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2012 - Det europeiske året for aktiv aldring
BIRI PENSJONISTFORENING
v/ RANDI OG AUD
TEKST

Dette var overskriften i et brev som
bl.a. vi i Biri pensjonistforening mottok
fra Pensjonistforbundet.
Den 10. mai er pekt ut som Verdens
aktivitetsdag. Målet den dagen er at alle
eldre uavhengig av alder og form skal ut
på tur. Motto for dagen er: «Alle har en
rolle, og alle skal med».
Ja, dette er ikke småtteri—og vi har
ingen Lars Monsen til å organisere
oss heller.
Faktum er jo at gjennomsnittsalderen
stadig stiger og det vil si at mange
oppnår en svært høy alder. Dette
vil skape problemer for samfunnet,
helsesektoren og den enkelte.
Oppfordringen til oss eldre gamle er
derfor: vær aktiv på det nivået du er
og pass på egen helse.
I Biri er det mange som er flinke til
å trimme, både privatpersoner og
barn, unge, voksne og eldre innen

10. mai er pekt ut som «Verdens aktivitetsdag».
Målet den dagen er at alle eldre uavhengig
av alder og form skal ut på tur.
ulike organisasjoner. Med det er
svært mange av oss som må ha det
berømmelige sparket i baken for
å komme oss ut av godstolen.
Pensjonistforbundet har store planer
og ideer for året 2012, og spesielt
10. mai. Vi i Biri snakker riktignok med
ulike foreninger som Historielag, Sanitet, Furulunds venner, Mandagstreffen, Trimmen og Seniordansen osv.
Med dette skrivet henvender vi oss
imidlertid også til enkeltmennesket i Biri
og Biristrand – ung eller gammel. Har
du tid og lyst til å gjøre noe for en eller
flere i nabolaget som kanskje aldri
kommer seg ut, så begynn alt nå og
planlegg en tur den 10. mai.
Vi tenker å ha Biritunet som møteplass
og skal derfra ta korte eller litt lengre
turer alt etter hva vi klarer. Se forøvrig
plakater.
Kjære hjelp oss – så flest mulig får en
sunn aktivitet den dagen.
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MONTEMAGNO:
Borgen i Montemagno - en av alle de flotte borgene vi passerte langs ruten.

Høsten er en strålende sykkeltid når
luften er klar, fargene sterke og den
store turistsesongen er ferdig. Fra sykkelsetet kommer du i nærkontakt med
naturen, og du har god tid til å nyte og
sanse alle inntrykkene. Du kan kombinere noen timers daglig fysisk aktivitet
i spennende landskap med andre rolige,
kulinariske opplevelser på kveldstid. En
godt planlagt sykkeltur rommer også
mange andre opplevelser i tillegg til
selve syklingen.

Rundtur i Piemonte med sykkel og bil
KAREN HANNESVIK
TEKST OG FOTO

Sykling blir stadig mer populært
og stadig flere tar med seg sykkel
på sommerferien. Et annet og godt
alternativ er å leie sykkel – eller
bestille hele sykkelturen som en
«pakketur» hvor alt er klart når man
ankommer startstedet.
Vi valgte det siste alternativet og bestilte en ukes rundtur i Piemonte i Italia i
oktober 2011. Her var det dagsetapper
på ca 3 - 6 mil i kupert terreng og overnattinger på hotell med overraskende
høy standard. Vi tok fly til Milano og bil
videre derfra til byen Alessandria hvor
vi fikk utdelt sykler, sykkelcomputer,
kartmapper, hotellanvisninger og kontaktdeltaljer til reiseselskapet som ville
komme oss til unnsetning om noe skulle
skje underveis.
Vi hadde valgt et opplegg hvor to
personer skulle sykle og en skulle
kjøre bil. Vi var derfor selvhjulpne med
bagasjetransport. Alternativt kunne vi få
bagasjetransport mellom hotellene.

Syklene var bestilt etter høyde og
passet godt til «rytterne». Kartene var
detaljerte og hadde i tillegg presise
veibeskrivelser. Med egne hjelmer
var vi klare for landeveien. Bilsjåføren
hadde stilt inn medbrakt GPS på avtalt
lunchmøtested og tok fatt på første
utfordring: Å komme seg ut av storbyen
Alessandria! For syklistene startet første
dagen med 30 km i flatt terreng, før
stigningen startet mot høydene som
avgrenser Posletta. Etappen var ikke
uten dramatikk; sjåfør og bil ble bortvist
fra Bergamasco på grunn av høstfest og
fikk politieskorte flere km til nærmeste
motorvei. Syklistene, derimot, slapp inn
og fikk oppleve markedet og fikk smake
lokalt produsert fruktsaft. Til lunch var
vi gjenforent, og vi fikk en oppvisning
i italiensk velvillighet. Etter noen minutters språklig forvikling kom kjøkkensjefen med en 2 meter høy krittavle
fra veggen og forklarte på italiensk og
fingerspråk hva de kunne by på. Den
språklige forvirringen til tross: Dette ble
ett av de to kulinariske høydepunktene

på turen; kikertsuppe med saueskank.
Deretter ble det ulike ruter for bil og
syklister. Da var det ekstra kjekt å
møtes på hotellet i Aqui Terme og dele
opplevelser og bilder langs ruten. Vi
var nesten satt ut av de spennende
landsbyene med borger og slott på
alle topper og åser, og alle de vakre
dalsidene med vingårder så langt øyet
rakk. Innimellom raget Alpene i været
og dannet en praktfull bakgrunn til det
hele. Syklistene var slitne; siste halvdel
av dagens etappe hadde bydd på
ganske friske motbakker, og de måtte
nok innse at treningsgrunnlaget kunne
ha vært bedre.
Det var med litt bange anelser og ømme
bakender syklistene satte seg på setene
på formiddagen på dag nummer to. Det
var over dobbelt så mange høydemeter
å forsere som dagen før, og etappen
ville by på fire kraftige stigninger og en
liten mot slutten. Men…da vi først var
i gang gikk det riktig bra, og vi kunne
nyte den flotte naturen og det spek-

takulære overblikket som man får som
belønning etter stigninger. Dette ble
dagen med de største inntrykkene; åser,
daler og landsbyer på toppene og vinmarker og atter vinmarker. Kunsten er å
ta små pauser, og sørge for tilstrekkelig
drikke hele veien.
Den tredje dagen hadde en kortere
og flatere rute enn de to foregående
dagene. Helt i orden! Startet med
behagelig sykling nede i dalen, før vi
midtveis klatret opp i høyden igjen.
Fortsatt en landsby på hver åstopp.
I landsbyen Govone traff vi noen
dansker som hadde valgt samme rute
som oss. Vi så hverandre på hotellet, og
ellers innimellom langs ruta. Et hyggelig
innslag på turen. Sammen lot oss imponere av stedets palass, omgitt av en
engelsk hage. Flott utsikt, med Alpene
som et mektig bakteppe. Vi dro videre
fra Govone uten å spise lunch, dessverre; vi skulle oppdage til fulle det vi
nok hadde begynt å ane, nemlig at det
ikke er noen selvfølge å finne et åpent

spisested eller butikk når det passer
oss å ha lunsj. Turistsesongen var
absolutt på hell! Kom til Asti på tom
mage hvor en matbutikk ble redningen for skrubbsultne syklister. Etter
dette sørget vi for å kjøpe med oss
ingredienser til picnic-lunch. Den
kvelden kjørte vi til Neive som sjåføren
hadde oppdaget på veien. Også det
en landsby på toppen av en ås, men
den flotteste vi opplevde på hele turen.
Storslåtte tårn og gamle murvegger
som ble gyldne i solnedgangen omkranset en liten plaza med stor blomsterprakt og tydelige innslag av fordums
storhet. Her ble det først hvitvin med
tapas på terrassen til vinbodegaen på
plazaen, etterfulgt av middag på en
eksklusiv restaurant. En riktig magisk
kveld!
Resten av uka fortsatte som vi hadde
startet med fortsatt sykling på små veier
og gjennom landsbyer på topper. Til
tross for litt for svakt treningsgrunnlag,
gikk formen seg til i takt med utfordringene langs løypa. Til tross for at kalenderen viste oktober, fikk vi for oss den
beste værmessige uka i hele sommeren
2011. Solen skinner fra skyfri himmel
dag etter dag, og gav oss magiske
solnedganger over tårn og alper.
Vi gjorde et par forsøk på å få med oss
vinsmaking – slik det står i brosjyrene at
gode turister skal gjøre i Piemonte. Det
kreves nok mer forberedelse for å få til
dette enn det vi var klar over. «Hvordan
ringer man til en vingård for å avtale et
besøk med vinsmaking i et område hvor
nesten ingen skjønner engelsk og vi
ikke snakker italiensk?»

Mye gjorde inntrykk på oss langs veien.
Både på landsbygda og i de ulike
landsbyene fikk vi stadige bevis på
hvordan rikdom lever side om side med
fattigdom og forfall. Flere kirker var blitt
avstengt og stod og forfalt, og hus og
gårder var bare forlatt. Noen steder så
vi eksempler på flermannsboliger hvor
halve huset var flott oppusset, mens
resten så ut som en rønne. Italia er nok
et samfunn med mye større kontraster
enn det vi er vant med i Norge.
Siste dagen på sykkel gikk fra Casale
Monferrato og tilbake til Alessandria.
Nå ble vi minnet om at det faktisk er
høst også i Italia. Temperaturen sank og
vinden var litt sterkere enn det vi hadde
opplevd tidligere i uka. Vi hadde valgt
den absolutt siste uka av sesongen i
Italia. Det innebærer noe større risiko
for dårlig vær enn om vi hadde bestilt
tidligere på høsten. Uka etter var det
faktisk storm og skikkelig uvær i dette
distriktet, og en tilsvarende tur ville ha
vært helt umulig!

GPS’en var imponerende presis langt ut
på den italienske landsbygda og trafikken var rolig og ukomplisert – både for
bil og sykkel.
Denne ferieformen kan varmt anbefales
for aktive familier som ønsker å komme
i nærkontakt med natur og miljø i det
området man velger for sin sykkeltur.
Ikke er det vanskelig heller, det gjelder
bare å finne frem til riktig leverandør.
Prisene varierer nemlig svært mye
mellom leverandørene. Vi har funnet
fram til et amerikansk selskap som

Vel tilbake i Alessandria spiste to av oss
på den samme lille restauranten som vi
alle tre hadde spist på en uke tidligere
da vi først ankom denne byen. Det ble
dekket på til tre da vi satte oss og vi
måtte forklare at det bare var oss to.
En litt rørende opplevelse når servitøren
faktisk husket oss igjen i storbyen
Alessandria.
En helt utrolig opplevelsesrik høstuke
med sykkel og bil var til ende. Vi hadde
vært ekstremt heldige med været. Fra
20 – 25 grader midt på dagen, og ikke
en sky på himmelen de fleste dagene.
Syklene hadde fungert helt perfekt,

LANDLIG:
For det meste gikk turen på asfalterte veien i landlige omgivelser.

representerer en rekke lokale europeiske turarrangører, og som holder
priser som vi opplever som rimelige når
vi tar den høye standarden på hotellene
og servicen ellers i betraktning.
http://www.biketoursdirect.com
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Usett
Hagbart&Bredo Entertainment proudly present

Lokale, unge og uetablerte band inviteres
til å spille på en ordentlig scene med profesjonelle lydfolk.
FREDAG 1. JUNI FRA KL. 19.00.
Det vil være gratis inngang, ingen aldersgrense og alkoholfritt arrangement.
Stedet er selvfølgelig Honne.
GITARWORKSHOP:Ved nok interesse vil det også være mulighet for gitar-workshop med
gitarist Arild Nygaard fra Sidetrack lørdag formiddag.
Interesserte bes melde seg på til Hans Erik, tlf. 995 05143
epost: hbrostue@bbnett.no - innen 15. mai.

VÅRE KJÆRE SPONSORER: HONNE HOTELL OG KONFERANSESENTER - LILLEHAMMER BYAVIS - KIWI BIRI - TOTEN SPAREBANK - GJØVIK KOMMUNE - GJØVIK TRAFIKKSKOLE - BIRISTRAND CAMPING - PK TRANBERG - CROWE HORWATH - FIBRA FOTOGRAF KATRINE - BIRI TRANSPORT - B-GJENGEN - STAN FARAWAYFARM LTD - MILJØBYGG AS - VEIDEKKE AS
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Håndballgruppa i Biri oppsummerer
STYRET, HÅNDBALLGRUPPA
TEKST OG FOTO

Styret i håndballgruppa har bestått av
følgende personer:
Leder: Gyri A Smestad
Sekretær: Tone Ramberg
Kasserer: Heidi Linnerud
Styremedlem: Tove Kvesetberget
(materialforvalter)
Styremedlem: Monica Gåserud		
(medlemslister)
Det har vært 54 unger i sving fordelt på
fire lag. Serien avsluttes nå i midten av
april. Det har vært et Jenter-7 lag som
har spilt i Isbjørnserien og et Gutter-9
lag som har spilt i samme serie. Vi
meldte på et jenter-11 lag i aktivitets-

Vi har nå hatt håndballgruppe i Biri IL i et år og vi har akkurat avsluttet
vår første sesong.
serien etter jul. Det har også vært et
jenter-14 lag som har spilt i regionserien. Jenter-14 har jobbet ekstra
dugnad og skal på cup i Sarpsborg
i mai. Treningen har foregått i Moelvhallen for jenter 14. Gutter 9 og jenter
11 har trent annen hver uke i Moelvhallen og i gymsalen på Skrinnhagen.
Jentene og guttene på 7 og 8 år har
trent på Skrinnhagen. Moelvhallen har
vært vår hjemmebane. Det har vært
engasjerte trenere/lagleder og foreldre
som har fulgt opp hele veien. En stor
takk til de.
Håndballgruppa har et sterkt ønske
om å få på plass en håndballhall i Biri.

Dette vil ha stor betydning for rekruttering av spillere og trenere. Erfaringen så
langt tilsier at gymsalen på Skrinnhagen
er lite egnet til å trene håndball. Vi er
derfor i dialog med ungdomskolen for
å få håndballmerking av gymsalen der,
når de nå pusser opp. Det er tenkt at de
yngste lagene trener der, mens de eldre
lagene trener i Moelvhallen.

Det er kommer ønske om å starte
damelag. De som ønsker å være med
på dette må melde fra til en av oss i
styret så fort som mulig på grunn av
påmelding av lag.

Hvis det er noen som ønsker å kaste
håndball så ta kontakt med oss. Vi skal
melde på nye lag fra høsten, og det er
fint om vi får en oversikt over hvem som
vil være med. Hvis du er usikker på om
håndball er noe for deg, så er det mulig
å delta på to treninger for å prøve.

Årsmøtet i håndballgruppa avholdes
onsdag 25.04.12 kl. 18.30 på klubbhuset. Vanlige årsmøtesaker. Ønsker
alle vel møtt!

Vi skal ha foreldemøte 25 april på
klubbhuset kl. 19.30. Nye og gamle
håndballforeldre er hjertelig velkommen.
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Skitrening og
skiavslutning 2012
SKIGRUPPA
TEKST OG FOTO

SKIAVSLUTNINGSFEST 2012:
Her ser dere noen bilder fra Bowlingavslutningen på Bowling1, Gjøvik.

Vi har i 2012 sesongen vært ca. 30
aktive deltagere som har deltatt på
skitreninger gjennom vinteren. Gruppa
har i hovedsak vært delt i to. Den ene
gruppa har bestått av barn fra 3 år og
opp til 9 år, og treningene har i hovedsak vært lekpreget og på et nivå hvor
alle kan delta uten å bli «etter». Her har
det vært 3 trenere som har fulgt gruppa.

som går klubbrenn som ikke er aktive
på trening blir med.

Den eldste gruppa fra 10 år og oppover
har trent mer skirelatert trening og det
har blitt mange runder i lysløypa i løpet
av vinteren. Her har det blitt vektlagt
noe mer teknikktrening og vi har hatt
mange morsomme stafetter som avslutning på hver trening.

Vi oppfordrer alle som er interessert
i å gå på ski til å stille opp på
skitreninger neste år, både for å bli
en bedre skiløper og for å ha det moro
sammen med andre.

Vi har også deltatt på Øverbystafetten
med 4 lag. Barna syntes dette var
veldig moro å være med på. Vi satser
på flere «utabygds» renn til neste år, og
håper flere vil være med på dette. Vi er
avhengige av at foreldrene til utøverne
støtter opp og blir med og backer opp
de unge håpefulle på slike renn.
Håper å få et bra treningsopplegg til
neste vinter også, og håper flere av de

Vi avsluttet treningssesongen med å
arrangere tur til bowlinghallen på Gjøvik.
I alt 26 barn var med, og skigruppa
sponset bowling, mat og drikke til de
aktive. Turen ble en suksess, og alle
koste seg og hadde det moro.

Må samtidig passe på å takke de som
har vært med som trenere i år også.
Dere har gjort en kjempejobb!
Ha en riktig fin sommer.
Vi ses igjen til høsten!
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JUNIOR NM, OSLO - HOLMENKOLLEN 2012:
Fra premieutdelingen etter stafetten, hvor Oppland 1 tok bronsemedaljer.

VEKSLING:
Erik går ut på tredje etappe.

SKIGRUPPA
TEKST OG FOTO

Fredag under NM i Oslo var det 20 km
klassisk og Erik ble nr. 67 av 182 startende, men han var ikke fornøyd med
det løpet.
Lørdag gikk det bedre med en 35. plass
(av hele 203 startende) på 10 km fristil.
Holmenkollen har blitt et kjempefint
skianlegg med meget tøffe løyper. På
lørdag var den berømte Holmenkolltåka

Erik Hoffsbakken på
Oppland sitt bronselag i junior NM
på plass så vi fikk ikke sett så mye, men
det var bra stemning rundt i løypa.
På lørdag kveld var alle løpere fra
Oppland Skikrets på bankett på Oslo
Rådhus for premieutdeling for løpene
som hadde gått fredag og lørdag.
Søndag skulle stafetten arrangeres
og vi våknet opp til kjempefint vær og

mange spente løpere. Erik ble tatt ut til
å gå for Oppland sitt 1.lag på stafetten
sammen med Vegard B Nilsen (Lillehammer), Even Sætern Hippe (Valdres)
og Håvard Solås Taugbøl (Lillehammer)
på siste etappe. Guttene hadde før
starte en målsetting om å komme blant
de 10 beste lagene Hele 163 lag stod
på startstreken, så det var litt av et felt å
komme seg fram i.

Alle gutta gikk kjempebra etapper og
gikk altså inn til en bronseplass.
Erik er sjøl veldig fornøyd med sesongen som snart er gjennomført.
Skarverennet, som går av stabelen den
21. april blir antageligvis sesongens
avslutningsrenn for ham.
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Stormen Dagmar traff også Biri idrettspark i romjula
MAGNAR LINNERUD
TEKST OG FOTO

Det så ut som om en liten tornado hadde vært på besøk i idrettsparken. Stoppnettet bak det ene målet var
blåst overende etter at stolpene hadde blitt knekt «ved rota» – fotballmål og innbytterbenker var kastet mange
meter bortover, og alt lå i en haug i enden av banen. Vi er godt forsikret, og Terra forsikring dekker alle skadene.
Nytt stoppnett og reparerte innbytterbenker er snart på plass igjen.

Tulipanaksjonen 2012

Lørdag 28. april er datoen for Lions
Tulipanaksjon 2012. Hvert år samler
Lionsklubbene i Norge inn over seks
millioner kroner til rusforebyggende
arbeid blant barn og ungdom.
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.
De lokale klubbene disponerer omlag
halvparten av innkommet beløp til
rusforebyggende tiltak. Resten
kommer tilbake til lokalmiljøet
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

12.500 Lionsmedlemmer 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.
Lions Biri vil selge tulipaner ved Kiwi
og Coop Prix i Biri sentrum og ved
Coop Marked på Biristrand.
Vi håper og tror at lokalmiljøet i Biri
vil gi et solid håndslag til aksjonen !
HJERTELIG TAKK!!
Lions Biri
Tulipanaksjonen v/Olav Sønsteby
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Bli skåringssupporter – og støtt fotballen i Biri
TROND ØDEGÅRDEN
TEKST

Skåringssupporter 2012

Også denne sesongen vil det være
mulighet til å støtte seniorfotballen
i bygda ved å bli skåringssupporter.
Dette fungerer i prinsippet på den
måten at alle som deltar støtter
aktiviteten i Biri Fotball Senior, ved
å betale kr 5,- for hvert mål a-lagene
våre skårer i seriespillet 2012. Vi har satt
en maksgrense på beløpet slik at ingen
betaler for mer enn 50 mål pr. lag. Dette
betyr at summen – som betales etter
sesongslutt – ikke vil overstige kr 250,(kr 500,- om du vil støtte både dameog herrelaget). Du velger sjøl om du vil
støtte begge, eller om du f. eks bare vil
støtte damelaget.
I tillegg til at du faktisk undertegner
på at du vil støtte oss med kr 5,- pr.
skårede mål, gir vi alle deltagerne
muligheten til å tippe antall mål alagene våre skårer i løpet av sesongen!
Her er det mulig å vinne fine pengepremier, og som tidligere år er det så
enkelt som å tippe riktig antall skårede
mål som skåres av våre lag i løpet av
alle seriekampene ...

TIPP HVOR MANGE MÅL A-LAGENE FOR
DAMER OG HERRER SKÅRER I SESONGEN!
I fjor vant Hermine Bratteng 1 500 kroner etter at hun tippet at Biris
damelag skåret 34 mål i fotballserien (noe som også var fasit).
Tom Tveit tippet det samme og vant samme sum, mens Inger
Svilosen tippet 35 mål og vant 500 kroner.
Kennet Grønvold vant 2 000 kroner da han tippet 66 mål for A-lag,
herrer i 2011 (laget skårte totalt 73), mens Johan Grønstad vant 1
000 kroner for at han toppet 63 mål. Anne Sigstad fikk 500 kroner
for å ha tippet 62 mål.

Vil du bli vinner i neste trekning?
Da tipper du det antall mål du tror våre to lag skårer i årets sesong.
A-lag, herrer skal spille 22 kamper, mens A-lag, damer spille 14
kamper i år.
For hvert mål, betaler du 5 kroner – men du betaler for max. 50
mål – det vil si max 250 kroner.
Vi sender regning til deg etter at årets sesong er ferdig.
Husk at du må betale for å være med i trekningen!

Herrelaget spiller 22 kamper og
damelaget skal spille 14 kamper.
Detaljene er ellers beskrevet i
påmeldingsskjemaet her på denne
siden i Biriavisa.
Alle spillerne på a-lagene våre selger
skåringssupportere som en del av det
årlige dugnadsarbeidet, så bare ta kontakt med en av de du vet spiller fotball
på dame- eller herrelaget. Ta gjerne en
kikk på midtsidene i denne utgaven av
Biriavisa. Der finner du bilder av begge
lagene, og alle de som er avbildet der
kan du kjøpe en skåringssupporter av!
Eventuelt kan du fylle ut skjemaet
på denne siden og ta det med til Biri
idrettspark søndag 22. april. Da spiller
a-lagsherrene årets første seriekamp. Vi
tar i mot tips fram til etter 2. seriekamp
for a-lag, herrer (Storhamar, borte 26.4).
Om du har flere spørsmål rundt
konkurransen kan også Torvild Sveen,
leder i Biri IL - Fotball Senior, kontaktes
på mobil 945 10 200.

JEG TIPPER FØLGENDE RESULTAT FOR SESONGEN 2012:
BIRI A-LAG, DAMER SKÅRER:

______________

MÅL

BIRI A-LAG, HERRER SKÅRER:

______________

MÅL

MITT NAVN:

_______________________________

ADRESSE:

_______________________________

Jeg har forstått at jeg etter årets fotballsesong vil motta en giro på 5 kroner per
mål på det antall mål som A-lag, damer og A-lag, herrer skårer i sesongen –
begrenset oppad til 50 mål – max. 250 kroner!
Dato:

____________

______________________________
kjøper

___________________________
selger
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Fra venstre: Knut Ringsrud, Astrid Norvang, Magnar Linnerud, Erik K. Hoffsbakken, Niklas Hovland

Hedret under årsmøtet i Biri idrettslag
ESKIL SANDE GULLORD
TEKST OG FOTO

Det ble utdelt både idrettsstipend og æresmedlemskap
på årsmøtet til Biri IL søndag 4. mars.

Leder for Biri IL, Magnar Linnerud,
kunne stolt både dele ut idrettsstipend
til to lovende unggutter, og ikke minst
æresmedlemskap til to som man trygt
kan si har hjulpet Biri idrettslag på frivillig basis. Astrid Norvang og Knut Ringsrud er to personer som er over middels
engasjert i lokalidretten i Biri.
- Man kan vel trygt si at disse to
personene tar på seg de jobbene hvor
vi ellers har manglet folk i diverse
styreverv, kunne styreleder Linnerud
meddele de snaut 30 frammøtte.
Begge har hatt utallige styreverv under
de forskjellige gruppene i idrettslaget,
Norvang mest innenfor trim og tennisgruppa, mens Ringsrud har hjulpet
friidrettsgruppa langt på vei.

Av de få
For er det en ting som er sikkert, er det
at det skal litt til å bli æresmedlem i Biri
idrettslag. Etter søndagens årsmøte er
det nå 21 stykker som har fått denne
utnevnelsen, og Astrid Norvang og Knut
Ringsrud kunne dermed gå inn i den eksklusive klubben med kjente navn som
Torbjørn Løkken i sine rekker.
- Det er ikke hvert år vi har æresmedlemmer, og heller ikke hvert år vi
deler ut idrettsstipend til lokale utøvere
som representerer klubben litt utenfor bygda. Niklas Hovland og Erik K.
Hoffsbakken er gode, lovende gutter,
som nettopp gjør dette. De skal derfor
få et lite bidrag på veien, sa en stolt
Linnerud. For unggutta har imponert i

langrennssporet så langt i deres unge
karriere, og treningsiveren er det ikke
noe i veien med. Begge går på skigymnas på Lillehammer, og satser på å nå
sa langt de kan i langrennssporet. De
har også innkassert flere kretsmesterskap så langt i deres karrierer, og
ikke minst markert seg ganske høyt i
Norgescupen.
Håndballen blomstrer
Ellers hadde styret en hyggelig beskjed,
nemlig at håndballen på Biri er i full
oppsving. Med fire lag og 54 medlemmer i den ganske nystartede håndballgruppa, virker det som dette var en
vellykket oppstart av idrettslaget.

En annen god nyhet var at idrettslaget
gikk i pluss i 2011. Regnskapet viste et
overskudd på cirka 20.000 kroner, tross
enkelte utfordringer med grunnmuren i
klubbhuset som ga uforutsette utgifter.
Vervene i klubben ble også besatt, og
Linnerud fortsetter som leder. Med seg
i styret får han nestleder Torunn Riise
(ny), sekretær Torfinn Austad (gjenvalg,
kasserer Bjørg Feiring (ikke på valg),
styremedlemmer Nils Kristian Brostuen
(gjenvalg) og Caroline Baksjøberg (ikke
på valg), ungdomsrepresentant Marius
Veisten (ikke på valg) og varamedlemmer Steffen De Wit (gjenvalg) og Anne
Brostuen (ikke på valg)

HOVEDSTYRET I BIRI IDRETTSLAG:
Foran fra venstre Bjørg Feiring; Magnar Linnerud, Torfinn Austad.
Bak fra venstre: Steffen De Wit, Caroline Baksjøberg, Nils Kr. Brostuen, Anne Brostuen.
Ikke tilstede: ny nestleder Torunn Riise.
Foto: Trond Ødegården
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Vi øker tilgjengeligheten!
Biri-kontoret har utvidede
åpningstider 8. mars-15.mai:
Tirsdag: kl 9:00-15.30
Torsdag: kl 12.00-19.00
Bestill tid for avtale på 41 49 58 36 eller
k.haarstadsveen@totenbanken.no
Velkommen til lokalbanken på Biri!

Telefon: 61 14 12 00
www.totenbanken.no
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Biri – for vel 100 år siden
TORVILD SVEEN
TEKST OG FOTO

Aller først litt om Biri på dette tidspunktet. Mandag 3. desember 1900
gikk flere menn fra hus til hus i Biri, fra
Biristrand i nord til Redalen i sør. Kong
Oscar II hadde nemlig 8. august dette
året bestemt at det natt til mandag
3. august skulle gjennomføres en
folketelling i landet. I hans regjeringstid, fra 1872, var det ikke holdt noen
folketelling. Den siste var blitt avholdt i
1865. Den viste at Biri bestod av 5465
personer som bodde omkring på 886
garder i distriktet. På dette tidspunktet
hadde imidlertid den store utvandringen til Amerika pågått i lang tid. Det
hadde satt sine spor. Listene som ble
oversendt til Amtmannen etter folketellingen viste at det i Biri i 1900 var 4990
personer, fordelt på 792 garder. I løpet
av 35 år hadde folketallet gått ned med
475 personer og det var 94 færre gardsbruk i bygda.
Stor auksjon på Svennes
Mandag 21. oktober i 1901 startet en av
datidens største auksjoner i Biri avholdt,
etter tidligere konsul Johs. Lunde som
hadde bodd på Svennes. Auksjonen
gikk over flere dager, etter at arvingene
ville selge Lundes eiendeler. Dette kom i
stand etter at høyesterettsdommer
G. M. Hansen var den som skulle ordne
opp i boet for arvingene. Auksjonen ble
ledet av lensmann Arne Jørstad, som
hadde fått oppdraget 20. september
samme år. Alt inventar, innbo, gårdsredskap og annet utstyr gikk under
hammeren. I annonsen for auksjonen,
som stod i «Oplændingen» 10. oktober
1901, hadde man listet opp en rekke
godbiter av det som skulle selges. Blant
det som ble fremmet for salg var et
nøttetre-møblement med Blüsch-trekk,
ett spisestuemøblement, et sjeldent

Vi gir noen innblikk i gamle aviser denne gang i min spalte. I forbindelse med min tantes oppussing av sitt barndomshjem i Biri Øverbygd, Kjensethagen, dukket det opp mange aviser i
tak og vegger. Disse har jeg tatt vare på, og gjengir litt av det de skrev om den gang.

antikt Egenæs møblement innkjøpt på
Storhamar gård for over 100 år siden,
en buffet, 2 anretningsbord, der det ene
hadde marmorplate, antikke og andre
skatoller og skap, to gamle og sjeldne
glas med roser, konsoll og andre speil,
der noen var antikke, seks spillebord
i mahogning, senger, der 10 av 12 jernsenger med madrasser, en større del
sengetepper – blant annet med meget
fine ulltepper, dekketøy, glasstøy, to
seperatorer, flere vogner, to triller og en
kjøkkenvogn, karjoler, spisslede, deriblant en dameslede med feld, sluffer, to
bjørneskinnsfeller, sledeskinn, sabeltøy
og sæletøy, 10 à 12 tømmersleder, to
arbeidsvogner og annen gardsredskap.
Utover dette skulle hele buskapen
selges. Det betød at over 50 storfe –
der det var dels høst og dels vårbære
melkekyr, en del av dem av Telemarksrasen, 3 toårs gamle okser, fire av fem
hester, en hoppe med 3. premie, 10
sauer, en større del høns samt snekkerog smedutstyr. Den første auksjonsdagen, på ettermiddagen, ble alle dyrene
solgt. De kjøperne som var ukjente for
lensmann Jørstad måtte legge fram
bevis på at de hadde sikkerhet for
pengene som ble stilt som garanti for
kjøpene. Det var en enorm interesse for
auksjonen på Svennes. Det kom folk
med dampbåt fra Ring jernbanestasjon
som alle sammen hadde tatt toget på
Dovrebanen både sørfra og nordfra.
Kristen ungdomsskole på Berg
På Berg gård har det vært mang en
aktivitet, deriblant var Oplandenes
kristelige Ungdomsskole plassert her,
og var forløperen til Viken folkehøgskole
på Gjøvik. Skolen var åpen for jenter og
gutter som var konfirmert. Den
1. november 1901 startet det et kurs

med en varighet på sju måneder på
Berg. Her kunne elevene lære seg de
fag man hadde på den tiden, det vil si
at jenter fikk håndarbeid med veiledning i hagestell. Under kurset fikk jentene
også en innføring i matlaging, som var
under Fru Brønstads ledelse. For dette
måtte man betale 4 kroner per måned,
mens kost og losji også kunne fåes på
Berg mot en leie. For å få plass ved
skolen måtte man legge fram en aldersattest og vitnesbyrd fra en prest eller
lærer som hadde kunnskap om moralsk vandel. Dette ble sendt til skolens
bestyrer, A. Chr. Sørby, som hadde sitt
hovedvirke på Gjøvik. Søknadsfristen
i 1901 var satt til 15. oktober. Et annet
krav var at de som meldte seg også
måtte forsikre at de ikke hadde noen
smittsom sjukdom.
Flyttet telthuset
På Biri stod det i Kristianslundmoen
fram til 1904 et telthus, som var en
del av den gamle eksersesplassen.
Militærdepoet var blitt besluttet flyttet
til Jørstadmoen, der det også skulle
gjøres om på innredningen i den gamle
tømmerbygningen. Tegningene av endringene var lagt ut for ettersyn i avisen
Samhold på Gjøvik og på Jørstadmoen.
Man hadde en frist på seg til 20. februar
1905 til å være ferdig med flyttingen.
Anbudet ble annonsert i Samhold
14. november 1904, med beskjed om
at tilbudene måtte være innlevert innen
midten av november.
Auksjon på Honne
På Honne ble det tirsdag 20. desember 1904 kl. 12.00 avholdt en offentlig
auksjon. Det ble solgt 2000 kilo bygg,
5000 kilo havre, 8000 kilo høi, 10.00 kilo
bygg- og havrehalm, 2000 kilo grøntfor,

3000 stk. løvskjerver, vesentlig av Asp,
en del Høle og Agner samt poteter.
Høyet, halmen og grøntforet ble levert
i presset stand, het det fra Biri lensmannskontor i en melding i «Vælgeren»
fredag 9. desember 1904.
Ja til selvstendighet
I 1905 feide nasjonalfølelsen inn
over landet i forbindelse med
folkeavstemningen om å gå ut av
unionen med Sverige. Den 13. august
gikk alle mann til urnene, og som kjent
på landsbasis ble stemmene fordelt
på 368.208 ja til unionsoppløsningen,
mens bare 184 stemte nei. Venstre
var for oppløsning, mens Høyre ville
være i union. I Biri var det på dette
tidspunktet 942 stemmeberettigede
(inkl. Snertingdalen). Da stemmene
var opptalt hadde 890 stemt ja, mens
ingen – 0 – hadde sagt ja til fortsatt
union. På denne dagen var det altså
«bare Venstre-folk» som gikk til urnene.
Hva de 52 andre mente om saken, får
man aldri vite. 26. oktober kom stadfestelsen av oppløsningen og Kong Oscar
II abdiserte.
Hogst i Vinterhuggu
26. juli 1906 rykket O.O. Sand inn
en annonse i «Vælgeren». Der kunne
han formidle at det var mulig å drive
vedopplegging av tømmertopper og
den blinkede vrakskogen han hadde
stående i Dahls setermark – nærmere
bestemt det såkalte Vinterhugu. Det
var beregnet at det var plass til mellom
15 og 20 huggere. Veden skulle hogges
tre meter lang og kryssreises. Prisen pr.
alen (62,75 centimeter) var 11 øre.
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Tvangsauksjoner
Heldigvis er det ikke mange som i dag
opplever å måtte gå fra gard og grunn.
Lokalavisene hadde rett etter starten
på 1900-tallet mange annonser over
tvangsauksjoner i distriktet. Vi tar med
noen av dem her.
• Tirsdag 2. september 1902, kl. 16.00
ble det på Biri lensmannskontor holdt
tvangsauksjon over Strandbakke, øvre
(gardsnr. 96, bruks nr. 3, av skyld mark
2,11) på grunn av en misligholdt panteobligasjon, til rest på 940.00 kroner.’
• Mandag 25. mai 1903, kl. 16.00 ble
det på Biri lensmannskontor holdt
tvangsauksjon over Strandbakke,
øvre (gardsnr. 96, bruks nr. 3, av skyld
mark 1,88) på grunn av en misligholdt
panteobligasjon som var dagsatt 16.
september i 1902 på 254.40 kroner, på
dette tidspunktet stor kr. 154.40 uten
renter og omkostninger. Lensmann
Arne Jørstad opplyser at det kun vil bli
avholdt en auksjon i dette tilfellet.
• Lørdag 25. august 1906 ble det
avholdt tvangsauksjon over garden
Onsrud Søndre (gardsnr. 106, bruksnr.
7), etter befaling av sakfører Mustad
i henhold til en misligholdt panteobligasjon av 3. april 1905 på 1419,83
kroner. Tvangsauksjonen avholdes på
lensmannskontor og pantehavere og
andre som har interesser av det varsles
i Vælgeren 27. juli 1906.
Ikke bli hjemmesittere!
I 1907 ble det rykket inn et skriv i avisa
Vælgeren. Oppropet lød:
«Til Biri Arbeidere!
Det er oss meddelt at det drives agitasjon mot den oppstilte arbeiderlinje
i Biri i den hensikt å få arbeiderne til å
sitte hjemme ved kommunevalget. Vi
vil innstendig advare våre meningsfeller
mot de falske løfter. Arbeidernes krav er
i sterkt fremvekst over hele Amtet, og
det bør være enhver stemmeberettighet

arbeider og arbeiderkvinnes plikt å
møte ved valgt, den som sitter hjemme
og surmuler, er en skam for sitt parti.»
Nytt utstyr
Svennes Mølle og Sag ble i 1907 utstyrt
med førsterangs maskineri fra AS Gjøvik
Støberi & Mæk. verksted samt priva
Kunst Møllestener som var satt i drift.
All slags korn ble tatt imot for tørking og
for maling og innehaver P. Olsen kunne
love godt arbeid. I 1907 investerte man
også i en flintesikter. Man fikk også utført leieskur og flishøvling ved bedriften.
Ikke fredet vilt
Matauken er annerledes nå enn den
var før. For fra formannskapet i Nordre
Land hadde biringene fått en forespørsel om man kunne gå med på å utvide
fredningstiden for hare og fuglevilt.
På dette tidspunkt, i 1910, måtte jakten
innstilles 25. august. Naboene i Landkommunen ønsket å la dyrene være i
fred i tre uker ekstra, til 15. september
før jakta tok til. Dessuten ønsket man
at dette var en ordning som skulle vare
i tre år. Biri-politikerne var ikke udelt
positive til forslaget. En vil anta at på
denne tiden betydde jakt og fiske en
del i mattilgangen for folk flest. Høsten
er som kjent høstingstid, og det resulterte i at seks av de 20 herredsstyrerepresentantene stemte i mot en utvidet
fredningstid. Men 14 mente altså dette
var greit, og bifalt forslaget fra Nordre
Land. Saken gikk deretter til topps
i Landbruksdepartementet. 20. mai
samme året kom regjeringen til statsråd
med forslaget om en utvidelse av fredningstiden for hare, tiur, røy, orrhane,
orrhøne, gjerpe, rype og ringdue.
Fredningstiden skulle utvides til 14. september i herredene Land, Snertingdalen
og Biri. Resolusjonen ble anbefalt av
Kong Haakon og dermed var forslaget
vedtatt.

Tømmer til sjukehus
Neste sak på agendaen var en henstilling fra helserådet i Biri om at det
skulle bevilges 30 kubikk med bygningstømmer til bygging av et kommunalt
sjukehus i Biri, slik man hadde åpnet
for i Medisinaldirektoratets generalplan.
Dette var Herredsstyret åpenbart interessert i. For politikerne ga sitt samtykke
i at fra skogen på Hegge gård kunne det
bli hugget 30 kubikk med bygningstømmer. Men først neste år, i 1911, ville det
være mulig å framdrive tømmeret.
Snøplogkjøring
– datidens anbudssak nr. 1
Anbudsprinsippet i offentlig sektor er
slettes ingen ny måte å behandle saker
på. Det framgår av møteprotokollen fra
mandag 28. februar 1910.
For da kan ordføreren presentere et
brev fra Lensmanden i Biri som har
oversendt de innkommede anbudene
på «Sneplogkjørslen på herredets
offentlige veie fra 1/1 1910.»

Anbudet gjaldt kun for vinteren 1910,
det var altså ingen langtidskontrakt å
hende. Kommunestyret antok videre at
snøplogkjøringen kunne bortsettes fra
14. oktober hver år, og det var lensmannen som skulle bekjentgjøre anbudet.
De skulle være herredsstyret i hende
innen 30. september.
I møtet besluttet man dessuten at hele
Øverbygdsvegen fra neste år skulle
deles inn i tre distrikter. De tre strekningene var fra hovedvegen til Hoffsveiskellet, fra Hoffsveiskillet til Ekeren
og fra Ekeren til Stumlien. Endringer ble
også gjort for det tredje distriktet, som
heretter skulle ha to roder – den ene
fra Faabergs grense til Bratstigen, og
fra Bratstigen til den søndre delen av
Sembskogen.
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Biri A-lag, damer 2012
A-LAG, DAMER – BIRI IDRETTSLAG 2012:
Bak fra venstre: Åge Jevnesveen (hovedtrener), Stina N. Roko, Lene Jevnesveen, Lena Sylliåsen, Frida M Smerud, Thea Herberg, Lene Ø Sveum, Vilde Frydenlund, Miriam Tallaksen, Linn Landgraff,
Lasse Solberg (lagleder), Jo Petter Ramberg (trener J16) Foran fra venstre: Oda Storlien, Kate Iversen, Elin Solberg, Tonje Tveit, Marthe Stine Lunde, Hannah E. Nilsen, Emilie Ø Mortensen. Liggende foran:
Ida Kalløkkebakken
(ikke tilstede: Stine Haugelien, Kari O. Dalsaune)

ANDREAS HAUGOM
& TROND ØDEGÅRDEN
TEKST OG FOTO

Vi er altså stolte av at Biri fotball senior
stiller tre seniorlag også i år. Flere
klubber rundt oss sliter med å stille mer
enn ett seniorlag i disse tider, og selv
om det også har vært utfordringer i Biri
i vinter så mener vi nå at vi har en stor
og bred nok gruppe til å gjennomføre
sesongen på en bra måte med både
A-lag herrer, rekrutt herrer og A-lag
damer. Vi er glade for at vi har beholdt
hovedtrenerne våre i Tom Evensen
(A-lag herrer) og Åge Jevnesveen (A-lag
damer).
A-lag herrer har mistet noen spillere
siden fjorårssesongen, men vi har også
hentet inn nye. Jonatan E. Nilsen og
Gunnar Sigstad dro til Lillehammer FK,

Vi er stolte av at fotball senior stiller tre seniorlag også i 2012.
Både damelaget og herrelaget vårt stiller i 4. divisjon, mens
rekruttherrene igjen spiller 5. divisjonsfotball denne sesongen.
Espen Simensen gikk til SK Gjøvik Lyn
mens andre har blitt eller kommer til
å være borte i perioder, pga studier/
militæret o.l. Nye i troppen fra i fjor
er Vegard Frydenlund, Kristian Ø.
Andersen, Sigurd Veisten, Hans Ivar
Guddal, Håvard Myhre og Bjørn Håkon
Andersen (1 kamp i 2011). I tillegg er
Lasse Iversen tilbake fra skaden som
satte han ut i hele fjor, og Tom Evensen
har gått fra trener til spillende trener.
Vi har i løpet av vinteren og høsten vært
kontinuerlig i kontakt med nye spillere
med tanke på en overgang til Biri og
noen av disse jobbes det fortsatt med.
Treningskampene i vinter har gitt gode
resultater og mye godt spill. Biri blir av

mange av motstanderne våre vurdert til
å være et lag som kjemper helt i toppen
i år, sammen med den største
favoritten i avdelingen, nemlig Faaberg.
Avdelingen ser for øvrig meget jevn
og spennende ut og inneholder nye
lokaloppgjør mot Redalen. A-lagets
egne uttalte ambisjon er å gjøre det
bedre enn i fjor og være med å prege
serien i positivt fortegn.
Pr nå er det 23 spillere i A-lagsstallen,
og i tillegg vil noen G16 spillere hospitere opp på a-laget i løpet av sesongen
for å utvikle seg ytterligere. Vi håper vi
klarer å ha mye folk på trening og folk
tilgjengelig til kamp, da vi vet at troppen
er sårbar for skader, suspensjoner osv.

Rekrutt herrer vil i år som i fjor bestå
av A-lagsreserver, G19, G16 og «rene»
B-spillere. Treningsgruppe 2 har i vinter
trent inne i gymsalen på Skrinnhagen
med jevnt over bra oppmøte. Vi flyttet
treningene ut på kunstgresset og
har hittil arrangert to treninger med
fantastisk oppmøte. Over 20 »rene»
b-spillere deltok på disse.
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Biri A-lag, herrer 2012
A-LAG, HERRER – BIRI IDRETTSLAG 2012:
Bak fra venstre: Andreas Haugom (sportslig leder), Atle Haugelien, Tom Evensen (hovedtrener), Lars Brostuen, Lasse Iversen, Morten Haugelien, Lars Erik Engen, Stian Løkken, Magnus Nilsen,
Øyvind Grønvold, Bjørn Håkon Andersen, Ståle Veisten (lagleder) og Anders Engelund (lagleder/materiellforvalter). Foran fra venstre: Simen Kjernlie, Eirik Østby Velure, Sigurd Veisten, Eldar Moen Lindgren,
Kenneth Grønvold, Marius Veisten, David Forrestad Swensen og Kristian Øveraasen Andersen.
(ikke tilstede: Hans Ivar Guddal, Trond Engelund, Mickey Nielsen, Håvard Myhre og Vegard Frydenlund.)

Treningsgruppe 2 er et tilbud for
absolutt alle som vil spille fotball uten
å forplikte seg og satse like mye som
spillerne på A-laget.
Vi håper så mange som mulig blir med
og trener med denne gjengen utover
sommeren og høsten også. Rosinen
i pølsa for rekruttlaget i år kommer
i høst da Biri 2 skal spille kamp mot
Hamarkameratene på selveste Briskeby
Stadion. Her vil det nok bli kamp om
plassene!
A-lag damer har i vinter trent sammen
med J16. Denne gruppa skal stille lag
i 4 divisjon og et 7er-lag i J16 serien.

Treningsgruppa består av mange unge
spillere, men også noen med litt mer
erfaring. Både A-lag damer og J16 tar
gjerne imot flere spillere, så ikke nøl
med å ta kontakt om du skulle ha lyst til
å spille fotball med denne fine gjengen.
Åge Jevnesveen er også i år hovedtrener for A-lag damer, mens Jo Petter
Ramberg er trener for J16.
Sportslig utvalg fortsetter den gode
jobben som er startet og vil jobbe enda
hardere med å bedre kommunikasjon
og tilrettelegging mellom senior og
yngres avdeling i klubben vår. Sportslig
utvalg jobber med å utvikle en helhetlig
satsning og rød tråd i fotballgruppa

gjennom sportslig plan, handlingsplan,
tiltak, hospitering, skoleringsplan o.l på
tvers av sernior og yngresavdeling.
I år består sportslig utvalg av disse:
Ståle Larsen, Åge Jevnesveen, Rune
Bechmann-Pedersen, Torbjørn Sørum,
Morten Strandengen, Torfinn Austad,
John Bratteng, Andreas Haugom.
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Til medlemmer og potensielle medlemmer i Biri IL
Medlemskontingenten beholdes
uforandret også i 2013.
Årsmøtet var av den oppfatning at
kontingenten skulle beholdes på et
lavt nivå, slik at den ble til minst mulig
belastning for medlemmene i tillegg til
aktivitetsavgifter og startkontingenter.
Antall medlemmer i idrettslaget
genererer i dag mere offentlig støtte
enn selve kontingenten.

NB! DET ER VIKTIG AT ALLE SOM ER
MED I AKTIVITET I BIRI IL HAR SITT
MEDLEMSKAP I ORDEN.

Informasjoner/korrigeringer kan
sendes til en av følgende adresser,
enten som post eller mail:

Dette vil det også bli gjort en ekstra
jobb med i forbindelse med innføring
av nytt medlemsregister.

Magnar Linnerud,
Vismundvegen 25, 2836 Biri
E-post: ml@stadion.no
Mobil: 970 29 575

Hvis du ikke er medlem og ønsker
medlemskap i Biri IL så fyll ut vedlagte
innmeldingsblanket, og returner den til
undertegnede, eller en annen i styret.

Med vennlig hilsen
Magnar Linnerud
Leder, Biri I.L.

Gym og turn
CAMILLA HEGGE
TEKST OG FOTO

GLADE TURNERE: Drillpiker som ligger i hardtrening til drilling i 17. maitoget.

Turngruppa er nå i gang med å øve til
barnekretsturnstevnet 2.-3. juni som
holdes på Dokka. Her skal 1.-3. klasse
delta på idrettens grunnstige, som er
flere sammensatte apparatøvelser.
4.-7. klasse skal delta med en egen
turnoppvisning med 90-talls stil.

Vi trener på Skrinnhagen skole tirsdager
og torsdager, så hvis noen er interessert
er det bare å møte opp på trening!

I tillegg har 4.-7.klassepartiet startet
med drilløvelse og skal delta i
17. mai- toget med drilling. Vi kommer
til å delta på øvelser til korpset sånn at
marsjeringa sitter til den store dagen.

Torsdager:
3-5 åringer kl 17.00-17.45 (ved Karianne
Trettsveen og Synne Kyrdalen Helleby)
1.-3. klasse kl 18.00-19.00 (også ved
Karianne og Synne)
4.-7. klasse kl 19.00-20.00
(ved Vivi J Hansen og Camilla Hegge)

Medlemsantallet til turngruppa har økt
litt på nyåret, noe vi er veldig fornøyd
med, men vi har fortsatt plass til flere
medlemmer.

Tirsdager:
4.-7. klasse kl 18.30-20.00
(ved Vivi J Hansen og Camilla Hegge)

Velkommen til en sprudlende og sprek
trening!
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Komiteen
for nytt
sanitæranlegg
på Myrvang
Komiteen består av følgende
medlemmer:
Leder:
Magnar Linnerud
Økonomi:
Bjørn Feiring
Ansvarlig bygg:
Jan Ottosen
Ansvarlig gravearbeid:
Tåle Kjenseth
Ansvarlig elektrisk:
Ole Jørgen Kristiansen
Ansvarlig VVS:
Trond Egil Ødegård
Nils Kristian Brostuen
Komiteen har i 2011 hatt tre møter.

Spillemiddelsøknaden hadde
følgende ramme: Totalbudsjettet
var på kr. 685.209,Finansiering:
Spillemidler kr. 225.000,Dugnad kr. 185.786,Gave fra Toten Sparebank kr. 150.000,Annen egenkapital kr. 124.423,Anlegget er i god rute, og holder seg
til de vedtatte budsjettrammer.
Spesielt takk til Jan Ottosen,
Kai Berget, Ole Jørgen Kristiansen
og Torsdagsklubben for dugnadsarbeidet i 2011!

TANNLEGENE I BIRI
TANNLEGE
ANNE
SOLÅS

TANNLEGE
HEIDI
SÆTERBAKKEN

LAVE PRISER ALLTID
Vi har felles telefonnummer:

611 85 362

Begge tannlegene utfører også den offentlige
tannhelsetjenesten i Biri distrikt.

Vi tar nå også inn nye pasienter.
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FIN STIL I BESTE KOSTYME:
Det var ikke mye og utsette på Torunn og Vibekes
utstyr og antrekk.

Låmi Låmi
IRENE KALRASTEN
TEKST OG FOTO

Det var mye moro alt før start, og bedre
ble det med at komiteens menn hadde
ordnet seg i løypa med forskjellige oppgaver for utøverene. Det var skyting,
spørsmål, utfordringer og en varm drikk
for ikke å gå helt tom for krefter!
Etter skirennet møttes vi nede på
Klubbhuset for en bedre middag, som
alle og enhver har med seg sjøl. Det
er et stort koldtbord. På festen etter
skirennet var mange av mennene også
kommet for å delta. Det var utdeling av
medaljer og premier. Forretningene i
Biri og også noen på Gjøvik hadde gitt
oss mange fine premier og ting som ble
loddet ut.

Biri: I mars gikk det fjerde Låmi- Låmi av stabelen på Myrvang. Dette var jo midt
i «sommerværet» vi fikk i mars, så det var veldig harde løyper. Til start stilte det
ca 20 spreke damer i diverse utstyr.

Dagen ble nesten en suksess, men
i år hadde vi også vårt første armbrudd
i skisporet og det var sjølsagt ikke planlagt. Vi kommer sterkt tilbake neste år.
For de pengene vi har fått inn på utlodding og dugnad skal damene i LåmiLåmi komiteen holde en eldre-fest på
Biri Herredshus i mai, der det vil være
god mat og musikk.
Med Vennlig hilsen Låmi-Låmi komiteen
Unni Linnerud, Elin Joløkken,
Unni B. Dalseng, Bente Tokstad
og Irene Kalrasten
MEDALJEVINNERE: Fornøyde deltagere med Arnfinn Joløkkens spesialdesignede medalje.
Fra venstre Anne Brostuen, Unni Linnerud, Caroline Baksjøberg, Siw Norstrøm

BESTE KOSTYME: 1. premie for beste kostyme Torunn Riise og Vibeke Hoffsbakken

SKISKYTING UTEN SKI: Anne Brostuen sin spesielle skytestilling
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KURSDELTAKERE: Ivrig gjeng fra de forskjellige gruppene på kurs i bruk av den nye hjemmesiden.

Biri IL bytter hjemmesideleverandør
MAGNAR LINNERUD
TEKST OG FOTO

Biri Idrettslag er i ferd med å bytte til
en ny hjemmesideleverandør. Dette
blir en hjemmeside med en god del
ny praktiske funksjonaliteter.
Leverandøren KX Products startet opp
i 2006, med Djerv 1919 som sin første
kunde på hjemmesider, og selskapet

har i dag over 200 hjemmesider.
KX Products vokser med 5-10 nye
hjemmesider pr. mnd, og har hjemmesider som er spesialtilpasset til idrettslag.
Vår viktigste begrunnelse for å skifte
hjemmesideleverandør var funksjonaliteten i medlemsregistret og aktivitetsavgifter. Vi regner med at vi er opp og
går med den nye løsningen i løpet av
våren, og at medlemskontingent for
2012 blir sendt ut via denne løsningen.
KURSHOLDER PÅ KLUBBHUSET: Salgsdirektør i KX Products Nina Elverum.
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BIRI SENTRUMSFORENING: Disse planlegger liv og røre i Biri under Biridagen lørdag 2. juni. Fra venstre: Liv Marit Øverjordet,
Ann Christin Ottosen, Bjørn Veisten, Lina Feiring, Hege Veronica Jakobsen, Christin Bechmann-Pedersen

Biridagen med nyheter
TORE FEIRING
TEKST OG FOTO

Biri Sentrumsforening har hatt et par
møter for å planlegge dagen og
nærmest lover «godvær» og mye folk
i gata!
- Vi samarbeider i år med «Hagbart &
Bredo Entertainment», forteller leder
i sentrumsforeningen, Christin Bechmann-Pedersen, – som samme lørdag
arrangerer Biri Musikkfæst på Honne

BIRI: Biridagen går av stabelen lørdag 2. juni. Nok en gang inviteres lag og foreninger,
og alle andre som måtte ha et ønske om å delta til en trivelig dag i Biri sentrum.

utpå kvelden. – Derfor vil det også bli
musikkinnslag i sentrum på dagen, og
kanskje også utover ettermiddagen.
Gressklipperrally
Likevel er det barna som vil være
i fokus, og ulike aktiviteter for de vil
det selvfølgelig bli å finne, lover
Bechmann-Pedersen og nevner dukkevognparade og kanskje både karusell

og hoppetårn – og ikke minst, traktorparade.
Nytt for i år, for de voksne, er
«gressklippertraktorrally», dvs.
Biris raskeste gressklipper.
– Far, ta med deg klipperen og still deg
på streken, oppfordrer Christin Bechmann-Pedersen, - vi håper at mange
kommer av både store og små!

Ta kontakt!
Hvis noen ønsker å bidra med en
aktivitet, stand e.l. så ta kontakt
med Lina Feiring tlf 6118232 /
97771880, eller Hege Jacobsen
tlf 61185629 / 99254290
Påmeldingsfristen er 7.mai
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HOBBITTLAND:
Her i «hobbittland» går Skulhuselva gradvis over til å kalles Vasselva. De kortvokste
tar seg lett frem under greiner på trærne, men må ta fart for å hoppe over elva. Her
er hundrevis av «metershøler».

På veg mot Skulhuselvas kilder (4)
Tilbake på kote 515 i skogen ovenfor Asper innerst i Fløytenroa. I forrige rapport kom jeg frem til at det var ingen
skikkelig «kilde» til Søre Onsrudvatn. Her var riktignok en fin fiskeplass for folk med vadere og tørrflue, men ingen
innløpsbekk. Søre Onsrudvatn synes å fylles av grunnvann. Fra bekkedelet omlag 400 meter ovenfor Høgfallet
innenfor Fløytenroa må jeg dermed denne gangen ta til høyre.
SYVER AASBERG
TEKST OG FOTO

Kompassretningen er denne gangen
nesten rett mot vest. Et klart dalsøkk
hele tiden. Dybde ned i bekken fra terrenget over på fem til ti meter om lag.
Stadige småsvinger. Store steiner i bunnen stort sett hele tiden, men samtidig
igjenfylt (sannsynligvis med grus og
småstein). Stort sett relativt frodig granskog. Noen steder meget frodig – fordi
det har vært hogst for ikke lenge siden.
Her finner du masse bringebær uberørt
av menneskehånd. «Fiskehøler» er det
mange av – hundrevis som er omlag
en meter lang og avgrenses av alle
slag steiner. Det ene stedet er nesten
like (u)sannsynlig som det andre som
oppholdssted for fisk. Om du finner et
sted du tror er OK, så gå litt rundt og
prøv å vurdere strømmen. Finner du i
det hele tatt et sted med ned mot en
halvmeter dyp og med noe som kan

være en jevn strøm, så prøv der. Kanskje et bittelite søkke for å få marken litt
lenger ned?

litt lenger opp går kraftlinja som krysser
åsen mellom Skålmyra og Lønnum
i Snertingdal.

Hobittenes urhjem?
En vandring oppover kroker og svinger
her bringer tankene hen mot hobittene.
Gran og bjørk har ofte mye greiner i
høyde halvannen meter og oppover.
Man må bøye greiner og sno seg rundt
trær for å ta seg frem. Men er du ti
år, eller ca 120 – 130 cm høy, se da
smetter du nesten uhindret frem. Under
greinene. Overalt. Dette er akkurat
det jeg oppfatter som hobbithøyde.
Forfatteren JRR Tolkiens eventyrlige
eventyrserie skildret i bøkene Hobbiten
og Ringenes herre dukker frem for meg.
Mens jeg kan skreve over Skulhuselva
på steiner og mosehauger, så ser jeg
for meg at hobbitene må ta flere meters
rennefart for å hoppe over.

Lukt av rød swix og appelsinskall
Etter vandring i over to kilometer i
hobbitland langs alle småsvingene
oppover støter man til slutt på appelsinskall. Og – er det ikke en liten eim
av rød swix også? Joda, her er brua
over utløpsbekken fra Nordre Onsrudvatn. Der langrennsløpere haster forbi
i månedsvis med puls på 150 slag i
minuttet og der besteforeldre i mars
måned er ute på rolige skiturer med
sitteunderlag, appelsin, brødskiver,
barnebarn, kaffe og kakao. La meg kalle
den «skibrua».

Nåja, så veldig stor dam er det nå ikke.
Knapt nok så stor at vassdragsmyndighetene vet om den. Men her er
det steinet på plass et langt bord i
dimensjon ca 4 x 20 cm. Funksjon?
Holde igjen flom så Mjøsa ikke blir for
stor? Neppe. Oppsamling av vann for
transport av fyringsved til Fløytenroa?
Neppe. Etter diskrete undersøkelser
av en kjenning som selv opprinner fra
Snertingdal er konklusjonen at dette
er en variant av de kjente «heve-vannstanden-litt-så-ikke-tjernet-gror-så-fortigjen-prosjektene». Så får man utsatt
naturens gang noen år. Slike «anlegg»
har vi mange av rundt i landet og de har
vel stort sett kostet en arbeidsdag eller
to. Det er helt greit for meg…

Videre oppover flater det naturlig nok
ut. Vasselva, som Skulhuselva heter
her i overkanten av hobbitland, har
her oppe noen muligheter for å fiske
småpinner i forbindelse med utløpet.
Prøv noen meter nedenfor skibrua. Og
prøv et par grunne svingete loner med
starr i kantene. Lang markestang kan
være bra. Deretter skimter man Nordre
Onsrudvannet – og en «dam».
Dambygging mot naturens gang...

Ryktene sier at det er bedre fiske i Søre
vatnet enn i dette Nordre. Sannsynligvis
er det slik. På Nordre er det vanskelig
å komme til, det er meget bløtt langs
kantene og det er mye vegetasjon
uti vannet. Sannsynligvis bør man ha
vadere eller kano og bruke meget lett
fiskeutstyr. Her lukter »prosjekt presisjon tørrflue på vak». Men, jeg vet
ikke ennå. Her ligger fremtidige forskningsoppgaver og venter. Forresten,

Har Tolkien vært her, i skogsteigene
til garder med navn Markeng, Tofsrud,
Onsrud og Lien? Har Bilbo passert
langs bekken 200 meter vest for
Markengsetra? Det må i så tilfelle være
for lenge siden, for nå går det ei klopp
beregnet for traktorer over elva og enda
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kanskje Biri eller Snertingdalen jeger
og fisk allerede har en mastergrad om
Onsrudvatna liggende?
Nordre Onsrudvatn er vel 150 meter bredt og vel 300 meter langt. På
økonomisk kartverk står at høyden på
vannet ligger 694,5 meter over havet.
Om det er med eller uten de 10 – 15 cm
oppdemming er ikke godt å si… Kjøle
for budeiene på Drogsetsetra?
Innløpsbekken renner inn i vannet
fra vest. Ikke usannsynlig at dette er
en brukbar gytebekk. Bekken forsetter nordover forbi denne setra og til
oppkommer på nordsiden av Drogsetseterhaugen. Bekken var sannsynligvis en brukbar bekk for kjøling av
melk i melkespann for de som drev på
Drogsetsetra. Om jeg slår opp i boka til
Frank Solbakken sin bok «Sæterbruket
i Tverrdalene» fra 2005, så står her at
det tidlig på 1700-tallet var en tvist
omkring ei hafelle, altså et gjerde. De
siste som skal ha vært budeie på setra
her skal ifølge Solbakkens bok være
Nicoline Håkonsen og Karen Haugen
– og det siste året skal ha vært i 1948.
(Fin bok. Her kan dere som er innfødte
se hvor bestemødre og oldemødre var
om somrene.) Bekken fortsetter videre
vestnordvestover langs Drogsetseterhaugen, i sørlige delen av Sjukjennmyra
og til innunder bratta rett nord for Drogsetseterhaugen. Dette blir rundt 1.200
meter nordvest for Nordre Onsrudvatn.
Her er oppkommet. Kildene for Skulhuselva!

VED MÅLET (VINTERSTID):
Vinterbilde av Skulhuselvas kilde. Inspirert av Roald Amundsens 100 år gamle bilde
av et geografisk punkt temmelig langt mot sør.

BYGGEPROSJEKT:
Dammen til «prosjekt-hev-vannstanden-litt-så-tjernet-ikke-gror-så-fort-igjen».
Årstall for byggearbeid ukjent..

SKIBRUA:
«Skibrua» ved utløpet av Nordre Onsrudvatn på sommerføre. I dette området kan
man finne rester av appelsinskall. For fiske, prøv mark på litt lengre stang.
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Masse gode tilbud hos
Malermestrene i Biri!
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Maling og
gulvlegging
BIRI: Neste år fyller Malermestrene
på Biri 20 år. Det har så langt vært
19 gode år, kan to av eierne, Svein Jostad
og Arnfinn Sletten fortelle.

DEKORSTEIN:
Svein Jostad og Arnfinn Sletten hos Malermestrene AS er klare til å ta imot sommerinnrykket. Her ved en ny dekorstein
de nettopp har fått inn. – Den er veldig anvendelig og kan brukes både innendørs og utendørs, reklamerer de.

TORE FEIRING
TEKST OG FOTO

Malermestrene AS har, som mange vet,
butikk i Biri og håndverksavdeling som
drives fra Lillehammer, hvor Arnfinn
Sletten bor. – Men de aller fleste av
de 22 ansatte er bosatt i Biri eller
Snertingdal, forteller Jostad og Sletten
til Biriavisa.
Begge har stor tro på Biris framtid,
derfor kjøpte de Biritunet også for to
år siden og ser ikke bort ifra at de etter
hvert vil utvikle den vel tre mål store
eiendommen. – Vi har jo hatt planer
tidligere om å bygge ut med leiligheter
og næringslokaler, men det er foreløpig
lagt på is. Nå skjer det igjen så mye
positivt på Biri, at planene kanskje kan
hentes fram igjen, smiler de. – men vi
skynder oss langsomt, forsikres det.
– Men som sagt, vi ser starten på en
rivende utvikling for Biri.
Veldrevet
De styrer en veldrevet bedrift, Jostad
og Sletten, økonomien er god og ifølge
dem selv har de store ordrereserver.

Med 20 millioner kroner i omsetning
har de klart seg godt gjennom det som
har vært av såkalte finanskriser. – Vi har
enda ikke opplevd å nedbemanne eller
sende folk ut i permisjoner, sier de, - det
er vi ganske stolte av.
Erfaring
Butikken på Biri opplever også en fin
utvikling og Svein Jostad kan fortelle
om stor trafikk fra Moelvsiden også.
– Det er nok jungeltelegrafen som slår
inn, mener han. – Vi har mange oppdrag
for Moelven Byggmodul, via bekjente
der får vi små og store oppdrag for folk
flest, og så lenge vi leverer så folk er
fornøyde sprer jo dette seg, og så kommer de hit til Biri for å handle smått og
stort også da.
- For vi har en god arbeidstokk,
supplerer Arnfinn Sletten, - de gjør gode
jobber og vet hva de driver med. De
fleste har også vært hos oss nesten fra
starten, det gir jo masse positiv erfaring,
skryter han.

Bruk lokale bedrifter
Både Jostad og Sletten er opptatt av
biringene må bruke det næringslivet
som er i bygda. – Biri består av en
mengde lag og foreninger, sier de,
- disse vil jo gjerne ha støtte i form
av penger eller gaver ved forskjellige
anledninger. Tenk hvis det ikke fantes
næringsliv i Biri, da ville mange lag og
foreninger slite. Derfor er det uhyre
viktig at man bruker de lokale butikkene
og næringslivet. Det blir en vinn-vinn
situasjon for alle.
- Selv bruker vi mye penger på å støtte,
hevder Sletten, - ikke så store summer på hver enkelt, vi har valgt å støtte
mange i stedet for å bruke mye på noen
få, sier han. Det er jo også viktig for en
lokal bedrift å vis eat man er levende
opptatt av foreningslivet i bygda.
Gulvlegging
Bedriftens håndverkere har mye oppdrag rundt nordenden av Mjøsa, også
i Biri.- Vi har til enhver tid et par mann
som har et eller annet oppdrag i Biri,

forteller karene, - mange forbinder
oss nok med rene maleroppdrag, men
det er faktisk på gulvlegging vi har de
største jobbene, særlig har vi spesialisert oss på våtrom. - Å hevde at vi er
blant de dyktigste i faget er nok ikke
bare skryt, mener Sletten bestemt.
Sommerklar
- Å si at vi er av hjørnesteinsbedriftene
i bygda er nok riktig, svarer Jostad på
spørsmål fra Biriavisa om akkurat det,
- vi bidrar med arbeidsplasser til bygda
og via disse også med midler til det
offentlige.
Nå gjør Svein Jostad og Arnfinn Sletten
seg klar til sommeren, - for butikken
sin del er det den travleste tiden, da
skal folk pusse opp, særlig utvendig,
avslutter de. – Vi kan ikke love gode
spotpriser på utvalgte produkter som
de store kjedene gjør, men folk skal vite
at vi har nøkterne priser jevnt over.
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INVITERER:
Kim Gøran Hårstadsveen inviterer biringer til å komme å snakke om løst og fast om det som har med banktjenester å gjøre.
Nå holder han også døren åpen til kl 19.00 på torsdager. I hvert fall fram til 15. mai. Så skal åpningstiden evalueres.

En betydelig lokal aktør
TORE FEIRING
TEKST OG FOTO

Avdelingsleder ved Biriavdelingen,
Kim Gøran Hårstadsveen er litt rund
ved spørsmålet om trafikken i
bankavdelingen, det ligger litt under at
han nok hadde ønsket noe mer trafikk,
men som han sier: - Vi skal ikke klage,
det har nå vært en del folk innom også,
det er litt tidlig å uttale seg om trafikken.
Ting tar tid, det vet nå vi i Toten Sparebank veldig godt, smiler han.
Treårsperiode
Han var raskt ute med å utvide åpningstiden til kl 19.00 på torsdager, og det
har ifølge Hårstadsveen allerede gitt
positiv innvirkning på trafikken. – Dessuten har vi fått tre år på oss til å få
kontoret til å lønne seg, sier han, - så vi
har fortsatt noenlunde god tid på oss til
å etablere banken i biringenes hukommelse og vaner. Men at vi pr. i dag
har tid til å rådgi flere kunder, det skal
ikke stikkes under en stol, innrømmer
Hårstadsveen.

BIRI: Nå har det gått snaue to måneder siden Toten Sparebank etablerte seg i Biri med
kontor betjent på tirsdager og torsdager. Har biringen benyttet seg av denne tjenesten?

Betydelig sponsor
Toten Sparebank skal ha for at de har
blitt en betydelig aktør i det lokale
Birimiljøet via sponsorpenger- og midler
til forskjellige aktiviteter. Som hovedsponsor av Biri IL er de med på å gi
unge biringer et veldrevet idrettslag.
De har også nettopp gitt et betydelig
bidrag til skianlegget på Myrvang,
samfunnshuset Strandheim på Biristrand har fått et bra beløp, de har gitt
penger til innkjøp av den nye Birimadonnaen som skal i kirken og det
aller siste er et bidrag til Biri Musikkfæst
og deres Usettprosjekt, hvor unge og
uetablerte lokale musikere får vist seg
fram på Honne den 1. juni.
– Et spennende prosjekt som ligger i
den gaten hvor vi har lyst til å bruke
midler, sier Hårstadsveen.

han, - dette er et årlig tiltak og viser
hvordan vi er opptatt av de lokalmiljøene vi er aktør i, vi liker å kalle
oss en bank med samvittighet.

- Hvis man klikker seg inn på www.
totenbanken.no kan man også finne
ut hvordan man søker midler til det vi
kaller allmennyttige formål, reklamerer

Videre lover han at om det er bare for
å forhøre seg om muligheter eller få
gode råd så burde de ta en tur innom
bankens lokaler ved inngangen til Coop

Ingen kunde for liten
I løpet av sine uker på Biri har Hårstadsveen fått en oppfattelse av at mange
kvier seg for å besøke banker i særdeleshet, det er mange som mener at de
er ubetydelige som kunder fordi de
kanskje ikke har så store lån å komme
med. – Men det er bare tull, fremhever
han, - innskuddskunder er også viktige
for oss, om det så er bare noe tusen,
eller vanlig lønns- eller brukskonto så
tar vi imot alle, hevder han. – Hos oss
er det ikke snakk om store eller små
kunder, bare kunder. Alle er like viktige
for oss.

Prix. – På den måten blir vi kjent med
biringene også, hevder han, og inviteter
lag og foreninger på Biri til å ta kontakt
hvis de er interessert i å få rådgiverne
i Toten Sparebank til å holde foredrag,
- det kan være hvordan ungdommene
skal unngå å gå i luksusfella, hvordan
man skal spare til pensjon eller for
eksempel hvordan næringsdrivende
eller bønder skal få mest mulig ut av
sin økonomiske situasjon, avslutter en
inviterende Kim Gøran Hårstadsveen.
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BIRI
MUSIKK
Hagbart&Bredo Entertainment proudly present

FÆST

Honne
kurs og konferanse

hotell
2.juni 2012
Dørene åpnes kl. 18.00

MUNGO

JERRY

MED RAY DORSET

Rockequiz med

USETT
Fredag 1. juni kl 1900
Scene for unge og uetablerte band

Gratis inngang - Fri aldersgrense
Alkoholfritt arrangement

FINN BJELKE

BIRI ALLSTAR BAND

HENNESY BLUES BAND

BILLETTER KR. 300,- KJØPES HOS KREMMERN BIRI , COOP BIRISTRAND
ELLER HONNE KURS OG KONFERANSEHOTELL, TLF 61 14 81 00
VÅRE KJÆRE SPONSORER: HONNE HOTELL OG KONFERANSESENTER - LILLEHAMMER BYAVIS KREMMERN BIRI - GJØVIK TRAFIKKSKOLE - BIRISTRAND CAMPING - PK TRANBERG - CROWE HORWATH - FIBRA FOTOGRAF KATRINE - BIRI TRANSPORT - B-GJENGEN - STAN FARAWAYFARM LTD - MILJØBYGG AS - VEIDEKKE AS
COOP BIRISTRAND
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KORPS OG SOLISTER PÅ STRANDHEIM: Eirik Risholm Velle, Liv Hellerud Øistad og Nils Erik Lister sammen med Biristrand
Musikkforening ga publikum enn fin kveld på Strandheim.

Skranglete og imponerende
på Strandheim
TORE FEIRING
TEKST OG FOTO

Denne gangen hadde den særdeles
aktive musikkforeningen på Biristrand
hentet inn gjester langveisfra, selv om
en var av lokal tilhørighet. Biristrands
egen Liv Hellerud Øistad studerer ved
Guilford School of Acting i England
og var altså for anledningen hentet
hjem. Med seg hadde hun vennen
Eirik Risholm Velle fra Ørsta på Sunnmøre som studerer ved samme skole
som Hellerud Øistad. Gjesteartister
var også Rønnaug Madslien og Tore
Johansen. Førstnevnte spiller i Operaorkesteret i Oslo, men søkte altså litt
større utfordringer som det muntert
ble sagt fra korpset.
Vårsevjen steg
Biristrand Musikkforening startet det
hele særdeles friskt og freidig med en
allegro fra Music for The Royal Firework
av Gustav Friedrich Händel og dermed
var kvelden satt.
- Nå kommer våren, proklamerte dirigent Nils Erik Lister og vårsevjen steg

BIRISTRAND: For tolvte året på rad arrangerte Biristrand Musikkforening sin vårkonsert
på Samfunnshuset Strandheim. Som det ble spurt innledningsvis før konserten,
- Nå kan vi vel snart kalle dette en tradisjon?
i både korps og de 50-60 frammøtte
publikummere da vi fikk Alle Fugler Små
De Er, arrangert av briten G. Richards. –
Et ganske uventet nummer fra korpset
side, faktisk.
En overraskende spennende versjon
av Summertime fra Gerswins Porgy and
Bess fulgte så, med Ess-kornettsolo av
Mette Iversen. Det låt riktig skjørt
og forsiktig, som en mor som synger for
ungen sin og Iversens solo ble etterfulgt
av et korps like skranglete som et negerorkester i ei bule i Harlem. Tøft!

stemmebruk og det teatralske. Etter en
forsiktig start med litt problemer med
de høye tonene ga hun oss en feiende
flott versjon av May Be This Time fra
musicalen Cabaret. Hun fant seg godt
til rette i de Joni Mitchellske oktavene.
(Ja, jeg vet det var Liza Minelli som
sang originalversjonen på film!) Men da
Think Of Me fra Phantom of the Opera
strømmet ut fra høyttalerne var stemmen varmet opp, nervøsiteten ved å
være på hjemmebane hadde lagt seg
og både det teatralske og ikke minst de
høye tonene hadde kommet på plass.

Solister
Kvelden gikk fort med innlagt kaffepause omtrent midtveis. Korpset spilte
stort sett sine nummere på egenhånd,
delt opp med innslag av de innhentede
solistene. Her sang Liv Hellerud Øistad
for det meste, akkompagnert av Eirik
Risholm Velle på piano. Velle hadde
også et par solonummere med sang
og viste at han til fulle behersket både

Skranglete kveld
Og derifra og ut imponerte hun oss
gang på gang. Både hennes og Risholm
Velles utdanning går mer på skuespilleri og gjøgleri enn ren sang, de trenes
og læres opp til det meste som har
med performing arts å gjøre, kunne de
fortelle i pausen.
– Jeg har spilt piano siden jeg var fem
år gammel, kunne Risholm Velle fortelle,

jeg har mange, mange pianotimer bak
meg. – Fint å ha hvis alt annet går ad
undas, mente han. Det kan han ha rett
i, han akkompagnerte Hellerud Øistad
på en utmerket måte. Tross en på alle
måter hyggelig og skranglete kveld,
(som musikk er) kveldens høydepunkter
kom på tampen av konserten, Hellerud
Øistad og Risholm Velle viste at de har
lært skuespilleri i Anything You can
Do, I Can Do Better fra Annie Get Your
Gun sammen med korpset. Alldeles
utmerket takk - og mer av det! Og det
fikk vi via All That Jazz, et nummer kun
solistene tok før pause, men nå som
ekstranummer med fullt korps. Og
dermed var kvelden fullbrakt.
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Premieutdeling for klubbrenn 2012
MARTIN SVEUM &
HANS OLE LYNGBY
TEKST OG FOTO

Da er 8 av 10 Klubbrenn gjennomført, og på tide med premieutdeling.
Premieutdelingen fant sted på klubbhuset den 17. april med ca. 200 fremmøtte.

For å dele ut pokalene for deltagelse på
klubbrennene hadde vi i samarbeid med
Madshus fått en av Madshus sine profilerte løpere, nemlig vår lokale verdensmester Rune Brattsveen til å besøke
oss. Det var sjølsagt stor stas at en ekte
Verdensmester overleverte pokalene til
de som har deltatt på 2 eller flere renn.
Hele 62 løpere har deltatt på sju (21
løpere) eller åtte (41 løpere) klubbrenn
i 2012, og fikk den store pokalen.

hadde deltatt på to eller tre klubbrenn
fikk den minste pokalen. Totalt har så
mange som 104 løpere deltatt på fire
eller flere klubbrenn i 2012.

Videre hadde 42 løpere deltatt på fire,
fem eller seks klubbrenn og de fikk den
mellomste pokalen. De 24 løperne som

En takk rettes også til våre to
hovedsponsorer for ski, som bidro
med bevertning og premieutdeler:

Styret vil til takke alle løperne for
deltagelsen, og vi ser frem til å se dere
igjen til vinteren. Vi takker også alle de
foreldre og foresatte som følger sine
løpere på klubbrenn etter klubbrenn,
og som bidrar på dugnader.

FULLT HUS: Det var fullt hus og stor stemning da den lokale verdensmester i skiskyting, Rune Brattsveen gjestet
premieutdelingen på klubbhuset på Biri tirsdag 17. april.

