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Avisa deles ut til alle hustander i Biri.

MUSIKKSOMMER PÅ BIRI

El Cuero / Promophoto (2011)

Kaizers Orchestra / Foto: Paul Audestad

Karpe Diem / Foto: Martin Johansen

Det går mot tidenes musikksommer her på Biri. Kaizers
Orchestra og Karpe Diem er
udiskutable toppnavn blant
norske artister i dag, og at
begge disse gjester bygda
vår den 2. juli kan vi takke
Biri travbane med Tore Hoff
i spissen for. Musikkarenaen
nede ved mjøskanten meldte
seg alvorlig på som konsertarrangør i fjor sommer med
Toto, og i år har de også altså
plukket på øverste hylle.
Kaizers og Karpe blir storfint
selskap for Biris egne
rappere, Andreas Haugom og
Erland Grønstad, som utgjør
Nabolaget. De to biringene har
jobbet godt de siste årene – og
i tillegg til egne konserter har
de blant annet nylig varmet
opp for verdensstjernene Busta
Rhymes og The Game.
Biri Musikkfæst arrangeres
for tredje gang i juni. Hagbart
& Bredo Entertainment har
ikke bare kjørt akebrett denne
vinteren, men har trommet
sammen et pent knippe
musikere som tar turen
til Honne i begynnelsen av juni.
Tracie Hunter Band og
El Cuero er sammen med
Biri All Stars (Chapter III)
trekkplastere for festivalen i år.
De bidrar med musikken, mens
Finn «Popquiz» Bjelke også i
år tester musikkunnskapen til
publikum lørdag 4. juni. Nytt
av året for Musikkfæsten er
at fredag 3. juni blir viet lokale
band under fanen «Usett».
Unge og uetablerte musikere
inviteres til å spille sammen
med profesjonelle lydfolk. Dette
er en strålende mulighet for de

yngste til å plukke opp tips.
Og det er i dag utallige
spennende band her i Biri.
Vi har sett noen av disse i
tidligere arrangementer – og
en kan trygt si det gror godt
i musikkmiljøet i bygda vår.
Den tradisjonelle revyen på
ungdomsskolen bidrar også
som tidlig arena, og gir de helt
unge muligheter og erfaring fra
scenen. Musikken er en viktig
del av skolens årlige bidrag til
kulturlivet i Biri.
Biri Menighetsråd arrangerer
jevnlig flotte konserter med
både kjente og kommende
musikere. Nå er det snart klart
for vårkonsert, som du kan
lese om i denne utgaven av
Biriavisa. Kjennetegnet på
arrangementene i kirken vår er
kvalitet. Dette er en betegnelse
som i mange år også har vært
ensbetydende med det
Biristrand Musikkforening
foretar seg. I år er foreningen
80 år, og vi skriver om
jubileumskonsertene som
akkurat er gjennomført til
strålende kritikker.
Det skjer i det hele tatt mye
positivt på musikkfronten for
Biri – og Biriavisa drister seg
til å tippe at de store navnene
som besøker Biri i løpet av
sommeren ikke akkurat vil
virke negativt inn på trenden
vi allerede ser. Så gjenstår
det å se om også kommunen
kanskje vil finne en måte og
støtte utviklingen i bygda videre
på? Hører vi noen med lovnad
om et eget øvningslokale for
musikerne i Biri...?

Nabolaget / Promophoto (2011)
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Biri Jentecup 2011
Nytt av året to dager 28 og 29 Mai.

Biri Idrettspark Lørdag 28 og Søndag 29 Mai 2011
Lørdag 28 mai Jenter 6 år til 10 år
spiller 5 fotball
J10
J09
J08
J07
J06

2001
2002
2003
2004
2005

5
5
5
5
5

Påmeldingsfrist er 20. Mai 2010.
Påmelding er bindene og godkjent når
påmeldingsavgiften er betalt.
Av plass– og tidshensyn gis tidlig påmelding fortrinn, ved fullbooking vil
påmeldingsavgift bli tilbakebetalt.

fotball
fotball
fotball
fotball
fotball

Søndag 29 mai Jenter 11 år til 14 år
spiller 7 fotball
J14 1997
7 fotball
J13 1998
7 fotball
J12 1999
7 fotball
J11 2000
7 fotball
Spilleform:
Det spilles 5er fotball for klassene J 06
til J10. 7er fotball for J 11 til j14 lagene inndeles i grupper på 4 eller 5
lag. Alle kamper går på kunstgress og
gressbane.
I hendhold til fotballkretsens kampreglement §12-3 spilles turneringen uten
å kåre turneringsvinner.
Alle lag garanteres minst 3 kamper.
Lag oppført først i programmet beholder drakter ved draktlikhet.
Arrangør stiller med vester som motstanderlaget kan benytte. Husk
”leggskinner”.

Påmeldingen må merkes med:
Lagets navn, Kontaktperson, adresse,
e-post, antall spillere. I tillegg til betaling send e-post til :
grethe_nilsen@hotmail.com
Kampoppsett sendes lagene på e-post
før turneringen starter og kunngjøres
på www.biriil.no.
Påmeldingsavgiften er 700.– pr lag.
Konto nr
Adresse

2050.26.84869
Biri IL Avd.Fotball
v/kasserer
Anne Elin de Wit,
Lirengv. 466,
2836 biri

Velkommen til Biri IL

Alle klasser spiller 2 X 13 minutter.

Opplysninger kan fås ved henvendelse til:
Grethe Engeskaug Nilsen, Telefon, 41 45 04 45
e-post: grethe_nilsen@hotmail.com

WWW.BIRIIL.NO

SNART KLART FOR JENTECUP IGJEN
EDDIE STRANDENGEN
TEKST

Nå er det snart tid for jentecup i Biri
idrettspark igjen. Nytt av året er at
cupen arrangeres over to dager. Med
spill for de yngste lagene opp t.o.m.
10 år lørdag og for lag t.o.m 14 år
søndag. Det blir spennende.

Dette er årets eneste og store dugnad
Biri IL Fotball Junior har, og styret vil
oppfordre alle som blir spurt til å stille
opp velvillig på denne dugnaden.
Vi håper dette skal fortsette å være en

cup som samler mange lag, og som
skal være et flaggskip for Biri IL Fotball
Junior i mange år fremover. Da er vi helt
avhengig av at foreldrene stiller opp på
denne dugnaden. I tillegg håper vi så
mange som mulig setter av disse

to dagene i kalenderen, og stiller opp
som heiagjeng.
Eddie Strandengen – Leder
Biri Fotball Junior

BIRI IDRETTSLAG
ØNSKER SEG
«FLERBRUKSHALL»
STYRET, HOVEDLAGET
TEKST OG FOTO

- Nå er det vår del av Gjøvik kommune
som står for tur til å få en flerbrukshall.
Samtaler og planer er alt i godt gjenge,
Biri IL har hatt en komité i sving for
å se på forskjellige alternativer. Biri
Ungdomsskoles utvidelser og behov,
økte ønske om inneaktiviteter i Biri IL
styrker Biris ønske om en flerbrukshall
- hvor idrett og kultur kan stå side om
side, sprudlet Magnar Linnerud, da
nyheten ble sluppet under idrettslagets
årsmøte.
- Vi er klare til å starte opp håndballgruppe fra i sommer/høst lovet
Ragnhild Svartbekk årsmøte som
enstemmig stilte seg bak valgkomiteens
liste og gjenvalgte leder Magnar Linnerud, sekretær Torfinn Austad, kasserer
Bjørg Feiring, styremedlemmene Nils
Kristian Brostuen, Caroline Baksjøberg,
Marius Veisten og Steffen de Wit (IT).
Styrken er et idrettslag som jobber i lag

på alle nivåer og derfor er det for meg
en fornøyelse å være leder, sier Magnar
Linnerud, og takket ja som leder, og
vet det er mange utfordringer framover
men synes det er godt å ha en solid
økonomi, dugnadsvillige medlemmer og
et solid tillitsvalgtkorps.

LEDER Magnar Linnerud og sekretær Torfinn Austad foran med
Nils Kristian Brostuen, Bjørg Feiring og Caroline Baksjøberg.

- Vi slår ikke rundt oss, selv om vi er
godt forspent med kroner på bok .
Tidligere tider har vist at det er kort vei
fra gode dager til der vi må brette opp
skjorta og jobbe og slite med dugnader,
redusere aktiviteter og øke kontingent
og avgifter. Derfor har vi ivrige medlemmer som står på og hjelper til, noe som
gjør at vi kan holde aktiviteten oppe,
anleggene i god stand og beholde
uforandret kontingent (familiekontingent
kun kr 500.-), forteller Linnerud.

Totalt viste regnskapet et pent overskudd på nær kr 230.000,- som ble
disponert av årsmøtet til nødvendige
avsetninger. Av disse går endel til opprusting av klubbhus og påbygging av
sanitær-anlegg på Nærmiljøanlegget
Myrvang, som dermed får en kjærkommen tilvekst på miljøsiden i dette flotte
området. Tiltaket har ei kostnadsramme
på nær kr 700.000,- hvor man finansierer gjennom spillmidler på ca 33 prosent
av totalkostnadene, mens laget stiller
med det resterende i form av friske
kroner på nær kr 300.000,- mens resten
er dugnad og gaver/rabatter.

2010 fikk pluss i medlemstokken igjen
etter medlemskartotekopprensking.

Idrettslagets årsmøte bifalt også
opprettelse av håndballgruppe som

mottar et oppstartsbeløp til sin aktivitet.
De nær 800 medlemmene kan kose seg
over uforandret kontingent, hovedslagbudsjett for 2011 på kr 825.000,-.
For 2010 ble det registrert 13.100
dugnadstimer. Årsmøtet ble avviklet
på Myrvang, engang et stille og rolig
småbruk som i dag fylles opp av ski,
fotball, lek og friluftslivfolk.
Laget eier tre lysløyper, stort klubbhus,
kunstgressbane som er populær året
rundt, pluss fem andre baner.
Interessen for leie av våre anlegg er
også god, og derfor vil man prioritere
miljøtiltak på klubbhuset for å redusere
fyringskostnader.

FRIIDRETT

KLUBBRENN 2011

STYRET, SKI OG FRIIDRETT
TEKST OG FOTO

STYRET, SKI OG FRIIDRETT
TEKST OG FOTO

Ferdig med skiene for denne
sesongen?, - Ikke fortvil; vi fortsetter
med følgende aktiviteter:
Gateløp starter søndag 1. mai. Se under
for mer informasjon.
Friidrettstrening på idrettsplassen
starter tirsdag 3. mai. Tirsdager til
og med 14. juni kl. 17:30 – 19:00 for
aldersgruppen fra og med 3. trinn.
Innetrening mandager kl. 17:30 har siste
treningskveld mandag 11. april.
Takk for innsats fra trenere og utøvere
denne sesongen!

GATELØP v/Mjøsbruket
Løpet er for alle aldersgrupper.
Det er fritt valg blant distansene
100 – 200 – 300 – 600m.
Løpsdatoer er: 1/5, 8/5, 15/5, 22/5 og
29/5. Vi starter kl. 17:00 med påmelding
fra kl 16.45.
Vi tar kr 20 i startkontingent pr. søndag.
Du kan da delta på flere distanser
samme søndag.
Det er premiering etter hvor mange
ganger hver enkelt deltar, minimum to
ganger.

Det har blitt arrangert 9 klubbrenn og
1 klubbmesterskap i vinter. Deltagelsen
har vært kjempebra på de fleste
rennene. I ei forholdsvis lita bygd som
Biri er det kjempebra når 100 personer
møter opp onsdag ettermiddag for
å gå på ski.

Yngste deltaker.

Et renn har blitt avlyst pga. kulde, og
snittoppmøte pr. klubbrenn havnet på
82 deltagere. Veldig bra!
Vaffelpressa og pølsekokeren har gått
på høygir inne på Myrvang da de aller
fleste gjerne vil fylle opp igjen lagrene
i kroppen etter endt dyst. Vi takker i den
forbindelse alle foreldre som velvillig
har stilt opp på dugnadsvakter i løype
og inne på kafèn. Nå tar vi en pause
fra skigåing frem til høsten igjen og ser
frem til en sommer fylt med andre aktiviteter. Håper folk stiller opp både på
skitrening og renn også til neste år.

Små langrennsløpere.

Ellers vil vi til slutt rette en stor takk
til alle som har støttet oss på sponsorsiden og frivillige som har hjulpet oss
gjennom vinteren. Uten dere hadde vi
ikke hatt kapasitet og midler til å holde
løyper og anlegg slik de er i dag.
Takk for i år. Håper vi ses til høsten!
Styret vil takke alle foreldre som har
deltatt som arrangører av klubbrennen.

Målgang.
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Usett
Hagbart & Bredo Entertainment og Biri MusikkFæst presenterer:

Lokale, unge og uetablerte band
inviteres til å spille på en ordentlig scene med profesjonelle lydfolk.

FREDAG 3. 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 gitarworkshop med gitarist Arild Nygaard fra Sidetrack lørdag formiddag.
Interesserte bes melde seg på til
Hugo, tlf 481 23659, epost: hugo.wiklund@tele2.no
innen 15. mai.
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TROFASTE
MEDLEMMER
BLE ÆRET
STYRET, HOVEDLAGET
TEKST OG FOTO

Under årsmøtet til Biri Idrettslag
ble to av lagets slitere og trofaste
klubbmedlemmer beæret med æresmedlemskap. Dette for deres utrettelige
engasjement for “KLUBBEN I DERES
HJERTE” hvor de begge to har tråkket
siden idretten tok deres iver med storm.
Bjørn Feiring og Åge Jevnesveen ble
utropt til Biri ILs æresmedlemmer for
sine egenskaper som fotballspillere på
nær sagt samtlige alderstrinn.
Fra tidlig på 1960-tallet for Bjørn,
som etter hvert også ble en meget habil
langrennsløper. Da hans aktive periode
var over sørget han for å få god treneropplæring som han delte med klubbens
og tilstøtende klubber. Han har vært
NSFs hovedleder for junior- og dame/
herreelite i renn rundt i verden.
Han har opp gjennom tiden fått mange
tilbud om trenerjobber, men har holdt
seg til Biri og nærområdet, noe vår
klubb har vært godt tjent med. I nær
15 år har Bjørn vært en joker når det

gjelder prosjekter og dugnader. Siden
oppstart av lysløypen ved Myrvang
ble han tildelt kasserer- og dugnadsansvaret, noe som har fulgt han gjennom Myrvangkomiteens realisering
av dette flotte nærmiljøanlegget. Nå
leder han Torsdagklubben og sitter i
skiforeningens styre og idrettsrådet
i Gjøvik.
Åge startet sin aktivitet i klubben som
fotballspiller på aldersbestemte lag
og var en inspirator for kamerater og
i klubben. Snart ble han brukt som
kaptein på lag, videre trener og ikke
minst tillitsmann. Selv om han trente
bra tok det han hele tre år å spille seg
inn på A-laget, men målet var der hele
tiden. Og han var oppmann for
3. divisjonslaget mens de var under
høyt trøkk i to år.
Åge har vært tillitsmannen som alltid har
frontet de aktives saker og sørget for
at aktiviteter har hatt gode vilkår.
Skigruppa har også hatt stor glede

TO ÆRESMEDLEMMER:
Bjørn Feiring og Åge Jevnesveen ble under idrettslagets årsmøte hedret med
Æresmedlemskap. Begge uttrykte glede og takknemlighet – og ville dele hederen
med sine kamerater i det gode klubbmiljøet.

av hans engasjement, det har også
Madshussprinten og ikke minst dagens
damelag i fotball. Hans dugnadsiver
står til tusen.
– Dere er valgt ut av en stor gruppe
personer som fortjener heder og oppmerksomhet, sa den gjenvalgte leder
i Biri IL, Magnar Linnerud, som la til
at laget har hatt og har i dag rundt ti
personer men æresmedlemskap, blant
dem vår verdensmester i kombinert,
Torbjørn Løkken.

– Det å oppnå æresmedlemskap i Biri IL
er vanskeligere enn å få Hans Majestet
Kongens fortjenestemedalje, ettersom
det ikke er utnevnt æresmedlemmer
i Biri IL siden 2001, mens tre har fått
HMK fortenestemedalje i samme tiden
i Biri, avslutter Linnerud.

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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VÅRKONSERT
I BIRI KIRKE
BIRI MENIGHETSRÅD
TEKST OG FOTO

Torsdag 14. april blir det vårkonsert
i Biri kirke. Da kommer pianisten
Maria Brabrand og saxofonisten Lars
Petter Bjerkeseth. Begge er studenter
ved Norges musikkhøgskole der de går
4. året. Maria Brabrand er student hos
Jorun Marie Bratlie og har tidligere spilt
i Biri kirke. Begge ungdommene har
familierøtter i Biri, og konserten i Biri
kirke er noe disse to har hatt lyst til
å gjennomføre lenge. Nå arrangeres
konserten som et prosjekt gjennom
musikkhøgskolen i faget kammermusikk. Konsertprogrammet blir en
blanding av klassisk, jazz, viser, salmevariasjoner og egenprodusert musikk
der vår er gjennomgangstema.
Musikerne har satt ”Jeg velger meg
april” som overskrift på programmet.
Konserten begynner kl. 19.00
Billettsalg ved inngangen – kr 100,Arrangør: Biri menighetsråd
STUDENTER VED NORGES MUSIKKHØGSKOLE:
Det blir vårkonsert i Biri kirke med Maria Braband og Lars Petter Bjerkeseth.

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

Du finner oss i Ringvegen 12, Kirkeby på Gjøvik!

ATLE GAUKSTAD
2837 BIRISTRAND
MOB : 95 10 51 65
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BIRI FOTTERAPI
INNSENDT
TEKST OG FOTO

Hennie Irene Snuggerud kom til Biri
i 1994 og ble i 1996 nyutdannet fotterapeut. Gjennom Irenes yrkeserfaring
og utdanning ble lysten til å lære mer
om fotterapi og drive sin egen bedrift
sådd. Ønsket om å skape sin egen
bedrift, skape sin egen arbeidshverdag
med fotpleie var interessant, og grunnen til å starte opp. Irene er gift med
Steinar og er fortsatt bosatt på Biri, mor
til to voksne barn og har fem barnebarn.
Bedriften ble stiftet i mars 1996. I
1981/82 gikk hun Helse- og sosiallinjen
ved Brumunddal vgs. Deretter begynte
hun som hjemmehjelp i Ringsaker
Kommune. Etter flere år som hjemmehjelp, omsorgsarbeider og gårdsdriver
ble det ønske om mer kompetanse, derfor startet hun igjen på Brumunddal vgs.
Der fullførte hun Kunst- og håndverkslinjen, dette var kravet for å komme inn
på Storhamar vgs. og fotterapilinjen.
Hun gikk ut som nyutdannet fotterapeut
i 1995. I de påfølgende årene har hun
tatt mye kurs og spesialisert seg på
fotterapi, føtter og diabetes.
Hun startet opp i Samvirkelagsbygget,
der innredet hun til fotterapi og salg
av diverse gaver. Etter hvert som tiden
gikk og kundegruppen ble utvidet har
hun gått bort ifra salg av gaver. I dag
leier hun av Biri Frisøren i det gamle
postbygget på Biri og har hovedfokus
på føtter og deres velvære. I dag er det
salg av sko, sokker, gavekort, kremer

og annet tilbehør for føtter. Hun er
medlem av Norsk Fotterapiforbund
og IFID som er en interesseorganisasjon
for diabetesføtter.
Kundegruppen er i dag utvidet til alle
typer mennesker i ulik alder. Det er
kunder fra Fagernes, Snertingdal,
Gjøvik, Lillehammer, Moelv og lokalbefolkningen på Biri. – «Alle trenger å
få litt ekstra pleie og vedlikehold på
sine føtter», sier Irene. Hver uke har hun
jevnt med kunder som gjør dette nesten
til et levebrød. I tillegg til jobben så har
hun en liten stilling i Snippveien boenhet
for utviklingshemmede. Hun synes det
er fint å ha litt variasjon i hverdagen og
samtidig får hun brukt sine kunnskaper
fra utdanningen. Tilbakemeldingene er
veldig bra, og folk på Biri er glad for at
dette tilbudet finnes. Fremtidsplaner er
å jobbe i 10 år, frem til pensjonstiden,
og innen den tid ønsker hun å finne
en erstatter som kan ta over bedriften
etter henne, og bringe den videre. Dette
tilbudet er nå godt innarbeidet og hun
håper at tilbudet fortsatt består. I dag
har hun det beste utstyret som er på
markedet for å utføre behandlinger,
og for å utføre en best mulig jobb for
kunden.
For mer informasjon sjekk hjemmesiden
www.birifotterapi.no

STARTER
HÅNDBALLGRUPPE
Vi ønsker oss eget håndballag på Biri,
og derfor søkte vi Biri IL om å få opprette ei gruppe under Biri ILs paraply,
sier en av ildsjelene for håndball i Biri,
Ragnhild Svartbekk, som ble veldig glad
for vedtaket på årsmøtet.
– «I dag er vi i lag med Redalen IL, men
vi tror at det vil bl langt flere som vil
delta om vi har eget lag på Biri», stråler
Ragnhild. «Til høsten er vi i gang», lover

hun. Dermed får barn og ungdom et
etterlengtet tilbud – og leder i Biri IL,
Magnar Linnerud, var også fornøyd
med vedtaket som også innholdt en
startkapital. – «KANSKJE kommer dette
vedtaket til å påvirke framskyndelse av
en hall på Biri, enten i idrettslagets regi
eller en annen løsning», tenker Linnerud
høyt.

Ta vare på føttene dine!
Ta fotpleie!
Åpningstider:
Mandag
Onsdag
Torsdag
Fredag

9–19
9–15
9–17
etter avtale

Normal åpningstid er mellom 9–15
Timereservasjoner for besøk etter kl 15
BESTILL TIME PÅ TLF.: 611 72 009
eller via http://www.biri.no

GLEDER SEG:
Ragnild Svartbekk er
storfornøyd med årsmøtets
positive holdning til
håndballgruppe i Biri IL.
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VELLYKKET 80-ÅRSJUBILEUM:
DET NYTTER Å SATSE

FLOTTE KONSERTER:
Biristrand Musikkforening
med dirigent Nils Erik Lister
i spissen holdt to strålende
konserter forrige helg.

Med humor og variert korpsmusikk dro Biristrand Musikkforening fulle hus både på
Strandheim og Biri Herredshus forrige helg. Leder i musikkforeningen, Børre Feiring,
mener det kan være verdt å satse på kvalitet.
TORE FEIRING
TEKST OG FOTO

For det ryktes om stor underholdning
med revyinnslag og sang, piano og
ikke mist, korpsmusikk strandinger og
biringer fikk presentert over to kvelder.
Korpset med dirigent Nils Erik Lister
i spissen og korpset egne solister
med gjestene Leif Andres Wentzel og
Trond Nagell-Dahl utløste ovasjoner
og stående applaus hos bygdefolket.
- Totalt dro disse to jubileumskonsertene 240 betalende publikummere, jevnt fordelt på Herredshuset og
Strandheim, forteller Børre Feiring.
Verdt å satse
Selv om Biristrand Musikkforening
har noenlunde bra og stabil økonomi,
hadde de nok sommerfugler i magen
da de dro det hele i gang. – En viss
økonomisk risikosport er jo dette,
mener Feiring, - med såpass kostbare
artister måtte vi ha ganske mange
betalende for å få det hele til å gå
rundt. – Du vet, kvalitet koster, men vi
hadde lyst til å satse denne gangen, og
det lønte seg. Og så sprer det seg jo at
også vi i korpset leverer varene, det er
viktig i denne sammenhengen det også.

Flyttet dag
I tillegg til godt kjente gjestearister,
mener Feiring at det å flytte konsertdagen i Biri fra fredag til søndag også
var et lurt trekk. - Det er nok tydelig at
søndagskvelden er et bedre konserttidspunkt en fredagskvelden, sier han.
– Det bidro nok til et omtrent fullt Biri
Herredshus.
Men selve arrangementet hadde de full
kontroll over. Etter mange år med både
vår- og høstkonserter og et godt samarbeid innad i korpset ligger det nærmest
i blodet å arrangere konserter av denne
typen. – Alle i korpset vet hva de har å
gjøre, sier Feiring,- som ikke får fullrost
sine medmusikanter nok. – Vi begynner
å bli drevne i dette her. Og med et lite
overskudd er vi kjempefornøyde, vi gjør
jo dette for at vi stortrives med det, vi
synes rett og slett at det er moro.
Og da kommer nok de økonomiske
resultatene i annen rekke, hoveddelen
av inntektene våre henter vi likevel inn
i form av dugnader av forskjellig art.

Ikke utlodning
Men å gå på konsert med Biristrand
Musikkforenin og tro at du skal vinne en
fruktkorg på billetten kan du glemme.
– Vi har gjort tre vedtak i forbindelse
med aktivitetene våre, sier Børre Feiring,
det ene er at vi aldri skal ha utlodninger,
vi skal servere kaffe og kaker gratis
og billettprisene skal være såpass lave
at alle skal ha råd til å ta med seg
familien på konsertene våre. Det skal
aldri stoppes av stive billettpriser,
understreker han.
Avslutningsvis kan han nesten love at
det skal bli en konsert i høst også, hva
og hvordan vil han ikke si noe mer om,
men takker bygda for at de blir brukt
flittig til 17. mai, juletrefester og andre
anledninger, det er derfor vi er til, mener
han. Og som leder av musikkforeningen
tror vi Børre Feiring når han på vegne
av hele korpset påstår at dirigent Nils
Erik Lister er en av grunnene til at det
er så morsomt å være med i korpset, han er en Guds gave til oss i Biristrand
Musikkforening.

ENGASJERT LEDER:
Leder i Biristrand Musikkforenig,
Børre Feiring, mener at å satse på
kvalitet lønner seg. I tillegg skal det
være morsomt å arrangere konserter.
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Flytte for deg sjøl?
Hos oss får du førstehjemslån
fra

3,25%

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

www.totenbanken.no
Tlf. 61 14 12 00

Følg oss på Facebook

ABONNER PÅ BIRIAVISA

UTGIVELSESPLAN BIRIAVISA 2011

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

NR.
1
2
3
4
5

Pris kr 100,- pr. år (5 nummer)
Kontakt:
Magnar Linnerud | ml@stadion.no | Mobil: 970 29 575

UTGIVELSESDATO
10. februar
14. april
9. juni
18. august
24. november

MATERIELLFRIST
3. februar
7. april
2. juni
11. august
17. november

MERKNADER
Madshus skifestival,12.02
Lagbilder fotball
Biridagen, lørdag 11.06
BiriLordan, lørdag 20.08
Julegateåpning

Tekst og bilder sendes:
Magnar Linnerud | ml@stadion.no | Mobil: 970 29 575
Annonser:
Kjell Heimdal | stranten@start.no | Mobil: 950 67 779
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BIRI A - DAMER 2011

BIRI A-DAMER/2011
Foran fra venstre: Heidi Sand, Tina Neperud, Gina Bruun Torvik, Tonje Tveit, Lene Jevnesveen, Marthe Stine Lunde, Miriam Tallaksen, May Britt Haugen
Bak fra venstre: Åge Jevnesveen (trener), Lisbeth Grønvold, Elin Solberg, Stine Haugelien, Lene Øversveen Sveum, Hanne Leirhol, Ann Lene Gillerhaugen, Thea Herberg,
Lena Sylliåsen
Ikke tilstede: Stina N Roko, Kate Iversen, Oda Storlien og Ingrid Emilie Klundby.
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BIRI A - HERRER 2011

BIRI A-HERRER/2011
Foran fra venstre: Håkon Forrestad Swensen, Marius Veisten, Andreas Haugom, Gunnar Sigstad, Kenneth Grønvold, Trond Engelund, Jonatan Engeskaug Nilsen
Bak fra venstre: Lars Moe Kjenseth (lagleder), Ståle Veisten (lagleder), Stian Løkken (assistenttrener), Tom Evensen (hovedtrener), Lars Erik Engen, Morten Haugelien, Lasse
Iversen, Espen Simensen, Atle Haugelien, Magnus Nilsen, Anders Engelund (lagleder)
Ikke tilstede: Harald Andreassen, Lars Brostuen, Erland Grønstad, Eldar Moen Lindgren, Tore Stalsberg, Mickey Nielsen, Tor Bøe, David Forrestad Swensen
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100 METER MED SAND I MJØSA
– men vi kan ikke se det...
SYVER AASBERG
TEKST

Om lag 300 meter utenfor travbanen
og Svennesvollene er det er sand og
gruslag som er over 100 meter tykt.
Og tvers over Mjøsa i dette området,
så er stort sett vanndypet 30 meter.
Halvveis over mot Ring så ligger det
en undersjøisk “fjellknaus” med nesten
100 meter høydeforskjell.
Etter å ha skrevet om lange sandrygger nordvest for Onsrudvatna er
turen i dag kommet til sand vi ikke
kan se, nemlig det som er under
vann. Utløpet på Vismunda har den
største forekomsten av sand i Gjøvik
kommune. Også dette kan man finne
i Norges geologiske undersøkelse nr.
345: “Beskrivelse til kvartærgeologisk
kart Gjøvik”. Fra hele Biridalføret,
ja nesten helt opp mot “fjellet” Prestkjerringa i Fåberg Vestfjell, så tar
Vismunda med seg vann og partikler i
vassdraget helt ut i Mjøsa. Det skjedde
allerede fra tiden mens det lå spredte
isforekomster oppover liene. Og det
skal skje igjen nå i vår.
Når vi går langsetter flomstore elver
om våren hører vi hvordan det romler
og braker fra elva; det er stor stein
som veltes nedover av kraften av
vannmassene. Går dere på nedsiden
av E6 (dere kan gå fra sentrum og
langsetter forbygningen langs elva og
derfra under E6), så kan dere se masse
stor lempestein som ligger utover inni
skogen på høyre side. Her har det vært
store krefter i vannet, selv om det er
tilnærmet flatt.

Vismunda har noenlunde jevnt fall hele
veien fra Storlondammen og ned. En
tur opp gjennom bygda viser at elva
mange steder har gravd seg klart mer
enn ti meter ned i jordmassene. Når det
ikke er noen små sjøer mellom Storlondammen og Mjøsa som disse massene
kan ha fylt opp, ja da er alt samme ført
ned i innsjøen.
I 1977 foretok Norges geologiske
undersøkelse seismologisk undersøkelse av Mjøsa rett ut for Biri. Se på
kartet og tegninger av snitt. Profilen
D – D´ viser målingen rett over Mjøsa
og profilen C – C´ viser målingen på
langs. Nederst på snittet er tegnet inn
fast fjell. Lagene som ligger rett oppå
fjellet er ventelig bunnmorene, resten
(mange titalls meter) er stein, grus og
sand (og kanskje noe silt) i mange ulike
lag og variasjoner. Ved å gå på utsiden
av travbanen nå på våren kan du få en
forestilling av variasjonene utover.
På kartet kan dere også se at Mjøsa er
grunnere over der Mjøsbrua står. Ifølge
kartet går det en rygg over fra Sandvoll
til Moelv der vanndypet er mellom 20
og 30 meter. Litt sør for brua blir det
dypere igjen. Her har sikkert ingeniørene
i Vegvesenet mye bedre målinger å gå
ut fra enn dette kartet viser. Men, vi
ser i alle fall at det er et ganske smalt
område som er påtakelig grunnere.
Så – man bør åpenbart ikke forsøke å
bygge bruer hvorsomhelst!

GEOLOGISK UNDERSØKELSE NR. 345:
En side fra Norges geologiske undersøkelse nr. 345 kvartærgeologisk kart
Gjøvik. A viser kart over Biri med Mjøsa og angir dybdekurver i vannet (20, 40
og 60 meter dyp) og B viser snittene fra den seismiske undersøkelsen der den
nederste kurven utgjør dybden til fast fjell.
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SPEIDERTUR TIL
«HEDMARKEN»
BIRISPEIDERNE
TEKST OG FOTO
Matpause ved bålet.

Vi må hogge ved hele tiden!

Med en litt japansk-inspirert forrett til festmiddagen fulgte det med
instruksjon i å spise med pinner.

Birispeiderne har vært på sin årlige
vintertur til speiderhytta Borgen
på Nordhue ved Elverum. Det er et
gammelt jaktslott som har vært
speiderhytte siden 1919. Alle gleder
seg til den turen, hvor vi har aktiviteter
ute hele lørdagen og lager vår egen
treretters festmiddag om kvelden. I år
feiret vi samtidig at speiderbevegelsen
i Norge er 100 år.

Det er tradisjon at vi har en postløype på lørdagen, og på en av postene
lagde vi is, som ble fryst ute i en blanding av snø og salt. Den ble
kjempegod dessert til middagen! Her er det småspeiderne som visper
eggeplommer og fløte med hjulvisp.

Flytte for deg sjøl?
Hos oss får du førstehjemslån
fra

3,25%

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

www.totenbanken.no
Tlf. 61 14 12 00

Følg oss på Facebook
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BIRI GUTTER 9 / 2011

BIRI GUTTER 11 / 2011

BIRI GUTTER 12 / 2011

BIRI GUTTER 9 / 2011
Følgende gutter er med på bildet:
Bak fra venstre: Magnus Bratlistuen, Are Dahl Ringvold,
Remi Antonsen Hellebostad, Thomas De Wit og Jon Simen Kalrasten.
Foran fra venstre: Elias Løkken, August Ødegård, Adrian Stuldalen
og Marius Berget. Trener er Gunnar Johan Kalrasten og lagleder
er Tone Dahl.

BIRI GUTTER 11 / 2011
Bak fra venstre: Bjørn Erik Stuldalen, Kasper Moen, Iver Riise
Thorstad, Joakim Hagen Kristiansen, Stian Ottosen, Mads Bilit,
Even Brynstad
Foran: Svein Roar Erlandsen

BIRI GUTTER 12 / 2011
Bak fra venstre: Amund Haugen Tusvik, Peter Ødegaard, Atle
Dahl Ringvold, Kristoffer Holen
Foran: Joakim Ottosen
Har få spillere, ønsker seg flere – låner spillere fra gutter 11 i år.
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Knalltilbud på utvendig
malingsprodukter!
JOTAPROFF:
JOTA OLJEDEKKBEIS
FASADE AKRYL

10 L
10 L

KR 619,KR 890,-

BALKONGGRESS

KR 69,- pr. kvm

DØRMATTER
JORDANS FEIEKOSTER
- mange typer

- 20% rabatt
- 20% rabatt

Biritunet, 2836 Biri - Tlf: 61 18 00 27
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SKISESONGEN 2011
STYRET, SKI OG FRIIDRETT
TEKST OG FOTO

Biri IL Ski begynte etter høstferien 2010
opp med skitreninger en dag i uka
på Myrvang. Det har vært et stabilt oppmøte med ca 20-30 unger hver gang.
Tilbudet har vært for barn i alderen
6-13 år. De minste har i hovedsak
drevet lekpreget trening, først på
barmark og siden på ski. De litt eldre i
gruppa har drevet mer spesifikk trening
for å lære mer skiteknikk. Vi har holdt
treningstilbudet gående gjennom hele
vinteren med avslutning på Myrvang
mandag 21. mars hvor vi etter
treninga serverte pizza til alle som
hadde møtt opp. Håper treningstilbudet
vil bli like bra benyttet neste sesong
også. Interessen viser at det spirer
og gror i klubben. Håpet er å gi barna
et tilbud som gjør at de fatter interesse
for ski, friluftsliv og at de kommer seg
ut i frisk luft.

Skiglede.

Skilek.

En del klubbmedlemmer har deltatt
i renn utenbygds gjennom sesongen
også. Dette synes de som har vært
med er lærerikt og spennende. Håper
enda flere vil bli med på sonerenn og
andre renn neste vinter! Vi legger til
rette og skal så godt det lar seg gjøre
informere om aktuelle renn på neste
års skitreninger også. Veldig fint om vi
hadde klart å bli en enda større aktiv
gruppe. Det er også sosialt og moro
for de voksne å være med. Kanskje ser
vi en ny Northug eller Bjørgen fra Biri i
skiløypene om noen år?
Styret vil takke alle våre trenere for en
kjempeinnsats.

Skitreningsgjeng.

PREMIEUTDELING
KLUBBRENN
STYRET, SKI OG FRIIDRETT
TEKST

Premieutdelingen for klubbrennene
2011 er flyttet fra 14. april til 27. april.
Vi arrangerte 9 renn i tillegg til
Klubbmesterskapet, og det er
derfor besluttet at de som deltok på
7 eller 8 klubbrenn får førstepremie,
de som deltok på 5 eller 6 klubbrenn
får andrepremie, og de som deltok på
3 eller 4 klubbrenn får tredjepremie.
Klubbmesterskapet hadde egen
premieutdeling samme kveld som
det ble arrangert, og teller ikke som
klubbrenn.
Alle som har deltatt på klubbrenn er
velkommen til premieutdeling for
sesongen 2011. Dette foregår på
klubbhuset den 27. april 2011 kl 17.30.
Det serveres boller og brus til de
som har gått klubbrenn, og det vil bli
loddsalg med spennende premier.
Vel møtt!
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MADSHUSSPRINTEN 2011
STYRET, SKI OG FRIIDRETT
TEKST
TROND ØDEGÅRDEN
FOTO
Vårt faste skirenn for nærmiljøet ble
i år arrangert lørdag den 12. februar
med nesten 300 deltagere fra våre
naboklubber. Det som var litt spesielt i
år var at vi fikk over 30 deltagere helt fra
Røros i tillegg til at både Ringkollen og
Mjøndalen var representert.
Vi var i dagene før og tidlig om morgen
bekymret for at det skulle bli for kaldt
i.o.m. Kuldegrensa er 15 grader for
skirenn for aldersbestemte klasser.
Imidlertid hadde vi været på vår side.
Tidlig på dagen kom sola og varmet
opp, slik at når sprinten ble gjennomført så var temperaturen godt innenfor
kravet.
Teknisk delegert (som er en ansvarlig fra
en annen klubb i kretsen) som sørger
for at alt går rett for seg, sa når vi startet
med oppryddingen etter, at dette hadde
vært et meget godt arrangement, og at
hvis alle renn ble kjørt på denne måten
ville alle TD’er ha flotte dager foran seg.
Styret vil hermed rette en stor takk til
alle de foreldre og andre fra Biri som
bidro til at dette ble et så vellykket
arrangement. Styret håper at vi også
neste år kan gjøre det om igjen og at
flere av dere som bidro også hjelper oss
til neste år.
Tusen takk alle sammen – og en god
sommer til dere alle!

GUTTER 16
GRETHE ENGESKAUG NILSEN
TEKST OG FOTO

Oppkjøring til sesongen for gutter 16 år
er godt i gang. Gutta hadde treningssamling siste helgen i mars. Ei samling
med trening, to treningskamper, litt teori
om kosthold og motivasjon, sosialt og
med besøk av A-lags trener Tom. Tom
var en fin motivasjonsfaktor for laget.
For utviklingen av fotballen i Biri er
vi avhengige av egne spillere fra junioravdelingen. Vi håper fortsatt å kunne
dra nytte av Herr Evensen og takker for
positiv feedback og viljen til å stille opp
for oss.
Trener Rune og Ståle legger ned mange
timer i uka med gutta, men vi sliter med
antall spillere og skader. Her har vi et
anlegg og fasiliteter som er tipp-topp,
men dessverre mister vi mange underveis. Er det noen som har lyst til å finne
fram igjen fotballskoa, og bidra på årets
Gutter 16 er dere velkomne på trening.
Treningstider er mandag, onsdag og
søndag. Nærmere info på hjemmesiden
www.biriil.no og facebooksiden
«Biri gutter 16».
TERMINLISTA VÅR 2011
5. mai Biri – Vardal kl 19.30
12. mai Biri - Snertingdal kl 19.30
19. mai Biri - Faaberg (7’er) kl 18.00
24. mai Roterud - Biri (7’er) kl 19.30
31. mai Biri - Lillehammer kl 19.30
6. juni Biri - Vind kl 19.30
17. juni Gjøvik Lyn - Biri kl 18.00
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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 18. 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 18. 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.

BIRIAVISA BEKLAGER

Kort om “Straffeskytter’n”:
* Innledende runder 18. juni kl 1000
* Påmelding ved kjøp av t-skjorte med
“Straffeskytter’n”-logo
* Pris pr t-skjorte kr 150,* Påmeldingsfrist 15. april 2011

NYHET!

Dagens middag

fra kr

79,BIRI

Mandag-Fredag: 0900–2000 | Lørdag: 0900–1800
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HAGBART & BREDO ENTERTAINMENT PROUDLY PRESENTS:

Fredag 3 juni kl. 19.00:

Biri Musikkfæst

USETT
Scene for unge lokale band
Gratis inngang.- Alkoholfritt
Lørdag 4.juni fra kl. 18.00:

EL CUERO

FINN BJELKE
ROCKEQUIZ

TRACIE HUNTER

BAND

BIRI MUSIKKFÆST

BIRI ALLSTAR
CHAPTER III

HONNE KURS- OG
KONFERANSEHOTEL

3/4 JUNI 2011

BILLETTER kr. 300,- KJØPES HOS KREMMER´N I BIRI
ELLER HONNE KURS OG KONFERANSEHOTELL, TLF 61 14 81 00

VÅRE STØTTESPILLERE: LILLEHAMMER BYAVIS - HONNE HOTELL OG KONFERANSESENTER - BJØRN SANDVIGEN - BIRIGARASJEN
GJØVIK TRAFIKKSKOLE - BIRISTRAND CAMPING - PK TRANBERG - HORWATH REVISJON - FIBRA - FOTOGRAF KATRINE
PRIX COOP BIRI - BIRI TRANSPORT - KIWI BIRI - KREMMERN - TK BIRI - STAN FARAWAYFARM LTD
www.birimusikkfest.no
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Tracie Hunter / Promophoto (2011)

El Cuero / Promophoto (2011)

Lørdag 30. april er datoen for Lions
sin Tulipanaksjon. 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 30. gang.
Det første spede innsamlingsforsøk ble
gjort av en Oslo-klubb i 1982, og siden
den gang har Lions Tulipanaksjon vokst
jevnt og trutt opp gjennom årene. Etter
fjorårets aksjon satt Lionsklubbene igjen
med rundt 3,6 millioner kroner lokalt,
i tillegg til at 1,7 millioner kroner ble
overført til Tulipanfondet.

Finn Bjelke / Foto: Tore Feiring (2010)

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.
Det gir som sagt mange nyttige
millioner kroner til forebyggende arbeid.
Lions Biri vil selge tulipaner ved Kiwi

og Coop Prix i Biri sentrum og ved
Coop Marked på Biristrand.
De lokale klubbene disponerer om
lag halvparten 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

Vi håper og tror at lokalmiljøet i Biri vil
gi et solid håndslag til aksjonen !
HJERTELIG TAKK!
Lions Biri
Tulipanaksjonen v/Petter Hansen
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God Påske
VI ØNSKER

