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BIRIAVISA

Avisa deles ut til alle hustander i Biri.

HÅNDBALLBYGDA BIRI?
Jeg husker at det ble spilt
håndballkamper på asfaltbanen
ved Biri ungdomsskole. Gjør
du? Kanskje det, men du gjør
neppe det om du ikke allerede
har en 30-35 år på baken.
For en må bare innse at det
begynner å bli en god stund
siden damelaget på Biri spilte
kamper på den bana.
Spilles det forresten organisert
håndball utendørs i Norge i
dag? På asfalt? Misforstå meg
rett, men jeg håper virkelig ikke
det. Håndball er en hallidrett,
kanskje den mest populære
her til lands, mye på grunn
av suksessen Norge har hatt
med damelandslaget de siste
tiårene. Og da er det kanskje
ikke rart at krefter også i Biri
ønsker å legge forholdene til
rette for at barna her i bygda
skal kunne spille håndball.
Sjølsagt er det mulig å utøve
sporten her i distriktet også,
uten at en behøver å reise så
langt. Det finnes klubber som
tilbyr håndball både i vår egen
kommune, i Lillehammer og
Ringsaker, men hva om vi ikke
behøvde å reise dit? Hva om
barna i Biri kunne prøve

håndball like enkelt som de i
dag kan spille fotball – eller gå
på ski for den saks skyld? Hva
om forholdene lå til rette for
det...
Når Biriavisa i dette nummeret
skriver om arbeidet som er i
gang for å etablere muligheten
til å spille håndball, så er vi
klare over at vi ikke har noen
hjemmebane å tilby. For her
på Biri har vi fortsatt ingen
idrettshall. Biri IL kan i dag tilby
ypperlige forhold for fotball i
idrettsparken og en langrennsstadion på Myrvang som kan
måle seg med det meste. Og
om sommeren er Myrvang også
hjemmebanen til de aller minste
fotballsparkerne våre. Når en
i tillegg tenker på nærmiljøanleggene og ballslettene
rundt om i bygda, så ser en at
forholdene ligger til rette.
Men hva med håndball? Og
innendørsidretter som badminton, volleyball, innebandy... Hva
om vi hadde hatt muligheten
til å utøve den type idretter
her i Biri? Tradisjonelt har de
fleste biringer vokst opp med
skisport om vinteren og fotball i

sommerhalvåret. Og det er ikke
noe galt med det. Personlig har
jeg hatt – og har fortsatt – stor
glede av begge. Men det er
ingen hemmelighet at enkelte
av oss ikke kan fordra fotball,
og at andre med glede slenger
skiene lengst inn i boden etter
å ha slitt seg gjennom barndommen på bakglatte utgaver.
Hva om vi hadde hatt mulighet
til å prøve andre idretter? Jeg
håper at vi, og de som skal
vokse opp i bygda vår, en vakker dag skal kunne ta turen til
Birihallen. Uavhengig av hvilken
idrett en skal utøve, eller
overvære, så håper jeg det vil
skje – om ikke så veldig lenge.
Vi har en komité som jobber
med planene om en slik hall i
bygda, så det er vel først og
fremst et spørsmål om tid – og
ikke minst penger. Jeg avslutter
med en oppfordring: la oss alle
omfavne håndballen og støtte
arbeidet med å etablere den
igjen i bygda! Så får vi håpe at
idrettshallen vår også en dag er
på plass – her i Biri.
God sommer!
- Trond Ødegården
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Baguettos EB:
(Bak fra venstre) Knut Erling Larsen,
Henrik Engeskaug Nilsen (Foran fra venstre)
Marie Bergestuen, Anne Marthe Brenden og
Lena Sylliåsen.

UNGT ENTREPRENØRSKAP
GRETHE ENGESKAUG NILSEN
TEKST OG FOTO

Som en del av faget Utdanningsvalg
ved Biri Ungdomsskole har de på
9. trinn gjennomført en periode med
elevbedrift. De startet i uke 18 med litt
forberedelser og selve gjennomføringen
foregikk i ukene 22 – 24.
Elevbedrift er et opplegg der elevene
skal etablere ”bedrifter” for så å drive
disse en kort periode før de avslutter
og gjør opp regnskap.
Jeg har vært i kontakt med gjengen
i Baguettos EB. Der gikk det unna.
Menyer var delt ut til bedrifter i Biri,
og bestillingene strømmet på.

Lena legger siste hånd på «baguetten» før levering.

Kanskje litt vel mange til første dag,
da gjengen opplevde at det var viktig
å holde system i alt stresset med
levering, steking, handling osv. Men
alt dette er en viktig læringsprossess,
og nyttige erfaringer å ta med seg.
Baguettene smakte for øvrig veldig
godt, og ble levert på døra pent
innpakket og flott dandert.
Ellers av elevbedrifter kan nevnes,
Biribrød, Cookies, Olabilverksted,
med produksjon av «håndklebagger»,
bollebakst osv.
Onsdag 15. juni avsluttet elvene
med messe i gymsalen på
Biri Ungdomsskole.

OPPSTART AV HÅNDBALL
I BIRI
TROND ØDEGÅRDEN
TEKST OG FOTO

Arbeidet er nå godt i gang for å starte
opp et håndballtilbud i Biri. Fra høsten
av vil Biri IL etter planene stille med et
lag i seriespill i klassen Jenter-14, men
tilbudet om å spille håndball skal også
gjelde for andre årsklasser. Målet er å
lage et tilbud for barn fra første klassetrinn på skolen og oppover.
Det er Gry Nordlunde og Gry Haugelien som trekker i de fleste trådene i
et omfattende arbeid med igjen få liv
i håndballen i bygda. Det begynner å
bli mange år siden, men Biri har faktisk
stilt med både aldersbestemte jentelag
og seniorlag i denne sporten tidligere.
Hjemmebanen var den asfalterte banen
ved ungdomsskolen, så det sier seg sjøl
at det var harde bud og «ingen kjære
mor» for de som spilte.
Etter at ønsket om en eget håndballgruppe i Biri fikk støtte på idrettslagets
årsmøte i mars, har altså «Gry & Gry»
jobbet videre med forberedelsene. De
har begge lang erfaring fra håndballspill
på lag i distriktet. Gry Nordlunde har i

mange år vært keeper i Redalen, men
har også vært innom Veldre (i Brumunddal) og bedriftshåndball. Gry Haugelien
har (foruten i Biri, den gangen vi sist
hadde lag), kastet håndball for både
Nes og Redalen. I tillegg var hun også
aktiv som fotballspiller i «storhetstiden»
på 90-tallet da Biri spilte seg opp
i kvinnenes 1. divisjon.
Interimstyret i håndballgruppa hadde
sitt første møte 30. april i år og er nå
godt igang med planleggingen. Det
vil bli arrangert et oppstartsmøte på
sensommeren, den 30. august kl 19.00.
Møtet vil foregå i storsalen på klubbhuset i Biri idrettspark. Og da håper de to,
godt over snittet engasjerte damene,
at det vil møte opp mange håndballinteresserte gutter og jenter. For det er
jo spenningsmomentet – at det finnes
mange håndballinteresserte i bygda vår
vet de jo, men vil det være mange nok
som også ønsker å være aktive? Noen
trenere er engasjert, og treningssteder
er også på plass. Moelvenhallen vil
være hjemmebane og treningssted for
J-14, mens gymsalen på Skrinnhagen
vil bli benyttet til treninger for de yngste
lagene. Gry og Gry vil være trenere for
J-14, men i oppstartsfasen vil de også
kunne fungere som hjelpere for de
andre lagene.

Gry Haugelien og Gry Nordlunde er klare til å starte opp igjen med håndballag i Biri.

For barn fra 6–9 år spilles det i dag med
mix-lag (jenter og gutter sammen), og
de kaster 4er-håndball på små baner.
10–12 åringene kaster 6er-håndball, og
her er lagene delt opp i rene jente- og
guttelag. Fra 12 år spilles det 7er-håndball og da spilles det regionserie.
Så langt har det blitt gjennomført to
planleggingsmøter, hvor blant annet
Magnar Linnerud har vært tilstede.
Kasserer for styret i håndballgruppa er
på plass, men det gjenstår fortsatt litt
arbeid med resten. Men under intervjuet
er både Nordlunde og Haugelien litt
hemmelighetsfulle når det gjelder noen
av detaljene, så når det første årsmøtet
i Biri IL Håndball avholdes søndag
25. september i høst, har Biriavisas
utsendte inntrykk av at brikkene vil være
på plass.

Det har allerede blitt lagt ut, og det
vil sjølsagt legges ut ytterligere informasjon på nettet. Så det er fullt mulig
å finne ut litt mer ved å avlegge Biri
idrettslags hjemmesider (www.biriil.no)
et besøk – og derfra klikke seg inn på
håndballgruppas egne sider. Damene
har også laget en egen side for «Biri IL
Håndball» på Facebook, så Gry og Gry
er glade for hver og en som bestemmer
seg for å følge utviklingen i Birihåndballen også der inne.
Håndballgruppa vil også være tilstede
ved Biri ILs stand på Biridagen, og de
vil blant annet gjennomføre en straffekastkonkurranse og en quiz. For dere
som har lyst til å vite litt mer om håndballsatsingen i bygda så er det altså
bare å ta turen bortom idrettslagets
stand for å stille spørsmål!

KLUBBDOMMERE
TEKST GRETHE E. NILSEN
FOTO TORBJØRN OLSEN

så mye skryt. Det var mange lagledere
som syntes dere gjorde en utmerket
jobb, og det er artig for klubben når de
gir oss denne tilbakemeldingen.

Vi i Biri er så heldige at vi har god
rekrutering av egne klubbdommere.
Takket være god veiledning og
kursing av Odd Arne Kalløkkebakken,
Åge Jevnesveen og Torfinn Austad.

I tillegg blir det snakket om dere i
ettertid. Både via mailer, og tro det
eller ei, på butikkene på Gjøvik.

I år har vi fått mange nye ”dommerspirer” og de har allerede dømt flere
kamper hver seg. I tillegg til de dommerne vi klarer å beholde fra tidligere år.
Nesten alle var i aksjon under jentecupen. Så kjære DOMMERE – dere får

Håper dette er positive tilbakemeldinger som gjør at dere vil opptre
i dommerdrakta i flere år for Biri IL.
Årets dommere er :
Åsmund Dæhlen
Lene Jevnesveen
Erik Kjernlie

Kristian Ø. Andersen
Henrik Engeskaug Nilsen
Øystein Bakke
Thea Herberg
Isak Brun Torvik
Jan Helge Trettsveen
Even Riise Thorstad
Andre Kalløkkebakken
Thomas Jevnesveen
Kevin Studalen
Hannah Engeskaug Nilsen
Eirik Kornkveen Riise
Erik Olav Rindahl
Sindre Olav Stensen
FRA JENTECUPEN 2011
Thea Herberg er en av mange unge dommere i Biri IL.
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Ny grill.

TORSDAGSKLUBBEN
Dersom du ønsker å bidra med litt
uforpliktende dugnad for Biri IL, så er
«Torsdagsklubben» tingen. Vi er en
liten gjeng som møter opp hver torsdag
mellom kl 18.00 og 21.00, og utfører
diverse dugnadsarbeid på anleggene til
Biri idrettslag.
Vi er om lag 10 «gutter» som møter opp
når det passer hver enkelt, det er ingen
forpliktelser eller mas. Vi jobber litt,
drikker kaffe og prater tull.

I år har vi jobbet med rydding, vedhugging i lysløypa, bygd grill og laget
en ekstra bru inn til Myrvang.
Dersom du tror dette kunne være
noe for deg, så ta kontakt med Bjørn
Feiring (917 33 774), Magnar Linnerud
(970 29 575), eller bare ta deg en tur på
Myrvang en torsdag det passer.

Ny bru over bekken.
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PÅ ORRHANALEIK
Turen startet med matinnkjøp på butikken.

GRETHE ENGESKAUG NILSEN
TEKST OG FOTO

Tradisjonen tro dro kalvegruppa i Nordby gårdsbarnehage på
Orrhanaleik i vår. I fire år har dette vært avslutningsturen for barna
i Nordby før de begynner på skolen.
Det var ti spente barn som troppet
opp i barnehagen fredag 6. mai. Endelig
var dagen kommet for deres overnattingstur. Turen var lagt til Båbergsetra hvor Mette, som jobber i barnehagen, har hytte. Utstyrt med sekk
og sovepose gikk turen først innom
butikken. På forhånd hadde barna blitt
enige om at pølser og pommes frites
var riktig turmat og etter at dette og
annen nødvendig proviant var innkjøpt,
bar det oppover Øverbygda med bil.
Fremme ved bommen ble all bagasjen
lastet over på hengeren til Mettes
firhjuling. Dette lettet gåturen fram
til Båbergsetra.
Vel framme i hytta var det tid for lunsj.
Etter at magene var mettet fant alle
fram soveposene sine og la seg vel til
rette i hyttas sengeplasser. De voksne
på turen var nok litt overrasket over at
barna allerede ville legge seg. Klokka
var jo tross alt bare ett på dagen. Etter
grundig utprøving av soveplasser fant
heldigvis de fleste ut at det faktisk var
for tidlig å legge seg. Dessuten måtte
jo hyttas uteplass utforskes. Rett ovenfor hytta ligger det et åpent område
hvor Orrhanan trives godt på våren.
Det var hit turen skulle gå klokken tre
på natta. Før middag var barna med
og skar ned grankvister som de tettet
et gjerde med. Bak dette ble det lagt
på plass et stort liggeunderlag. Slik ble
leirplassen klar til nattens beskuelse.

God mat hører med når man er på hyttetur.
Barna hadde selv valgt menyen.

Etter middag, barnetv og litt godterikos
var det endelig tid for å legge seg på
ordentlig. Selv om noen brukte lenger
tid enn andre på å sovne, var det
absolutt ingen problem å få lagt disse
barna. Er man på overnattingstur så er
det vel selve natta som er målet? Når
en i tillegg vet at man skal opp og ut
i mørket midt på natta, ja da blir det
ekstra spennende!
«Yes! Klokka er tre», utbrøt den første
gutten som ble vekt klokken tre på
natta. Selv om alle ikke var like nattefriske, sto det ti påkledde barn med
sovepose rundt halsen etter en halvtime. Endelig var tiden kommet for å
legge seg ned på leirplassen for å lytte
etter Orrhaner. En skulle kanskje tro at ti
spente barn ville klare å skremme vekk
vare fugler men neida. Denne gjengen
hadde nok skjønt poenget med å være
musestille. Etter en kort stund begynte
det å lysne og etter hvert kunne man
høre de kjente lydene av Orrfugl.
Gjennom granbaret kikket barna frem
og sannelig landet en Orrhane på plassen foran dem. Uheldigvis spilte han
ikke så lenge men alle fikk da både hørt
og sett den. Ekstra gøy var det også at
en hare kom hoppende forbi.

Vi rigger opp leirplassen med barkvister og liggeunderlag. Her blir det fint å gjemme seg for fuglene.

Klare for å gå ut midt på natta.

På leirplassen. Alle lytter spent etter fuglelyder.

Etter frokost var det tid for avreise.
Foreldrene som ventet nede ved bommen, møtte en trøtt, men fornøyd gjeng
med barn. At dette hadde vært en flott
naturopplevelse var det ingen tvil om.

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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SOMMERKONSERTER
I BIRI KIRKE
TEKST BIRI MENIGHETSRÅD

Det har etter hvert blitt en god tradisjon
med åpen kirke i Biri på onsdagene i
sommerferien. Særlig har de halvtimes
konsertene kl 12.00 blitt et populært
arrangement. Dette året kan Biri
menighetsråd presentere ei liste med
unge, lovende musikere i tillegg til noen
av de mer garvede som har vært med
før. Det gode Steinway-flygelet står
sentralt i gjennomføringen av disse
konsertene, og i sommer er det fire rene
piano-konserter.
Ellisiv Tandberg og Åslaug Hegstad er
unge, klassiske pianister. Tandberg er
elev ved kulturskolen på Gjøvik, men
tar i tillegg timer på Norges musikkhøgskole.
Åslaug Hegstad er masterstudent på
Norges musikkhøgskole og har dette
året vært utvekslingsstudent i Wien.
Kristian Andresen er jazz/improvisasjonspianist og musikkstudent.
Deborah Anderssen kombinerer
improvisajon og klassisk pianomusikk
og underviser til daglig på musikklinja
på Tranberg videregående skole.

Amund Haugen Tusvik spiller fiolin
ved Gjøvik kunst- og kulturskole og
akkompagneres av Biris organist Inger
Schiager.
Astrid Ekern synger og spiller piano
og har gått musikklinja ved Tranberg
videregånde skole.
Ragnhild Skundberg er sanger og
kordirigent og har nylig tatt over ansvaret som korleder for Vingrom sangkor.
Konsertene er gratis og det serveres
kaffe i forbindelse med åpen kirke.
KONSERTLISTE:
29. juni: Ellisiv Tandberg
06. juli: Amund Haugen Tusvik,
Inger Schiager
13. juli: Kristian Andresen
20. juli: Åslaug Hegstad
27. juli: Astrid Ekern
03. aug: Deborah Anderssen
10. aug: Ragnhild Skundberg

Du finner oss i Ringvegen 12, Kirkeby på Gjøvik!
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FORELDREMØTE MED FISKESPRELL
GRETHE ENGESKAUG NILSEN
TEKST OG FOTO

I Nordby gårdsbarnehage ønsker
vi å ha fokus på et sunt kosthold.
Da bør det stå en del fisk på menyen.
Næringsstoffene i fisk er spesielt viktig
for vekst, utvikling, læring, tannhelse,
forebygge tannhelse og sykdom.
Men noen barn sier «liker ikke» og
«æsj» så fort de hører ordet fisk! Derfor
har vi sendt personalet på matkurs!

Barn liker fisk, de vet det ofte ikke
selv! Derfor må vi gjøre det spennende
og oppfordre alle til å prøve og smake!
Og selvsagt la barna få være med på
matlagingen.
Noen av oppskriftene tok vi med og
delte på et foreldremøte i barnehagen,
og dermed ble det et minikokkekurs
etterfulgt av gode smaksprøver.

OVER: Lesing av oppskrifter og jobbing i grupper med tilbereding av spennende fiskeretter!
TIL VENSTRE: Her er det deilig fiskekoldtbord! «Fisk i en fei», «Skattekiste» og hjemmelagde fiskepinner med sursøt
saus og ris! Nam nam!
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Fiske i utløpsoset til Skulhuselva. Her har jeg fått vederbuk, ørret, gjedde, harr
og sik. Dammen til venstre blir ei rolig bakevje ved høyere vannstand og da er
dette en god gyteplass for gjedde.

Bekkefiske i liten høl. Har man sett en liten høl på fire – fem meters lengde, så
kan man la agnet følge strømmen inn. Det er få steder med så god plass som
dette i Skulhuselva.

PÅ VEG MOT SKULHUSELVAS KILDER (1)
De fleste på Biri ser nok på Skulhuselva som et brukar eller et rekkverk som de passerer til og fra Gjøvik. Men, Skulhuselva er
noe langt mer. Det er fiske, badeplasser, nedlagte sagbruk, frosk og nedfallstrær. Etter å ha bodd 20 år på Biri har jeg funnet
det naturlig å søke opp mot Skulhuselvas kilder. Hvor er det? Hva skjuler seg der? Hva finnes i skog og myr på vei til kilden?
Hvor er de beste fiskestedene?
TEKST SYVER AASBERG
FOTO STEIN ERIK MYHRE

Først; det er seks store vassdrag som
munner ut i Mjøsa fra Biri; sydfra er
det Stokkelva i Redalen (her renner
“hele Snertingdalen” ut), Skulhuselva
(ved bussholdeplassen på Smedmoen
og Hanssvevegen), Vismunda (med
tilsig helt inne fra fjellet Prestkjerringa
i Fåberg), Kalverudelva (ved Biristrand
skole) og Bjørnstadbekken (ved
Stranda camping) som er grenseelv
mot Lillehammer kommune. I forhold
til Kalverudelva er Skulhuselva den
rene floden (!) – og dermed også
mer spennende.
Ved utløpet av Skulhuselva er det godt
og interessant fiske. Du kan få nesten
hva som helst på nesten hvilken som
helst redskap. Når det passerer 13
grader i vannet vil det ofte være småvak
i utløpet; ørret, harr, sik... Og om våren
– når vannet står høyt – så er det på
kveldstid gjedde å finne i den grunne
hølen sør for utløpet. Gå gjerne utover
steinmalen langs utløpet. Her har jeg
fått mye rart.
Utløpsoset er et flott sted å ta med
barna på fiske. Parkering 20 meter
unna. Vær forsiktig, list deg frem. Det
er nesten alltid et eller annet der uti.
Så, vel 100 meter oppover elva mellom
alle buskene kan du finne en litt avlang
høl med ei “renne” i. Det er det dypeste
stedet nedenfor riksveg 4. Prøv med
mark her. De andre småhølene er stort
sett for små til at det er sannsynlig med
fisk som kan bite over en godt egnet
markekrok. Det er vondt å komme til
og det kan kanskje holde med en kort
stang. Dette passer derfor for barn fordi
det er spennende med strømmende
vann.

Gotisk fiske
Akkurat på oversiden av bruene er den
beste fiskehølen her nede. Dyp og med
oksygenbrusende innløp. Her kan du
fiske fra sykkelen hvis du lener den
inntil brurekkverket. Eller du kan gå inn
under veiene og fiske nedenfra og opp
og inn i hølen. Det er spennede, omtrent
som i en gotisk katedral. Med en lang
markestang eller en liten fluestang og
med kjapp teknikk, så er det muligheter.
Bare ikke la deg distrahere av lastebildur og risting.
Her under brua er det som å være i en
gotisk katedral. Deilig og svalt der nede
og med buer som strever oppover. Slik
er også de franske store katedralene,
eller engelske… Det er nok flere biringer
som har sittet stille i åndeløs kontemplasjon i katedraler nede i Europa enn
som har har mistet pusten av spenning
under bruene langs Skulhuselva.
Men, vi får videre oppover mot kildene.
Det er mange småhøler oppover langs
elva, høler med lengde 2 – 3 meter.
Er man heldig, kan det slenge en liten
fiskepinne. Det er nylig hogd skog på
sørsiden av elva, så nå i noen få år
kommer man til med fiskestang. Her
henger nemlig lauvskogen tett over
elva. Så etter 1 kilometer kommer noe
totalt uventet:
Tarzan og Janes hemmelige badefoss
Ja, for slik ser den faktisk ut, Skulhusfossen – eller Laggerstugufossen – som
Martin Kolbergsrud kaller den. Her er
25 meters fall på kort avstand, flere
steder 2 – 3 meter rett opp, flere løp
og svaberg med sildrende vann. En
reinspikka jungelfoss av den sorten som

Tarzan og Jane av og til lurte seg bort
i når han hadde en rolig dag! Dette var
tidligere en kjent badeplass med flere
fine småhøler. Og i de to nederste var
det fisk. Så, her var det badedammer
og fiskedammer. Og sannsynligvis
er det her de største fiskene som
legger ut på gytevandring fra Mjøsa
står i kø og funderer på hvordan de skal
komme seg videre oppover svaberget.
Det skal være tatt stor fisk her på den
tiden biringer drev med lystring i sene
høstnetter. Så stor fisk at tall ikke kan
nevnes! For å komme hit, prøv å smett
inn i skogen i en umerket sti fra
Hansveavegen. Det er bare hundre
meter inn til elva fra vegen, men du må
være god til å fote deg for å gå ned.
Ovenfor Skulhusfossen blir det
roligere. Fra overkant av fossen og opp
til Klundbyvegen ved Biri Autoservice
er det 800 meter. Fra fossen og de
første hundre meterne er det litt strøm
og ca fire meter brei elv med store
steiner nedi og med tilhørende
små utgravde groper rundt
noen av disse steinene.
Dette er vanskelig å finne
ut av på første turen – for
hvis du stikker hodet frem
fra busker og bregner så
ser jo fisken deg. Så dette
er et typisk sted der det er
lurt å være lommekjent.
Senke marken rett ned
Beste redskapen er nok en
lang stang med snelle og
mark som agn. Har du funnet et mørkt parti i elva bak
en stor stein, så tre stanga
ut mellom trærne og sveiv

marken rett ned i “dypet”. Der det er
grunnt og lyst står det ingen fisk. Men
et likt grunnt område kan likevel brukes
når det er strøm over den og strømmen
fortsetter rett ut mot et dypere område.
La oss si at det her kanskje kan være
dyp på ned til en meter – neppe mer.
Senk gjerne marken ned helt inntil land.
Etter noen hundre meter med steinete
rolig elv, så blir den grunnere og det
er mye sand. I dette partiet er vegetasjonen helt spesiell; masse store
bregner. Her er det nok best å være
på forsommeren før bregnene nesten
gjemmer hele elva. (De heter strutseving, er godt over meteren høye og
du kan kjenne dem igjen på den korte
grove stammen (10 – 20 cm) som
bladene vokser opp fra og det at du
finner gamle rester av brune gamle blad
fra i fjor som fremdeles sitter fast
i stammen der nede. Dette er den
største arten bregner i Norge.)
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Fisketeknisk så er det også her lang
stang som gjelder; senk marken helt
inntil land de få stedene du ser det er
litt strøm og det er litt dypt; 20 – 40 cm.
Slike områder kan de største fiskene
gjerne stå i skjul innunder torva. Slik
sett er det kanskje best å fiske helt
inntil bredden på den andre siden, hvis
stanga di er lang nok.
Langs elva på nordsida her går en fin
sti som starter oppe fra Klundbyvegen.
Følg denne stien. Når du her går langs
elva kan du tenke på at området der før
kaltes Ringa. Det var her gamlekarene
– som er pensjonister nå – kjørte masse
tømmerlass ned til Biri Bruk. (Nede ved
Mjøsa ble det anlagt et større sagbruk
– til den tid å være. Det ble bygd opp
tidlig i 1940-årene og nedlagt i 1979
og brant ned på slutten av 1990-tallet.
Heller frosk enn fisk
To hundre meter ned fra Klundbyvegen kommer bekken fra Melbyvannet
sigende. Her er fin sand og masse trær
som ligger over selve bekkeløpet, som
kan være halvannen meter kanskje.
Dette er et område som etter min
vurdering er mye bedre for frosk enn
for fisk. Opp mot Melbyvannet er denne
bekken ei lita sildre i mellom masse
grov stein. Det mest interessante her er
heller de store haugene i terrenget, flere
over ti meter høye og med grov stein
på alle kanter. Dette er tegn på sterke
krefter under nedsmeltingen etter siste
istid. Her har vært groper i eller oppå
isen som har samlet mye løsmasser
i sterke vannstrømmer. Huttetu... Etter
det jeg har skjønt ble området nedenfor
Klundbyvegen kalt Klundbyfløyten. En
fløyt er betegnelsen på et nesten flatt
område. Området oppover fra Klundbyvegen og videre langs Skulhuselva er
for eksempel også ganske flatt og blir
lokalt kalt Sagfløyten. Det har nok vært
ei sag litt inni skogen der, tenker jeg.
Mer om det i kapittel to i serien «På veg
mot Skulhuselvas kilder».

Fiske i gotisk stil. Dette er den første skikkelige fiskehølen et par hundre
meter opp fra Mjøsa. Her kan du fiske fra sykkel, fra bredden slik som bildet
viser, eller nedenfra innunder bruene. Alt etter hvor vanskelig – eller smart du vil gjøre det. Dette bør være et sikkert sted å finne fisk.

Skulhusfossen, også av noen kalt Laggerstugufossen. Inni her er både
badedammer og fiskedammer. Gytefisk fra Mjøsa kommer neppe opp disse
svabergene, så her kan det kanskje være spennende opplevelser å hente.
Dette er favorittstedet til Tarzan og Jane.

Lurefiske rundt stein. Med utgangspunkt i alle bregnene ved Klundbyfløyten
må man forsøke å manøvrere agnet ut i litt dype partier rundt steiner
og helt inntil land. Om sommeren blir vannstanden liten. Man må være
meget forsiktig.
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LAGBILDER - FOTBALL 2011

BIRI GUTTER/JENTER 6

Foran fra venstre: Magnus Sand, Gard Solbakken, Emil Strandengen, Marie Krageberg, Emil K. Gilberg, Bjørn Are Sandsengen, Morten Ramstad, Eskil F.
Mathisen. Bak fra venstre: Magnus Nordahl, Nicolas Bolscher, Emil August Kvernlien Sveen, Pernille R. Johannessen, Simen Hegge, Mikkel Strandengen,
Lasse Brovold, Leo Skogli, Vemund Brovold. Fraværende: Tinjar K. Sand ,Henning Dreier Austad og Oskar Jacola Sand

BIRI JENTER 9

BIRI GUTTER 10

BIRI GUTTER 10

BIRI GUTTER 12

BIRI JENTER 11
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BIRI GUTTER 16

Bak fra venstre: Martin Johansen, Knut Erling Larsen, Marius Veisten, Gaute Heggelund, Stephan Nybråten, Øystein Bakke, Ole Marius Larsen.
Foran fra venstre: Henrik Engeskaug Nilsen, Erik Kjernlie, Madeleine Ødegaard, Isak Bruun Torvik, Lars Andre Stensen.
Helt foran: Kristian Øveråsen Andersen.

BIRI GUTTER 11

BIRI GUTTER 14
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Flytte for deg sjøl?
Hos oss får du førstehjemslån
fra

3,50%

Er du under 34 år kan du låne inntil 90% av kjøpesummen
til din første bolig. Tilbudet forutsetter helkundeforhold,
stabil økonomi og generell kredittvurdering.
Ta kontakt med oss så får du mer informasjon om førstehjemslån

www.totenbanken.no
Tlf. 61 14 12 00

Følg oss på Facebook
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BIRITURNERE PÅ STEVNE
CAMILLA HEGGE
TEKST OG FOTO

De fleste av oss innkvarterte oss
allerede før helgen fordelt på Fagernes
camping, Bjørkestølen camping og
hos familie.

Søndagen startet med nok et turnertog,
denne gangen fra gamle Leira sentrum
og inn på Leira stadion. Åpningsseremonien bestod blant annet av
nasjonalsang, taler og æresutmerkelser.
Deretter var det tid for oppvisninger fra
alle de ulike lagene. Det var en spent
gjeng fra Biri som gikk ut på banen
som nummer 12 i rekken, av totalt 17
oppvisninger. Jentene, for anledningen
kledd i sort, hvitt og gull, hadde en vellykket framføring med dans, pyramider
og parøvelser. Etter endt oppvisning
var de tid for fotografering før vi pakket
sakene og vendte snutene hjemover.

Lørdagen startet med et stort åpningsshow i Valdreshallen, der noen av
lagene hadde oppvisning med gymhjul.
Deretter stilte alle turnerne opp til
turnertog, med defileringsdrakter,
stevnemedaljer og faner. Turnertoget
gikk fra Fagernes barneskole, gjennom
sentrum og ned til «Parken».

Vi tror de fleste vil være enige om at
dette var et vellykket stevne, og ser
allerede frem til det 70. barnekretsturnstevnet på Dokka 2.–3. juni 2012.
Vi oppfordrer alle til å komme og se
på oppvisningen vår på Biridagen,
og støtte opp om vår lansering av
Biri-muffinsen!

Resten av dagen hygget vi oss med
bading og soling på Fagernes camping.
På kvelden tok vi turen til bowlinghallen,
der vi spilte og koste oss med pizza.

Etter Biridagen tar vi sommerferie,
men starter opp igjen ved skolestart.
GOD SOMMER!
Hilsen Vivi & Camilla

Lørdag 4. og søndag 5. juni deltok
8 turnjenter og 2 trenere fra Biri på
barnekretsturnstevnet i Aurdal. Dette
var det 69. barnekretsturnstevnet
i Oppland, og 40 års jubileumet til
Aurdal turnforening.
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Biri IL Fotball jr. har fått avtale om mobilretur som gir inntekter!
Biri IL Fotball jr. var ett av 500 lag
og foreninger i Norge som har fått
mulighet til å tjene penger på å samle
inn brukte mobiltelefoner.
Dette er en unik mulighet for oss til
å få inntekter som igjen kommer

de yngste fotballspillerne i bygda til
gode, forteller en entusiastisk Eddie
Strandengen fra styret i Fotball jr.

Fotballgruppa mottar kr. 35,- pr. telefon
og har en målsetting om å samle
inn 1000 stk.

Han oppfordrer alle biringer til å sjekke
skap og skuffer, og få slekt og venner
til å gjøre det samme.

De vil ha stand på Biridagen hvor
de samler inn telefoner, og håper å se
flest mulig der.
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FOTBALLER TIL SFO
EDDIE STRANDENGEN
TEKST OG FOTO

Biri IL Fotball Junior har den senere
tiden vært rundt og levert ut fotballer
til de ulike SFO-avdelingene i Biri
og omegn.

SFO Biristrand skole, SFO Skrinnhagen
Skole og SFO Nordby fikk mange nye
fotballer som kan bidra til økt aktivitet
og at barna sparker mer fotball.
Dette var noe som selvfølgelig ble godt
mottatt, slik bildene viser.

Brede smil ved SFO på Nordby.

Stor stemning ved SFO på Biristrand skole.

TRENINGSSENTERET

SOMMERTILBUD
1 MND-KORT: kr 449 (t.o.m. 15.08.11)
2 MND-KORT: kr 819 (t.o.m. 15.07.11)
Dette
•
•
•
•
•
•

kan vi tilby:
Trimaktiviteter i aerobic- og spinningsal
To velutstyrte saler med styrke- og kondisjonsapparater
Eget frivektsrom
Høyt kvalifiserte instruktører og treningsveiledere
Trivelig trimmiljø innenfor trygge rammer
Et sted der du møter god service og et glimt i øyet!

VELKOMMEN TIL ET FOLKELIG TRENINGSSENTER
I NORGES MINSTE BY
Treningssenteret Frisk | Storgata 133, 2390 Moelv
www.friskmoelv.no | Tlf: 41 16 30 66 | post@friskmoelv.no

Barn ved SFO Skrinnhagen skole.
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BIRI JENTECUP 2011 – EN SUKSESS
TEKST GRETHE E. NILSEN
FOTO TORBJØRN OLSEN /
BENTE KRISTIANSEN

54 jentelag i alder 7–14 år var med
og gjorde Biri Jentecup 2011 til en flott
opplevelse, og i tillegg satte vi ny rekord
i påmeldte lag. Dette til tross for mange
andre store turneringer samme helg i
distriktet vårt.
For første gang arrangerte vi cupen over
to dager, og med sluttspill i klassene 13
og 14 år.
Første dag var viet jentene i alder 7–10
år, og andre dag jenter 11–14 år. Det
vil si at i løpet av helgen var det samlet
550 fotballglade jenter på gresset i Biri
idrettspark.
Årets spenning var rundt cup og
sluttspill i klasse J13 og J14. Dessverre
ble det ikke noen deltagere i 14 års
klassen, men i J13 ble det kjempet om
heder og ære. De to store pokalene til
nr 1 og 2 var nok et etterlengtet mål for
alle lag. Biris egne J13 var ubeseiret etter innledende runder og vant pulja si.

Amalie på full fart for å score mål.

De møtte Fart i semifinalen. Det ble en
jevnspilt kamp, men Fart vant til slutt
2–1. I den andre semifinalen møttes
puljevinneren fra gruppe B; Kolbu/KK,
toeren i puja til Biri, LKFK 2. Etter 0–0
ved full tid, sto det fortsatt målløst etter
ekstraomganger. Det var et tårevått
Kolbu/KK som tapte semifinalen på
antall hjørnespark.
Finalen ble et like spennende oppgjør.
0–0 ved full tid og det samme etter
2x5 min ekstraomganger. LKFK
trakk igjen det lengste strået og vant
turneringen med 3–2 i hjørnespark.
Glade jenter kunne løfte trofeet til vers
og vi gratulerer jentene fra Lillehammer.
Vi i gruppen rundt jentecupen opplever
at «cupen» er kommet for å bli, og vi
høster mye ros for et flott arrangement.
Dette hadde vi ikke fått til uten en stor
innsats fra mange parter. Så herved
rettes det en stor takk til påmeldte lag,
foresatte, dugnadsgjengen, klubbdommere, speaker, fotograf og til jentecupkomiteen.

LKFL og Fart med pokalene for 1. og 2. plass.

Vi retter også en takk til Coop Prix Biri
for godt sponsorsamarbeid.
Vi håper at vi ser dere igjen til neste år.

Hannah scorer mot Fart.

Biri J9.

Søre Ål mot Roterud.

Flytte for deg sjøl?
Hos oss får du førstehjemslån
fra

3,50%

Er du under 34 år kan du låne inntil 90% av kjøpesummen
til din første bolig. Tilbudet forutsetter helkundeforhold,
stabil økonomi og generell kredittvurdering.
Ta kontakt med oss så får du mer informasjon om førstehjemslån

www.totenbanken.no
Tlf. 61 14 12 00

Følg oss på Facebook
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STRAFFESKYTTER’N 2011
MORTEN STRANDENGEN
TEKST
TROND ØDEGÅRDEN
FOTO
Som i fjor skal Biri IL arrangere
“Straffeskytter’n”, en uhøytidelig
fotballkonkurranse basert på god,
gammel straffekonk. Biri IL var med
som en av fire pilotklubber i fjor, da
Arnt Eide og Ståle Bokalrud lanserte
arrangementet “Straffeskytter’n” i
Hedmark og Oppland. Vi på Biri hadde
en flott, men til dels kald lørdag i parken
med innledende runder. Vinnerne av
de forskjellige klasser gikk videre til
finalen som også ble avholdt her på Biri
i august 2010.
Arrangementet løftet seg fra innledende runder til finalen, og i år er
Biri igjen påmeldt og skal arrangere
“Straffeskytter’n 2011” den 25. juni
2011 fra klokka 1000.
Det som er nytt av året er at det er
satt et minimumskrav fra arrangøren
om deltagere. Dette gjør at vi i år har
valgt å gjennomføre påmelding som

en dugnad. Alle spillere fra 10 år og
oppover i junior- og senioravdeling har
som oppgave å melde på to utøvere
hver til konkurransen. Dette skjer ved
at hver aktive utøver selger to t-skjorter
med “Straffeskytter’n”-logo. Disse
t-skjortene vil være deltagerbevis ved
gjennomføringen i parken den 25. juni.
Om noen som leser dette ønsker å være
med, men ikke er blitt tilbudt t-skjorte,
er det mulighet for å melde seg på ved
å ta kontakt med en aktiv spiller med
ledig t-skjorte eller Morten Strandengen
i arrangementskomiteen.
Mail:
Mobil:

morten@strandengen.no
970 44 100.

– «Her vil det være plass til alle! Vi
håper arrangementet skal være med
å knytte sportslig aktivitet opp mot
miljøskapende aktivitet med et yrende
liv i Biri Idrettspark», sier Strandengen.

Kort om “Straffeskytter’n”:
* Innledende runder 25. juni kl 1000
* Påmelding ved kjøp av t-skjorte med
“Straffeskytter’n”-logo
* Pris pr t-skjorte kr 150,-

TIL MEDLEMMER OG POTENSIELLE MEDLEMMER I BIRI IL
Utsendelse av medlemskontingenten
er noe forsinket i år, men er nå like rundt
hjørnet. Vi har jobbet med å finne et nytt
og bedre medlemsregister. Dette har
tatt sin tid, og uten at vi har lykkes.

Selv om du ikke har mottatt giro for
innbetaling av kontingent, så er du
registrert som medlem hvis du har
meldt deg inn i 2011, eller betalt
kontingent i 2010.

Derfor vil vi en av de nærmeste dagene
sende ut medlemskontingenten via vårt
gamle system, som dessverre har noen
svakheter. Alle som har innrapportert
at de ønsker å bli medlem vil få giroinnbetaling før sommerferien.

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.
Steffen de Wit har tatt på seg jobben

med å finne et nytt og bedre medlemssystem, og vil være ansvarlig for
medlemsregisteret.
VI ØNSKER DERE ALLE EN
RIKTIG GOD SOMMER, OG TAKK
FOR TÅLMODIGHETEN.
Informasjoner/korrigeringer kan
sendes til en av følgende adresser,
enten som post eller mail:

Magnar Linnerud,
Vismundvegen 25, 2836 Biri
E-post: ml@stadion.no
Mobil: 970 29 575
Med vennlig hilsen
Magnar Linnerud
Leder, Biri I.L.
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BIRI MUSIKKFÆST 2011: Tracie Hunter Band

TORE FEIRING
TEKST OG FOTO

LITE FOLK, MEN ELLERS
VELLYKKET MUSIKKFÆST

Dette var vår tredje musikkfæst, vi
hadde nok ventet innpå dobbelt så
mange folk enn de innpå 140 som
betalte inngang. Vi håper sterkt at dette
ikke er fordi man har mistet interessen
for musikkfæsten vår, men heller at det
skjedde mye annet denne helgen i juni.

Først ute var Sulumig, som rocket seg
gjennom sitt sett på en litt punkete
måte, så kom Renegades på og trødde
til med skikkelig heavy rock. Etter de
kom Echoes og sjarmerte de fleste i
senk. Og dette var vel typisk for alle
bandene, sjarmerende og ikke misnt
dyktige unge musikere alle sammen.
Vi vil ikke utheve noen, men er evig
imponert over den høye standarden og
ikke minst spillegleden. Her må vi takke
Toten Sparebank og Gjøvik kommune
som bidro med penger så vi fikk mulighet til å gjennomføre dette opplegget.

Usett
Vi som arrangører synes at vårt nye
fredagsopplegg, Usett, ble en aldri så
liten suksess. Fire unge band var på
scenen, samt at Nabolaget var med å
gjøre stas på det hele. Vel hundre publikummere i alle aldre møtte opp, det
synes vi var bra.

Gitarskole og Quiz
Arild Nygard inviterte til gitarskole på
lørdag formiddag. Her dukket fem kommende gitarister opp og Arild var kjempefornøyd med opplegget og hadde
også god hjelp av Tomas Austad. Det
offisielle programmet startet med Rockequiz og Finn Bjelke. Tyve mennesker

Vi i Hagbart & Bredo Entertainment vil
takke alle som bidro til en vellykket Biri
Musikkfæst. Alle sponsorer, publikum,
gode hjelpere og ikke minst ansatte og
ledelse ved Honne Kurs og Konferansehotell.

dukket opp! En skikkelig nedtur for
både oss arrangører og ikke minst Finn
Bjelke. Men de som var der fikk valuta
for pengene. Vi vet ikke riktig hvor det
har sviktet, er det i markedsføringen
vår eller er ikke dette interessant for
biringene. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger, enten på vår facebookside
eller muntlig.
El Cuero
Vi håpet jo sterkt at dette ikke skulle
være tendensen for kvelden, med så
lite interesse fra publikum. Dessverre
viste det seg at sånn ble det. Som
nevnt innledningsvis, 140 betalende er
litt i minste laget for at vi skal få til dette
arrangementet, med Biri All Star Band,
Tracie Hunter Band og El Cuero mente
vi å ha satt sammen et interessant
program. Vi tar selvsagt imot tilbakemeldinger på dette også, både muntlig
og på facebook.

Uansett, Biri All Stars var bedre enn
noensinne, Tracie Hunter overrasket
nok de fleste positivt og El Cuero var
bare råbra! Og artistene stortrivdes på
Biri og med publikummet.
Satser igjen
Men vi gir ikke opp Biri Musikkfæst uten
videre og sammen med Honne satser
vi friskt på neste år, både med Usettopplegget, quiz og selve musikkfæsten.
Så får vi komme tilbake med artister
og opplegg. Og håper inderlig på mer
publikum neste år og at det var ulike
årsaker, (landskamp i fotball, etc) som
gjorde at det var litt tynt befolket denne
gangen. Nok engang, gi oss gjerne
tilbakemeldinger.
Hagbart&Bredo Entertainment
Hans Erik Brostuen, Hugo Wiklund
og Tore Feiring

Nabolaget avsluttet «Usett» - og fridde som vanlig hemningsløst til fansen.
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Hele Gjøvik
leser på Biri

USETT 2011: Tor Hadrian Løvstad.

Gjøvik bibliotek feirer
jubileumsåret 2011 med
bok til alle!
Vi deler ut en gratis
spesialtrykt utgave av
Bjørnstjerne Bjørnsons
En glad gutt.

Velkommen innom
biblioteket på Biri
torsdag 16. juni, mellom
kl. 13.00-19.00.
Vi byr på kaffe og kake!
Denne dagen går startskuddet for Hele
Gjøvik leser, og vi fortsetter å dele ut bøker
så lenge det finnes noen igjen.

USETT 2011: Sulumig.

USETT 2011: Renegades.

GLASSVERKSTEDET
I BIRI!
Har du punktert isolerglass eller
ødelagte vanlige vindusglass?
Ta kontakt - jeg kommer gjerne
og tar mål og gir et tilbud.
Raskt og rimelig utført.
Leverer også speil etter mål
USETT 2011: Echoes.

ATLE GAUKSTAD
2837 BIRISTRAND
MOB : 95 10 51 65
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Vippen
HELT PÅ

Neida, det er ikke politikk Ellen H. Tømte bedriver, men
det som damene liker å kalle Vippe Extension. Kara er nok
ikke helt sikre på hva det er, men damene blir ihvertfall
pene av det. Og pene blir dom hos a´Ellen, for hun er
utdannet make-up artist også. I tillegg til at hun har svennebrevet som frisør. det ryktes at hun snart skal gifte seg
med sin Trond Sverre, og det klare nok a´Ellen, for hu har
vøri ute en vinterdag før, med 22 somre på Strænna så sie
det seg sjøl. Men nå finne du henne på dagtid hos
Brifrisørn. Og har itte kjærringom vett tæl å gå dit sjøl, så
får dekk kara sende dom. For penere blir dom!

