri!

Biri bibliotek har flyttet til nye lokaler 
i Biri ungdomsskole, Kragebergvegen 46.

Åpningstider er som før: 

Tirsdag 10-15 og torsdag 13-19.  

Tlf: 61 14 86 96

Det blir offisiell åpning torsdag 18. april kl 14 
ved ordfører Bjørn Iddberg.

Gratis kaffe og kake. Velkommen!

SAMFUNNSHUSET STRANDHEIM 
UTLEIE
Vi leier ut til alle typer selskaper – store som små.
Kjøkken med dekketøy til 120 personer. 
Nyrenoverte lokaler.

Leiepriser:
Hele huset (pr. døgn): Kr. 1500,-   + vask
Lillesal: Kr.   500,-   + vask
Kjellerstue: Kr.   500,-   + vask

Interessert? Ring Børre Feiring tlf. 976 53 297
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Gym- og turngruppa er i full gang med 
å øve til turnstevnet og 17. mai-drilling. 
Noen av de eldste jentene har vært på 
drilltrening på Raufoss for å få noen nye 
ideer.

3 til 5 års-partiet har hatt veldig bra 
oppmøte denne vinteren med opptil 
20 aktive, men vi har fortsatt plass til 
flere jenter og gutter – så møt opp 
på Skrinnhagen skole i gymsalen, på 
tirsdager og torsdager.

Informasjon fra 
Gym og Turn
CAMILLA HEGGE
TEKST OG FOTO

Tirsdag
5.-10. klasse kl 18.00-19.30 
v/Vivi Hansen og Camilla Hegge

Torsdag
3 - 5 åringer kl 17.00-17.45 
v/Ine Bolsveen, Sigrid Strand 
og Silje Marie Borgan Lund
1. - 4. klasse kl 18.00-19.00 
v/Karianne Trettsveen
5. - 10. klasse kl 19.00-20.00 
v/Vivi Hansen og Camilla Hegge

Etter debutsesongen våren 2012, var 
alle 11 jentene ivrige og spente på en ny 
sesong. Vi starta opp igjen med hånd-
balltreninger etter høstferien, 2 treninger 
i uka, annenhver mandag i Moelvhallen 
og ellers i gymsalen på u-skolen. 

Etter jul har vi trent hver mandag i 
Moelvhallen (noen ganger sammen med 
G10). Det har vært veldig godt oppmøte 
fra alle spillerne hele sesongen, de er 
kjempeflinke og vi ser at de har utviklet 
seg noe veldig fra i fjor. Kjempebra!

Vi hadde 4 kamphelger før jul og 
4 kamphelger etter jul, vi har vært i 

Gausdal, Lunner, Jevnaker, Raufoss og 
den siste kampdagen var i Gruehallen. 
Vi har vunnet 2 kamper, en mot Gjøvik 
og en mot Veldre, den seieren kom 
i vår siste kamp hvor vi ikke hadde 
noen innbyttere – for en innsats det var 
på alle jentene!

Vi har hatt 3 hjemmekampdager i 
Moelvhallen hvor foreldrene har stilt 
opp med kaker og kaffe for å få avviklet 
arrangementet, alt har vært veldig 
vellykket, takk til alle positive og ivrige 
foreldre som er like flinke til å arrangere 
håndballkamper som til å heie på 
jentene! – og stiller opp på dugnader.

Nå tar vi en pause fra håndballen og 
de fleste jentene skal spille fotball 
i sommer. Planen er at vi starter opp 
igjen med håndballtreninger etter høst-
ferien, vi tenker å kjøre samme opp-
legget da som vi har gjort i år. Et trener-
team som består av foreldre; Bente, 
Hillbjørg, Anne Lise, Eva og Gry Monica 
– også er vi så heldige at Charlotte har 
sagt at hun blir med oss en sesong til.

Vi har per i dag 10 spillere som vil fort-
sette med håndball fra høsten. Så om 
det er noen jenter som er født i 2000, 
2001 og 2002 som vil være med å spille 
håndball, og ha det gøy sammen med 

oss, kontakt oss/undertegnede.

Vi avslutter sesongen med å reise på 
landskamp i Fjellhallen søndag 21. april 
for å se Norge spille mot Sør-Korea.

Jeg vil til slutt takke alle jentene, 
trenere, foreldre og tilskuere for innsats-
en og en supermorsom håndballsesong!

Lagleder J-11
Gry Monica Brovold
Tlf. 958 45 815

Håndball jenter-11GRY MONICA BROVOLD 
TEKST OG FOTO

Jentene på laget vårt i år har vært;
Johanne Bergum, Thea Haslie Ophus, 
Ingvild Sørum, Angelica Amdahl Enger, 
Natalie Slaatsveen, Silje Lyngby, Nora 
Tømte, Lisa Bettina Herberg Haugom, 
Emma Brovold Strandengen, Marie Stensby 
Hagen og Pia Sveen. Pia var ikke tilstede 
når bildet ble tatt i dag.
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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

Biri IL har hatt aktivitet i følgende 
grupper: Fotball junior, fotball senior, 
trim og tennis, ski og friidrett, gym og 
turn, håndball, Biriavisa og dugnads-
gjengen Torsdagsklubben og Torsdags-
klubbens dameavdeling. Det er i alt 
nedlagt over 8.000 dugnadstimer og 
mer enn 100 frivillig tilitsvalgte har vært 
i sving gjennom året.

Biri idrettslag hadde en omsetning på 
nesten 1,9 millioner og et overskudd på 
kr 132.000. Alle gruppene har en sunn 
økonomi, og laget er gjeldfritt. Årsmøtet 
avsatte kr 106.000 som en første start 
til ny idrettshall.

Utfordringer i årene fremover vil være 

å skaffe nok inntekter til å vedlikeholde, 
oppgradere og drifte alle anleggene 
som Biri IL disponerer. Inntektene til 
dette må skaffes uten å belaste driften 
og aktiviteten til de ulike gruppene.

Medlemskontingenten for 2014 ble 
vedtatt å videreføres uforandret, slik at 
terskelen, spesielt for barn og familier 
med flere unger skal være lav for å bli 
medlem i idrettslaget. Kr 500 for familie-
kontingent, kr 400 for voksen, kr 275 for 
barn og kr 150 for støttemedlemmer.
   
Ny handlingsplan og ny vedtekter 
ble også vedtatt på årsmøtet. Det ble 
vedtatt å oppløse Trim- og tennis-
gruppa, men Biritrimmen og idretts-

merkeprøvene videreføres i regi av 
hovedlaget. Kr 20.000 av overskuddet 
fra Trim- og tennisgruppa ble avsatt 
til ekstra vedlikehold av lysløypa. 

Det nye styret består av følgende per-
soner i tillegg til alle gruppenes ledere:

Leder: Magnar Linnerud
Nestleder: Torunn Riise
Sekretær: Torfinn Austad
Kasserer: Bjørg Feiring 
Styremedlem: Nils Kristian Brostuen 
Styremedlem: Ole Anders Lund 
Ungdomsrepr: Thomas Jevnesveen 
Varamedlem: Steffen De Wit 
Varamedlem: Vibeke Hoffsbakken

Biri IL avholdt årsmøte 10. mars

Gruppenes rapporter viser 
til stor aktivitet i 2012.

BIRI IL 
TEKST OG FOTO



Vi gratulerer vår alles kjære Hege Øversveen som har gitt ut singel! Dette er stort for oss og Biri. 
Og at det var Hege på Biri Frisørn som fikk æren av å style og knipse coverfoto til singelen gjør det
til ekstra stas. En stor takk til Julie Sigstad også, hun lot oss boltre rundt i hele huset på Sigstad gård
for å ta bilder. En fantastisk og inspirerende dag.

24 mai kommer Hege Øversveen med album, vi gleder oss! 

Gratulerer!


