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BIRIAVISA

BIRIAVISA ØNSKER SINE LESERE EN GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR!

KORNBÅNDA ER HER

JULEKONSERTER
MORO PÅ HONNE

SKITRENINGEN ER I GANG
EL CUERO TIL BIRI
JINTEKVÆLL HOS FRISØR’N

Biri IL har også i år
gleden av å ønske
• Æresmedlemmer
• Trenere, lagledere, andre
tillitsvalgte og hjelpere.
• Styremedlemmer
Alle med ledsager

velkommen til julebord,
på Klubbhuset.
fredag 10.12. kl. 19.00
Meny
Diverse varme og kalde retter.
Det serves vin, øl og
mineralvann til maten.
Påmeldingsfrist innen onsdag 01.12. til
Magnar

970 29 575
e-post: ml@stadion.no

OBS!! På grunn av begrenset kapasitet i storsalen,
må vi sette en grense på 60 deltakere.

VELKOMMEN !!!

Styret i Biri Idrettslag vil også i år invitere
æresmedlemmer, tillitsvalgte, lagledere,
trenere og hjelpere – alle med ledsagere –
til julebord fredag den 10. desember.
Vi vil samtidig takke alle sponsorer, Torsdagsklubben og øvrige dugnadsfolk, tillitsvalgte,
trenere, handelsstand, entreprenører og alle
dere som støtter idrettslaget med loddkjøp og
grasrotandel, eller på andre måter gir et bidrag.

Summen av det alle dere bidrar med, gjør
at Biri IL kan klare å holde en høy standard
på anleggene og idrettsaktivitetene.
Kunstgressbanen er nå ferdigstilt, og
komiteen har levert sitt regnskap, som er godt
innenfor de økonomiske rammene som ble
satt, så Biri IL er fortsatt gjeldsfri, og har en
handlekraftig økonomi både i hovedlaget og
undergruppene.

Styret i Biri IL har bestemt at det nå skal tas fatt
på to nye viktige prosjekter; vann og kloakk inn
til Myrvang og ny idrettshall. Komiteen for disse
prosjektene er valgt, og vi vil komme tilbake
med mer informasjon etter hvert.
Ønsker dere en riktig god jul og et godt nytt år.
Magnar Linnerud
Leder

NUMMER 5 – 2010 • UTGITT AV BIRI IDRETTSLAG
Avisa deles ut til alle hustander i Biri.

XXXXXXXXXXXXXXX

VINNERNE AV «TIPS TIL BIRIAVISA»
I forbindelse med BiriLordan oppfordret vi Biriavisas lesere til å komme med tips som
kunne forbedre avisa. Vi har trukket ut to heldige vinnere som får kr 500,- hver, Marita
Dahlseng og Elin Sletten. Marita og Elin tipset oss blant annet om følgende:
• Bedre dekning av andre aktiviteter i bygda enn idrett.
• Konkurranse om egen logo for Biriavisa, med premiering.
• Skrive mer om aktiviteter som skjer på skolene i bygda.
Vi takker for innspillene, og oppfordrer samtidig alle til å levere stoff til Biriavisa.
Vi har en utfordring i at vi ikke har egne journalister, men tar svært gjerne i mot stoff.

UTGIVELSESPLAN BIRIAVISA 2011
NR.
1
2
3
4
5

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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MARTIN K. SVEUM
TEKST OG FOTO

SKISESONGEN ER I GANG
Klubbrenn i Biri ILs regi 2011
Styret i ski og friidrettsgruppa har satt datoene
for når klubbrennene skal være denne vinteren.
I utgangspunktet ønsker vi å få til et eller to renn
på Biristrand, men vi har enda ikke klart å skaffe
ansvarlig prosjektleder for klubbrenn på
Biristrand. Oppfordringen til strandingene er
derfor klar: Vi trenger en til å være hovedansvarlig for renn på Biristrand denne vinteren.
Hvis ingen melder seg til Martin K. Sveum
(mksveum@online.no) innen 5. desember,
så vil det IKKE bli klubbrenn på Biristrand
denne vinteren.
Klubbrennene er følgende datoer:
Onsdag 5. januar på Myrvang
Onsdag 12. januar på Myrvang
Onsdag 19. januar på Myrvang
Onsdag 26. januar på Myrvang/Biristrand
Onsdag 2. februar på Myrvang/Biristrand
Onsdag 16. februar på Myrvang/Biristrand
Onsdag 23. februar på Myrvang/Biristrand
Onsdag 9. mars på Myrvang/Biristrand
Onsdag 16. mars på Myrvang/Biristrand
Onsdag 23. mars på Myrvang
Onsdag 30. mars på Myrvang
Vi jobber med å få noen til å arrangere på
Biristrand på 1-2 av de datoene ovenfor
som er merket Biristrand.

Lysløypa i Biri
I høst har det vært enkelte partier i lysløypa som
har vært utsatt for mye vann, slik at det har blitt
noen hull. Samtidig med at det har vært dårlig
lys i deler av lysløypa, så har det ikke vært
bare-bare å jogge/gå/sykle seg en tur rundt
i den. I første omgang fikk vi fylt igjen de
verste hullene tidlig i høst, slik at man kunne
benytte lysløypa til gå-, løpe- eller sykkelturer.
Retter her en stor takk til Nils Kristian Brostuen
og torsdagsgjengen som fikset dette for oss.
Etter en befaring i lysløypa med stolpesko og
nye pærer fant man raskt ut at det ikke var bare
defekte pærer som var årsak til dårlig lys på
enkelte strekninger i lysløypa. Vi sjekket litt
rundt og fikk tak i en elektriker som kunne
benytte stolpesko, og en lørdag i begynnelsen
av november ble kabelbrudd og andre feil på
lysløypa rettet. Takket være Torkil Sand og Hans
Ole Lyngby er det nå lys i hele lysløypa.
Vi oppfordrer derfor alle i Biri til å bruke vår
flotte lysløype, og selv med litt lite snø enda, så
er det fullt mulig å ta seg en skitur. Etter hvert
som det blir mer snø, vil også våre løypekjørere
sette i gang igjen med å lage ordentlige løyper
i lysløypa. Da er det bare å sette i gang med
skisesongen, så ses vi på klubbrenn etter jul.

Hilsen styret i Ski og friidrett.

Hei, hvor det går!

Jeg kom under skistaven...

Øver nedoverbakke...

Skitreninger i Biri
I slutten av oktober startet et 30-40 talls unger
opp med barmarkstrening på Myrvang på torsdager kl 18.00, for alle i 1. til 7. trinn på skolen.
Trenerne Lene Jevnesveen, Birgitte Brenden,
Anne Lise Brovold og Mona Kaspersen er
meget godt fornøyd med deltagelsen som har
vært stabil på ca. 30-35 ivrige unger på hver
trening. På treningene deles de inn i grupper
etter interesse og alder. Treningene går med til
aktivitetslek for de minste og mer tradisjonell
grunntrening for de litt eldre. I tillegg har de
benyttet skigruppa sine rulleski på asfalten på
Myrvang. Dette har vært veldig populært.
Da jeg besøkte dem i dag 18. november hadde
snøen endelig kommet, og dette var første
treningen med ski på bena. Selv med litt lite
snø hadde Nils Kristian Brostuen klart å tromle
til litt skiløype som man kunne trene i. Alle fikk
seg en fin runde rundt i løypene på ski, i tillegg
til at man fikk akt litt. For de minste var det litt
utfordring den første skituren. Ikke helt enkelt
å skulle sette utfor bakken, mens en underveis
skulle huke seg ned for å komme under en stav
treneren holdt og reise seg opp igjen, alt uten å
falle. Slalåm på langrennsski nedover var også
en liten utfordring på denne første skitreningen.
Treningene vil fortsette fremover også etter at
klubbrennene starter opp, så der er bare å møte
opp hvis du vil delta på skitreninger oppfordrer
trenerne da jeg forlater dem for i dag.

Jeg skal under skistaven...

TRENINGSTIDER:
3–5 åringer

Tirsdag 17.00-17.45

1.-7. trinn:

Tirsdag 18.00-19.00

CAMILLA HEGGE
TEKST OG FOTO

ENDELIG TRENINGER IGJEN
Etter en litt treg start i høst pga mangel på
trenere er endelig turngruppa oppe og går.
Vivi J. Hansen og Camilla Hegge har tatt
trenerjobben på partiet for 1.-7. klasse inntil
vi får noen fast, så hvis noen er interessert i å
bli trener ta kontakt på 916 51 917. Medlemsantallet for barneskolepartiet stiger jevnt, noe vi
er veldig fornøyd med, men vi har fortsatt plass
til flere, så det er bare å møte opp på trening.
Anikken Stuldalen og Vilde Thon har tatt på seg
å trene 3-5 åringene, og de hadde sin første

trening 2. november. Vi holder til i gymsalen på
Skrinnhagen skole hver tirsdag 17.00-17.45:
3-5 åringer og 18.00-19.00: 1.-7. klasse

turngruppa trenger trenere for barneskolepartiet fra januar. Vi trener en dag i uka og
følger skoleåret.

Tirsdag 14. desember kl 18.00 skal vi ha
juleavslutning for turnerne og deres familie.
Da blir det turnoppvisning, loddsalg, gløgg
og pepperkaker.

Fortsatt interessert? Ta kontakt med
Camilla Hegge på 916 51 917

Er du 13 år eller eldre, og liker du å jobbe med
barn? Da kan dette være noe for deg: Gym og

Vi ønsker nye og gamle turnere god jul
og godt nytt år!

C P Haat ner le 
tig God Jul!

JULEKAMPANJE
PÅ UTVALGTE
VARER!!

LANGÅPENT ONSDAG 22.12

10:00 - 22:00

LENE TOFSRUD
HAR STARTET HOS
C PAA HAARET...

VELKOMMEN!

BESTILL TIME NÅ! TLF. 61 02 13 80
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Myrvangkomiteen ble takket for den jobben de
har gjennomført med utbyggingen av Myrvang
Nærmiljøanlegg. På bildet Magnar Linnerud, Jan B.
Leirhol, Helge Hagen og Bjørn Feiring. Svein Jostad,
Tom Linnerud, Jan Marstein og Morten Beck var ikke
tilstede da bildet ble tatt. Bjørg Feiring overrekker
plaketter til komiteen.

FEST PÅ KLUBBHYTTA

Den 24. oktober ble det holdt fest på klubbhytta for kunstgresskomiteen, Myrvangkomiteen
og alle som var involvert i dugnadsarbeide i forbindelse med disse prosjektene.
TORE FEIRING
TEKST OG FOTO

Det ble en flott fest med et 40-talls festdeltagere. Idrettslaget
hadde slått på stortromma og serverte mengder av god mat
og godt drikke. Et arrangement alle satte stor pris på.
Leder Magnar Linnerud ønsket velkommen til bords og takket
på hyggelig vis alle involverte i prosjektene og kunne fortelle
følgende; – Myrvangområdet er utbygd som et nærmiljøanlegg, med 3 gressbaner og en asfaltert bane. Det er gjort
en kjempejobb med å restaurere våningshus, uthus og låve.
Ny speakerbu og garasje til løypemaskin, og ny vei inntil
Myrvang ble også bygd, større parkeringsplass kom på plass
i år. Alt i alt er det investert for ca. 4 millioner. Det offentlige
har bidratt med 1,3 millioner. De resterende 2,7 millionene
er gjort på dugnad og med innsamlede midler i bygda, kunne
Linnerud fortelle.
Kunstgressbanen
Etter at Myrvangkomiteen hadde blitt behørig takket, var
det kunstgresskomiteen sin tur, og om dette prosjektet kan
følgende fakta nevnes; Kunstgressprosjektet hadde en
kostnadsramme på ca. 6,4 millioner. Det offentlige bidro
med ca. 4,1 millioner, og 0,4 millioner ble samlet inn i bygda.
1,9 millioner ble finansiert med gaver, rabatter og dugnader og
innsalg av reklame på et flott skilt som står sentralt i idrettsanlegget. Komiteen overrakte et flott anlegg til hovedlaget, og
har holdt seg godt innefor de vedtatte kostnadsrammene.

Kunstgresskomiteen og dugnadsgjengen som var med å bygge kunstgressbanen
ble også takket for den jobben de har gjennomført. På bildet Knut Ringsrud, Nils Kr.
Brostuen, Magnar Linnerud, Tore Feiring, Finn Bratteng.
Torfinn Austad og Hans Petter Kjenseth var ikke tilstede da bildet ble tatt.

VINNERE AV TIPPEKONKURANSEN
SCORINGSSUPPORTER 2010

1. premie:
2. premie:
3. premie:

2.000 kr - Anders Larsen
1.000 kr - Henning Lerud
750 kr - Torbjørn Furuly

Biri IL - fotball senior gratulerer vinnerne og vil med
dette også takke alle som støtter lagene våre gjennom
kjøp av scoringssupportere. Tusen takk alle sammen!

«Wall of Fame» er på plass på Biri stadion, med logoer og navn til alle firmaene
som har bidratt økonomisk til gjennomføring av den nye kunstgressbanen.
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MER SKYTEMORO PÅ HONNE
GUNNAR O. HÅRSTAD
TEKST OG FOTO

Siste året har Biri fått en ny lærerik og spennende aktivitet. En flott
skytesimulator under Auditoriet på Honne har gitt biringer og andre
hyggelige stunder og bedring av skyteferdighetene.
Ved skytesimulator skyting vi med laserstråle
på et stort projektor-bilde. Et kamera og en
datamaskin oppfatter treffpunket og viser
øyeblikkelig hvor skuddet sitter i forhold til
målet. Skytteren kan deretter få se våpenets
bevegelser før og i skuddøyeblikket, og har
derfor gode muligheter til å korrigere sin
skyteteknikk.
Totalt er ca 50 skyteprogrammer lagt inn. Det
skytes både med spesiallaget rifle og hagle,
men skytteren kan også, etter avtale, bruke sitt
eget våpen. Det er skyting på stillestående og
bevegelige skiver og blinker og på ulike viltarter
som rype, hare, rev, villsvin, elg og bjørn.
Hensikten er å gi nye og mer erfarne jegere
en mulighet til å forbedre sin skyting på en
rimelig og hyggelig måte. Dessuten er det
sosial og utfordrende underholdning for
grupper og vennelag. Prisen er bare 10-15 %
av skytebane-prisen.
Simulatoren er et samarbeid mellom Biri Jegerog Fiskerforening, Skogbrukets Kursinstitutt
(SKI) og Honne hotell og konferansesenter.
Nå utover vinteren er det skyting for alle
interesserte på mandager fra kl 18.00. Ellers
er det mulighet til å bestille time når det passer
deg og din gruppe.
Les mer på nettsidene: www.skytesim.no

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

LAVE PRISER ALLTID

9–19
9–15
9–17
etter avtale

En god jul
ønskes alle!

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
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VIL DU HA MER KRAFT OG LAVERE
FORBRUK PÅ TRAKTOREN?
DTE-Systems Chiptuning leverer markedets mest avanserte tuningsystem
for traktorer og landbruksmaskiner med elektronisk styring.
Vi har som eneste leverandør et komplett utvalg i plug-in-systemer til din motor.
Eﬀekten økes med ca 30% og momentet øker med ca 25%
Individuelt valg av eﬀekt er fullt mulig.
Fordelen med et plug-in-system er at dette kan fjernes på få minutter hvis ønskelig.
Traktorens styreenhet forblir original, og det blir ikke foretatt permanente forandringer.
Vi har forhandlere i hele Norge og det kan bestilles direkte fra oss!
Alt lagerføres i Norge! 3års garanti!
Pris fra kr 5900,- eks. mva

C H I P T U N I N G

Les mer om tuning av traktorer på
www.chiptuning.com
tlf 90 13 22 84
Du finner oss i Ringvegen 12, Kirkeby på Gjøvik!
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HEGE + STINE + JENTENE
TEKST, FOTO OG STYLING

HEGE + STINE + 7. TRINNSJENTENE

Lokalene til Birifrisøren ble den 13. oktober okkupert av jentene fra 7. trinn. Hege og Stine hos
BIRIFRISØREN tok forespørselen fra jentene seriøst. De laget en kveld full hårstæsj, manekyr,
jenteprat, fnising og pizza. Altså en skikkelig jintekvæll.
Tastaturet overlates herved til jentene ved
Vilde, Marte og Hannah: «Vi hadde gledet oss
i mange dager, og endelig var dagen der. Hege
og Stine tok i mot oss og ønsket oss velkommen til salongen. To og to jenter gikk sammen,
og stylet håret på hverandre. Hege og Stine
gikk rundt å så hvordan vi gjorde det. Vi kunne
bruke alle produktene som sto framme, og det
ble mange artige frisyrer. Etter en stund begynte

Etter styling.

Hege og Stine å style oss. Alle skulle få hver sin
fine festfrisyre. Vi ble kjempekule og så nesten
ut som ordentlige modeller... Noen av oss gikk
litt amok med hårsprayen, men her var det viktig
at sveisen skulle holde seg til neste skoledag.
Det var nesten tåkeskyer av spray i salongen.
Sorry altså...

hjemmelaget brownies. (Takk mamma Marte!).

Vi koste oss med pizza fra Biripizzaen og

Stor hilsen fra Jentene i 7. trinn

Kvelden ble avsluttet med manikyr. De hadde
mange farger på neglelakkene, så her var det
farger til enhver frisyre. Vi hadde en super kveld
med Hege og Stine. Tusen takk for at vi fikk
komme!
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PARTNERE: De setter pris på å bli brukt som sparring-partnere, bedriftsrådgiverne
Rune Kværndal (til venstre) og Harald Mjørlund i Toten Sparebank.

SPARRING-PARTNERE

At de er interessert i å utvide porteføljen i Biri burde ikke komme som en overraskelse på noen.
At de også mener de kan tilføre våre lokale bedrifter både kunnskap og kanskje også kapital er
heller ikke overraskende. Men så vil de også framstå som tryggheten selv, bedriftsrådgiverne i
Toten Sparebank. Og da er ikke overraskelser noe viktig tema.
TORE FEIRING
TEKST OG FOTO

- Vårt mål er å gi bedrifter gode råd samt en
trygg og sikker bankforbindelse, sier Harald
Mjørlund og Rune Kværndal, bedriftsrådgivere
i Toten Sparebank. – Og selv om vi allerede har
en del bedriftskunder i Biri, kan vi så klart ønske
oss flere, sier de.
- Dersom vi etablerer en filial på Biri, så føles det
også naturlig å øke aktiviteten i bygda på alle
plan, mener de videre.
Landbruksspesialist
At det finnes en del interssante bedrifter som
banken gjerne ønsker seg som kunde, legges
ikke skjul på. Porteføljen deres består i dag
av både Oppland Skogselskap, Biri Travbane,
Nordic Isoelementer AS og en del handelsbedrifter og noen få innen landbruket.

- Vår landbruksekspert, Jan Sverre Seierstad,
vet nok det som burde vites om den næringen,
skryter Mjørlund og oppfordrer bøndene i Biri
til å ta en kontakt med ham.
Interessant marked
Både Mjørlund og Kværndal ser på Birimarkedet som interssant og påpeker at bygda
ligger midt i Totenbankens rike. – Ser man
på kartet over vårt satsningsområde i mjøsregionen er det ikke tvil om hvor midtpunktet
ligger, det er Biri. - Bygda burde være
interessant for flere enn oss i Toten Sparebank,
sier Mjørlund og Kværndal
Det bør satses mer på næringsutvikling i Biri –
både fra private aktører og fra kommunens side.
Det er noe halvhjertet over det i dag , mener
Mjørlund, som raskt skyter inn at nettopp det
å ha en god bankforbindelse kan være viktig
hvis man vil kobles opp mot offentlige aktører
på en eller annen måte. – Vi kobler ofte ulike
aktører sammen, påstår han, - det er en viktig

samfunnsrolle for oss. Men noen politisk aktør
er vi ikke, rådgivning og utlån er vårt gebet,
smiler de.
Godt over milliarden
Hverken Mjørlund eller Kværndal er så opptatt
av å fortelle hvor mye de har til utlån i Gjøvikmarkedet, men så langt Biriavisa erfarer er det
godt over en milliard. – Mange gode kunder har
vi fått de 15 årene som har gått etter at Totens
Sparebank tok skrittet fra Lena og Toten og ut
i den store verden, sier Harald Mjørlund. – Og
ikke minst kunnskap, skyter Rune Kværndal inn,
- kunnskap basert på ønske om et sterkt lokalt
næringsliv og aktive bygder. Derfor understreker
begge at det å være tilgjengelig og oppsøke
bedriftskundene er viktig og nødvendig.
– På den måten lærer vi også bedriften å kjenne,
sier de. – Vi opplever etter hvert at vi er mer enn
en kapitalkilde, mange bruker oss rett og slett
som en slags sparring-partner – og det setter vi
utrolig stor pris på, avslutter Harald Mjørlund
og Rune Kværndal.
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Fastrenteinnskudd:
Et års binding: 3,65%
To års binding: 3,70%
Minimum sparebeløp kr. 25.000,- Tilbudet gjelder t.o.m. 30. november,
men kan bli endret på kort varsel. Ta kontakt med oss på tlf.61 14 12 00

www.totenbanken.no
Lena – Skreia – Raufoss – Eina – Gjøvik – Lillehammer – Hamar – Eidsvoll – Feiring – Råholt
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TEKST
BIRI MENIGHET

BIRI KIRKES JULEKONSERTER
Det nærmer seg jul og tradisjonen tro er det julekonserter i Biri kirke. Sett allerede
av både den 3. desember og Lillejulaften for en musikalsk høytidsstund i kirka vår.
Den første konserten er fredag 3.desember
med Knut Anders Sørum, Ingvild Nagell-Dahl,
Helge Øye og Jon Lotterud.
Det blir en reise i flere musikalske landskap
fra Negro Spirituals, gospel og soul til det mer
skandinaviske julerepertoaret. Det er sjette året
på rad at kvartetten reiser rundt med denne
julekonserten. Kvartetten ga i fjor ut CD-en ”Nå
kommer jula hit” som fikk glimrende kritikker.
Konserten begynner kl. 19.00, 3. desember
Billetter kr 150,- selges ved inngangen.

Lillejulaften-konsert
Julekonserten som vanligvis arrangeres
22. desember blir i år 23. desember! Det blir
en stemningsfull og flott julekonsert kvelden før
kvelden. Det er i år 5. gangen denne konserten
arrangeres og altså et lite jubileum.

solotrombonist i Det Norske Blåseensemble
i Halden. Biris organist Inger Schiager sitter
som vanlig ved orgel og flygel.

Sanger Cecilie Ødegården har i år permisjon,
men det er ingen hvem som helst som dette
året er med som erstatter.

Konserten er kl. 19.00, 23. desember

Programmet består av en blanding av
tradisjonell julemusikk og klassiske perler.

Billetter kr 150,- selges ved inngangen

Fra Den Norske Opera kommer sopranen
Mariann Fjeld Olsen. Hun er utdannet ved
Stockholms Operahøgskole og har sunget
hoveroller på scener i Sverige og Norge. Hun
har vunnet flere prestisjetunge konkurranser og
sunget med flere av de store symfoniorkestrene
i Norden. Hun er for øyeblikket fast solist ved
Den Norske Opera og Ballet, hvor hun blant
annet har sunget Susanna i Figaros Bryllup.
De andre medvirkende er Sissel Morken
Gullord, Torild Grytting Berg og Inger
Schiager. Sissel på horn har hovedfag som
utøvende musiker fra Norges musikkhøgskole.
Hun arbeider som frilansmusiker og spiller i
Oslo Kammerakademi. Trombonist Torild Berg
har også utøvende musikerutdanning og er

Sissel Morken Gullord, Cecilie Ødegården,
Torild Berg og Inger Schiager.

Vertshuset V-E6
2836 Biri

KAFETERIA med 250 sitteplasser.
Stort utvalg i middagsretter, smørbrød og kaker.
MATBAR – MOTELL – SELSKAPER & MØTER
Ta gjerne kontakt på tlf: 61 18 58 00 / fax: 61 18 57 99
E-post: vertshv@online.no | www.vertshusetv-E6.no
Åpent kl 08.00 (10.00) – 23.00 | VELKOMMEN SOM VÅR GJEST!

Mariann Fjeld Olsen
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VEL MØTT TIL STORE OG SMÅ!
VELKOMMEN TIL JULEGATEÅPNING ONSDAG 1.DESEMBER 2010

KL 17.00 FAKKELTOG – Går fra Kremmer´n – Fakler kjøpes hos Biri Blomster og Kremmer’n (kr 20,- pr. stk)
KL 18.00 TREET TENNES - Vi går rundt treet
KL 18.15 NISSENE KOMMER
ARR.: BIRI SENTRUMSFORENING
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Høgfallet er en fin fiskeplass der det kan stå
litt større fisk. Det er også ungdommer som
hopper fra fjellsiden ved siden av fossen.

LAKSEFISKET SLUTT I SNERTINGDALEN
TEKST SYVER AASBERG
FOTO KARSTEN LANDGRAFF

Laksefisket sluttet i Snertingdalen år 6 860
før Kristus. Men, i Vismunda kunne man fiske
laks i bortimot et par tusen år til. Hva slags
fiskeutstyr biringer og snertingdøler brukte
i steinalderen vet jeg ikke, men det er registrert
fiskekroker av horn og bein fra steinalderen
andre steder i Europa på den tiden. En del
av steinalderen var fisk og sjømat viktig kost.
Laksen hopper 3 – 5 meter opp fosser. Er det
så mye vannføring at fossen er som en elv – så
kommer den høyest. Da har den liksom noe å
”sparke fra i”. Laksen klarer å komme seg opp
litt høyere fosser enn ørret som igjen hopper
høyere enn røye.
Fossefall er en nøkkel
Fossen Høgfallet ved kraftstasjonen til Roli
i Redalen har en høyde på 7 – 8 meter nederst
ved selve hølen. Her kommer ikke laks opp.
Fossen noen hundre meter lenger ned
i Stokkelva – Moahølen – er også for høy.
I vår tid er Moahølen det lengste fisk fra Mjøsa
kommer oppover vassdraget hvis de har tenkt
seg til Snertingdal. Det kan derfor stå litt større
fisk der utpå høsten; de drar på gyteferd, men
blir ”fanget” i hølen.
Landstigning er den andre nøkkelen
For 22 000 år siden lå den siste store isen
sammenhengende fra Finnmark til Danmark
og Tyskland. For 10 000 år siden var kanten

på breen ved Drøbak, for 9 300 år siden lå en
brearm i Mjøsområdet til Minnesund (der bruene
går over nå lå iskanten og hadde med seg grus
og stein oppp til det høydenivået dere ser
på vestsiden). For 9 000 år siden lå en bre
i Mjøsa fram til Sander/Moelv, altså om lag ved
Mjøsbrua. Den gang stod havet ca 180 meter
høyere i forhold til fast land.

...de tenker nok ikke på det
ungguttene som skal teste
motet sitt med å hoppe i
Høgfallet...
180 meter over havet innebærer nå en høyde litt
ovenfor den nederste kulpen i slukta som fører
ned i selve Høgfallet. Vannet på istidsmjøsa
stod altså i den høyden da isen gikk til Sander.
(Til sammenlikning; brua over Stokkelva bort til
kraftverksinntaket og skogsvegene på vestsida
ligger akkurat 200 meter over havet.) Anadrom
laksefisk (fisk som kan leve både i sjøvann og
ferskvann) som røye og ørret kunne forsere
fossen ved kote 180 meter og svømme langt
oppover Snertingdalen. Røya var nok først,
det ser vi på Grønland i dag at den har mest
toleranse for kaldt brevann.

Men, landet steg. Det første tusen år med en
hastighet på ca 7 cm pr år i forhold til havnivået.
På 100 år sted altså landet ca. 7 meter. På 130
år steg landet 9 meter. Og på det tidspunktet
ble fossen godt fem meter høg. Her kan man
også legge inn en liten korrigerende vurdering
om at fjellet ikke var fullt så nedslitt ved toppen
av det som er selve fossefallet i dag.
I dag ligger vannspeilet i Høgfallet på 168 meter
over havet.
Vann flytter grusen
Hele slukten nedenfor Høgfallet var gjenfyllt
med grus og stein. Etter som landet steg
(med 7 cm pr år) grov Stokkelva seg ned i løsmassene og dro det med seg ut i istidsmjøsa og
nedover mot Nedre Stokke og campingplassen.
Først et lite stykke – og så når landet steg litt
mer – et stykke til osv. Så ble det en ny foss ved
Moahølen og elva fortsatte å grave seg slukt
nedover helt til der riksveg 4 går i dag.
Men, tilbake til laksen
De tenker nok ikke på det ungguttene som skal
teste motet sitt med å hoppe i Høgfallet, at der
de står og tester motet sitt var en gang høyeste
vannstand i istidsmjøsa. 6 859 år før kristus var
det mye laks i hølen under dem, laks som var
skuffet og lei seg fordi de ikke klarte å komme
opp fossen og gyte i Snertingdal. I våre dager
har vi en årlig landheving på Østlandet på
ca 3 millimeter pr år. Geologene regner med at
vi skal noen meter til opp. Vi bør forberede oss
på å justere høydekotene på kartene våre med
ca 300 års mellomrom.

Litt over høyden som fiskestanga viser så
går grensen for den høyeste vannstanden
i istidsmjøsa. Da fossen ble på over fem
meter i fritt fall ettersom landet steg og vannstanden i Mjøsa sank, kom ikke laksen opp
i elva og Snertingdalen lenger. Dette skjedde
ca 6 859 år før Kristus. Da var det mye
frustrert laks i denne hølen.
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Det første spillermøtet mandag 18. oktober
samlet 15 spillere - og på treningen i etterkant
av møtet stilte det 22 spillere.

Biri IL har hatt en fin tradisjon med jentefotball,
men før sesongstart i 2008 valgte styret i senioravdelingen å legge ned tilbudet for jentene på
seniornivå. Dette ble bestemt med bakgrunn
i et for lavt spillerantall og varierende holdninger
blant spillerne.

DAMELAG 2011

Biri IL fotball senior stiller seniorlag for damer neste år.
TEKST JOHN BRATTENG
FOTO TROND ØDEGÅRDEN

Biri IL fotball junior har de siste årene arbeidet
veldig godt på jentesiden, noe som har resultert
i et bra prestasjonsnivå og rekruttering. I år kan
rundt åtte spillere løftes fra jenter 16 år og til
senior damer. Dette synes styret i senior var et
så godt grunnlag for å starte igjen et damelag at
vi innkalte til et informasjonsmøte med det mål
om å stille med lag igjen.
Dette ble et veldig positivt møte der 15 jenter
møtte opp, samt at noen hadde meldt forfall,
men at de likevel var interessert i å være med.
Styret i senior har nå vedtatt at damelaget skal
startes opp igjen og vil bli påmeldt i 4. divisjon
sesongen 2011.
Det skal legges til rette på samme måten som
for a-lag herrer. Obligatoriske treninger starter i
Moelven limtrehall 1. desember 2010, og det er
reservert to økter i uka frem til 1. april 2011.
Åge Jevnesveen har sagt seg villig til å trene
jentene/damene forutsatt at styret klarer å få
på plass en hjelpetrener. Dette er ennå ikke på
plass, men styret har god tro på at de vil finne
denne personen. Vi ønsker trenere og spillere
lykke til og vi gleder oss over at vi er tilbake
med et seniorlag også for damene i Biri.

HOTELL OG KONFERANSESENTER

Julelunsj

Vi arrangerer familielunsj med varme og kalde
juleretter, samt stort dessertbord for hele familien:
• Søndag 12. desember
• Søndag 19. desember
Lunsjbordet står dekket fra
kl 13.00 - 15.00
Pris kr 295,- per person
Barn:
0 - 5 år gratis
6 - 12 år 50 %

Hjertelig velkommen til oss på Honne
2836 Biri Tlf.: 61 14 81 00, E-post: post@honne.no www.honne.no
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Tid for mat. Man blir rett og slett sulten av all denne jaktinga.

Eskil koser seg med dessert. Fylt appelsin med muffinsrøre.

...dagen inneholdt i grunnen det
som en harejeger setter pris på...

OKTOBER
GRETHE ENGESKAUG NILSEN
TEKST OG FOTO

Spente jegere som får sjekket jaktkortene sine.

I oktober måned har barna i Nordby
Gårdsbarnehage lært om elg, hare og rype,
om de forskjellige jakthundene, avlagt
jaktprøve, vært på ordentlig harejakt,
lekejakt og avsluttet med en real jaktfest.
En måned fullstappet med inntrykk
og fantastiske opplevelser.
Oktober var en måned vi hadde sett fram til i barnehagen. Jakt var ikke noe nytt tema, men det ble utvidet
ganske mye dette året. I den nybygde snekkerboden
tok den ene børsa etter den andre form. Det ble pusset,
spikket, skrudd, malt og lakket.

Kokegropene gjøres klare.

På plass i grillhytta.

Vi har hatt flere samlinger om temaet jakt. Før den
store harejaktdagen i skogen på Båbergsetra måtte alle
gjennom en jaktprøve. Den bestod selvfølgelig av både
en teoretisk del og en praktisk del. Alle bestod med
glans og 13 nye harejegere fikk sitt jaktkort.
Harejakta var noe alle hadde gledet seg veldig til, og
det var mange spente unge harejegere som dukket opp
i barnehagen på morgenkvisten. Turen gikk til Båbergsetra, og hytta til Mette. Mette er i tillegg til å være ansatt
i Nordby Gårdsbarnehage en ivrig harejeger. Men på
tross av både Mette, Stella og Luna ble det dårlig med
hare på oss. Men det la ingen demper på stemningen.
Dagen inneholdt i grunnen det som en harejeger ellers
setter pris på. Ostesmørbrød stekt på bål, svartkjele med
vann fra bekken, uthulet appelsin fylt med muffinsrøre
som også ble stekt på bålet. Og selvfølgelig latter, moro
og skrytehistorier.
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Tonje og Hannah syntes børsene ble fine med litt ekstra sterke farger.

Ikke trygt å være hare
i nærheten av disse jegerne...

= JAKT

Bjørn Are pusser børsa si.

Morten var treffsikker rypejeger.

Fredag 31. oktober avsluttet hele barnehagen med
jaktfest i den nedre grillhytta våres. På menyen sto
jaktgryte med både elgkjøtt og harekjøtt, elgkjøttdeig,
selvplukkede tyttebær og hjemmelagede rundstykker.
Kjøttet tilberedte vi i kokegroper i bakken. Det var første
gang vi prøvde oss på dette, og alle var veldig spente
på resultatet. Men ingen grunn til bekymring, maten var
verdt en stjerne eller to... Eneste reelle bekymring var
regnværet som gjorde at gropene fyltes igjen med vann.
Men vi rakk det før det ble full oversvømmelse.

Nina passer godt som ekte “rype”.

Dette året har vi i Nordby Gårdsbarnehage valgt å legge
fokus på fagområdet “Kommunikasjon, språk og tekst”,
fra rammeplanen om barnehagens innhold og oppgaver.
Tidlig og god språkstimulering er en viktig del
av barnehagens innhold og er med på å forebygge lese
og skrivevansker i senere alder. Tema jakt har vært et
ypperlig opplegg for dette satsningsområdet. Vi har hatt
samtaler, lagd fortellinger sammen, jobbet med rim
og sang, tegnet og skriftspråk (jaktprøva).
Alt dette med innhold om temaet jakt.

Nam, nam...
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KLUBBRENN 2011
Dato for vinterens klubbrenn er klare.
Det vil bli avholdt 10 klubbrenn
og ett klubbmesterskap.
Klubbrennene vil sesongen 2011 bli
avholdt på Biristrand og på Myrvang.
Datoene er som følger:
5. jan, 12. jan, 19. jan, 26. jan,
2. feb, 16. feb, 23. feb,
9. mars, 16. mars, 23. mars, 30. mars
Reservedato i tilfelle avlysninger som følge
av f.eks kulde er satt til 2. mars (vinterferieuka)

Endelig liste over hvor rennene skal gå
og i hvilken stilart, vil vi komme tilbake
til senere.

NY LEDDPORT PÅ MYRVANG

12. februar avholdes Madshussprinten på
Biri i forbindelse med Madshus skifestival.
Følg med på våre hjemmesider fremover.

BiriGarasjen AS har sponset ny port til garasjen for løypemaskina.
BiriGARASJEN AS har i samarbeid med sin
leverandør av Liga leddporter, Lista Treindustri,
sponset Biri IL med en flott leddport. Torsdagsklubben, sammen med Gunnar Thorstad, tok
jobben med montering og tilpassing.

Løypemaskina vil nå ha en beskyttende og
trygg plass å stå når den ikke er i bruk.
Biri IL takker så mye for denne
overraskende gaven!

GJØR JULEINNKJØPENE PÅ BIRI
Vi pakker gjerne inn mens du koser deg med en kaffe.

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

ATLE GAUKSTAD
2837 BIRISTRAND
MOB : 95 10 51 65

•
•
•
•

LEKER
GAVER
FORBRUK
GARN

SOLARIUM OG KAFÉ

God jul til dere alle!
BIRI

Mandag-Fredag: 0900–2000 | Lørdag: 0900–1800
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BIRITRIMMEN 2010
Da er årets BiriTrim gjennomført med nesten like
bra deltagelse som i fjor.

Madshus SuperKid, langrennspakke til junior

52 personer har sendt inn registreringskort
for gjennomført BiriTrim 2010, og da er det
sikkert enda noen flere som har vært på noen
av postene men uten å sende inn kortet.

Madshus SuperKid Wax/MG ski 699,- Barneski i flott design og kvalitet. Cap konstruksjon, trekjerne og ekstrudert såle. Fåes
også i smørefri versjon. Vnr. 524106/07 Rottefella Dino binding 435,- DINO er laget helt og holdent på barnas premisser.
Den store hendelen gjør den enkel å lukke og åpne for små barnehender. Bindingsbredden er med på å gi barna god stabilitet
og kontroll. Flexen er fastmontert og enkel å holde ren for snø. DINO er anbefalt av Skiforeningen. Vnr. 510970
Classic Ultra NNN støvel 499,- Støvel i syntetiske materialer i god passform. Vnr. 530618

Alle som hadde besøkt minst 8 turmål (eller 5
for de under 10 år) var med i trekningen om 3
gavekort.
De heldige vinnerne av gavekort à kr 300,- ble:
- Levi Dahl (8 år)
- Kristian Karlstad Mathisen (7 år)
- Per Ivar Lyngby

Cycab snowboardpakke til junior

Så i år var de yngste deltagerne sterkt
representert på vinnerlista. Dette synes vi er flott
og viser at rekrutteringen er i orden.

Cycab T2 Alien brett 1699,- Tøft, nydesignet snowboard med innsving tilpasset de minstre snowboarderne. Vnr. 521856
Cycab C2 binding 699,- Gode barnebindinger gjør dette brettet enkelt i bruk. Vnr. 521857 Cycab C30 støvel 799,En varm og god snowboardstøvel sikrer god komfort og holder humøret oppe gjennom hele halfpipen. Vnr. 527293

Og selv om ikke alle kan vinne så håper vi
at dere har hatt mange fine turopplevelser
underveis. Vi har i alle fall fått mange positive
tilbakemeldinger som viser at BiriTrimmen er
blitt populær.
Hilsen Biri IL – Trim og tennis

Hun gjør sitt for at bygdas unge
skal trives, Ann Christin Ottosen
hos Kremmer’n i Biri. Hos henne får
ungdommen bruke kjellerlokalene
så mye de vil.

- DOM ER SÅ SNILLE, ATTE!

VARMERE: Det er tryggere og varmere å være inne enn å stå
ute i gata på denne tiden av året. Mange ungdommer
i Biri bruker kjellerlokalene hos Kremmer’n.

TEKST TORE FEIRING
FOTO PRIVAT

– Naboen hadde et biljardbord til overs og
spurte om jeg ville ha det, sier hun, - men jeg
ville ikke ha et så stort bord i stua hjemme.
Så fikk jeg ideen om å plassere det i butikken,
og kjellerlokalene sto der jo til ingen nytte.
Sånn ble et oppholdsrom for ungdommen i Biri
til. Etter litt oppussing sto to rom klare i kjelleren
hos Kremmeren. To biljardbord, ett stort og
ett lite og et rom med fotballspill, TV, sofa og
sitteplasser. – Ett sted hvor de unge trives,
ifølge Ann Christin, som helt på eget initiativ

har fått til en ungdomsklubb. Lokalene er åpne
i butikkens åpningstider, sier hun videre, - altså
fram til klokka åtte på kvelden.
Det er mange som benytter seg av dette, hver
kveld er det mellom 10-15 ungdommer som
bruker lokalene, - og dom er så snille atte,
smiler Ann Christin, - så hjelper de meg litt med
å sette på plass varer og passer butikken når
jeg har annet å gjøre, sier hun.
God kontroll har jeg også på dem, de må jo gå

gjennom butikken for å komme ned i kjelleren, så foreldrene kan ta det helt med ro, mener hun
og forteller at en del foreldre allerede har vært
og sjekket forholdene og blitt både imponert
og fornøyd med hva de så. – Ungdommene er
veldig tillitsfulle og fornøyde, sier hun videre, og passer på hverandre hele tiden, de største
ser etter de minste, - her er det åpent for alle
ungdommer og de er flinke til å gi plass for
hverandre også, avslutter hun, - det er jo mye
bedre og tryggere å være her inne enn å stå ute
i gata.
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Knøttekamp = kompakt kamp.

Henrik på ett av sine mange raid.

ESPEN ANGVIK
TEKST OG FOTO

KNØTTEKAMP PÅ BIRI

En aldri så liten kamprapport fra innhabil
observatør med slitte joggesko og olabukse
med interesse litt over det akseptable.
Den store bataljen skulle utkjempes på en
av Biris mange baner på aktivitetsområdet
Myrvang. Biris gulkledde sparkere var verter
for bylaget Gjøvik/Lyn. Bønder mot byen, det
lå en eim av forventning i luften, i allefall for
oss voksne som hadde møtt opp uten å ha
innløst adgangsbevis. Men slik er det
i knøttenes verden, underholdningen er fri
for kommersiell innsprøytning og påvirkning,
et fristed for tanke og sinn.
Og kampen begynte, og la det være sagt først
som sist, du verden det er moro å oppleve
kamper der innsatsen er svart/hvitt – enten er
det full rulle med knotter i knehøyde og tunga
rullet bakover mot øreganger som er mottakelig
for litt innspill, eller det er total fraværenhet for
spill, motstander, dommer og lagleder - tid for
de store samtaler hengende ved et mål eller

Vemund skyter.

en gresstust med ett eller annet insekt som
har behov for kontakt med gulkledde fotballsparkere. Pytt sann, la motstanderen få et mål
– her foregår seriøse saker.

utenfor banen - vi skal ta seier’n hjem i dag.
Uavhengig om poden som har fått adgang til
den rektangulære firkanten har noen for form
interesse for akkurat det.

Men når hodet er innstilt på modus fotball –
da er det liv, da er det håp. For her er mangt
et talent. Hestespark, finter som ikke finnes
i noen lærebøker, ufine triks, kakking på ankler,
slengbemerkninger, latter, en og annen tåre,
kameratskap – og kanskje det minst viktige
tross alt: ett og annet mål – et eller annet sted.

Da faller det inn i sinnet til observatøren
i olabukse at nå er det akkurat slik det skal
og bør være på en fotballkamp.

Og publikum, da gitt! Hopetall – sittende,
stående, krokete, sogar liggende – alltid med
velmente innspill, raske beslutninger, kloke
kommentarer og med eksakt kunnskap der og
da, basert på etterpå-klokskap...
Og vi, neglespisende individer med
smått grånende hår og med spente muskler
med snakketøyet inntakt, der vi står henslengt
ved den lange krittstreken som markerer på eller

Ny sjanse, men keeper er
på plass

Hmm, hvor er ballen?

Jeg trekker pusten, snuser inn lukten av
nysparket gress, og tenker i mitt lille fotballhjernevaskede hode at, du verden, jeg er
privilegert som får ta del i denne galskapen.
Jeg tar mitt lille kamera og pakker det ned
i vesken, lykkelig viten om at jeg bor rett ved
siden av Myrvang, jeg har nye sjanser allerede
i morgen. Jeg smiler, sparker til en ball som
absolutt ikke tok retning dit den var ment å
skulle ligge klistret. Den tar retning inn i skogen,
med meg etter. Jeg vil tro at både ballen og jeg
er på plass igjen om ikke så alt for lenge.

Takk for kampen!

En for alle – alle for en!
På knøttekamp gjør vi det
sammen.
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LYST TIL Å BLI MED PÅ TRIM?

NÅ KOMMER VINTEREN

TRIMGRUPPA HAR IKKE GITT OPP
Hver mandag møtes «gutter» i alle aldre (de
fleste er dog 50+) til trim på Biri Ungdomsskole.
Detteer en meget sosial form for trening.
Foruten styrketrening blir det også spilt litt
volleyball.
Det er god plass i gymsalen til flere deltagere
– så alle som synes at det er tungt å komme
seg ut og trimme på egenhånd har her en fin
anledning til å få «rørt litt på seg» og samtidig
ha en trivelig og sosial kveld.

MURRAY Snøfres
B&S, 1550 OHV motor, 4-taktsmotor

fra

9.990,-

Hver mandag kl 20.00 til 21.30
Instruktør (som før) er Ingar Stenehjem
For damene tilbyr vi havfruetrim i bassenget
på Biri Ungdomsskole hver torsdag fra kl 18.30.
Dette er også sosialt samtidig som vi trener
styrke og bevegelighet i vann. Vi har også plass
til flere – så det er bare å møte opp.

Velkommen!

fra

16.990,-

JONSERED ST 2111 E

Briggs & Stratton Snow-serien MAX (1550-serien), 6,6 kW*, arbeidsbredde 76 cm

JONSERED CD 2245 S
45,7 cc/ 2,9 hk / 2,1 kW / 5,1 – 4,9 kg*

3.990,JULETREBELYSNING 16L-UTE

ÅRSMØTE FOR
BIRI FOTBALL SENIOR 2010
SØNDAG 5. desember 2010, kl 19.00
MØTET VIL BLI AVHOLDT I STORSALEN PÅ KLUBBHUSET

SAKSLISTE:
• Åpning
• Godkjenning av innkalling og saksliste
• Konstituering
– valg av dirigent, referent og to desisorer
• Årsmelding 2010 fotball senior
• Regnskap 2010 fotball senior
• Budsjett 2011 fotball senior
• Innkomne saker
• Valg
– Valgkomite 2010
Forslag som skal behandles på årsmøtet må være
sendt styret senest to - 2 - uker før årsmøtet avholdes.
Forslagene sendes pr. mail til fotball senior v/John Bratteng
Mailadr: john.bratteng@miljobygg.no

VI HAR DEKKENE
DU TRENGER
EGET SERVICEVERKSTED
ÅPENT
MANDAG–FREDAG
TORSDAG
LØRDAG

08.00–16.30
08.00–19.00
09.30–13.30

Biri Bil og Maskin
Birivegen 69, 2836 Biri
Tlf: 611 72 150 – 472 31 764 – 932 23 827
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“Sagbruket på Biri
foredler distriktets
gode skogressurser og
gir lokal verdiskapning”
Tlf.: 61 14 52 00
Fax: 61 14 52 10
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COOP’EN PÅ
BIRISTRAND BESTÅR
TORE FEIRING
TEKST OG FOTO

Etter et vellykket folkemøte med Coops representanter på Biristrand,
har Coop Innlandet nå valgt å satse videre på butikken i bygda.
- Nå er planlegging i gang for å ruste opp
butikken, sier butikksjef Steinar Lindokken til
Biriavisa. – selve jobben med dette starter i
januar. Og da skal fryse- og kjøleutstyret skiftes
ut, og en del generell oppussing som maling
og ommøblering vil også skje rett over jul. Noe
Lindokken gleder seg stort til.
Pensjonist
Det selv om han går over i pensjonistenes
rekker fra 1. januar. – Men jeg har lovt å henge
med utover i januar i hvert fall, sier han, - etter
det positive folkemøtet i bygda ble det en
forholdsvis lett avgjørelse da eierne spurte
om jeg ville være med en måned til.

– Nevn forresten at ledelsen i Coop Innlandet
ble mektig imponert over responsen Coop fikk
på det møtet, ber Lindokken – det var
nok avgjørende for valget å la butikken leve
videre. I følge Coop hadde de aldri før opplevd
et så positivt, engasjerende og interessant
folkemøte. Med seg for å finne de beste
løsningene har Lindokken fått med seg et
butikkråd bestående av folk fra Biristrand.
Disse er Hallvar Raanaa, Geir Henning Svelle,
Marit Eid og Guri Myrstuen.
Ny butikksjef
Ny butikksjef er også ansatt, kan daglig leder
Geir Kristianson i Coop Innlandet fortelle, - en

BIRI ILs
KALENDER 2011
Vi har i år laget en egen kalender med masse
lagbilder og bilder fra diverse aktiviteter i de
forskjellige gruppene.
I kalenderen finner du også oversikt over
viktige datoer på aktiviteter som foregår
i Biri idrettspark, pluss litt til.
Det er også plass til egne notater.
Kalenderen får du kjøpt i flere av forretningene
i Biri og i tillegg vil medlemmer i idrettslaget
gå rundt og selge kalenderen.
Sponsorene som er med i kalenderen har
betalt produksjonen, så hele salgssummen på
kr 75,- går til drift av Biri IL. hvorav kr 60,- går
til drift av gruppene (Ski og friidrett, gym og
turn, fotball jr. og fotball sen.) kr 15,- går til
drift av idrettsanlegget.
KJØP KALENDERE OG STØTT BIRI IL,
OG DU SIKRET DEG ET NYTTIG
OPPSLAGSVERK – OG EN FIN JULEGAVE.
- Magnar

SNART PENSJONIST: Fra nyttår er Steinar
Lindokken pensjonist, men blir likevel å
treffe i Coop-butikken på Biristrand i januar.

godt kjent biring som også er godt kjent
i Coopsystemet, sier han, - Kjell Prøven fra Biri
overtar etter Steinar som butikksjef fra 1. januar.
Også han er glad for at Steinar Lindokken tar
en måned sammen med den nye butikksjefen.
Kristianson kan også fortelle at til våren vil det
bli pusset opp og ryddet utvendig.
– Vi gjør det beste for kundene, sier han, og
håper at butikken på Biristrand vil bli brukt mer
enn de siste årene, - noe folkemøtet indikerte
såpass sterkt at vi faktisk valgte å satse på å
pusse opp og investere i nytt utstyr i stedet for
å legge ned, avslutter han.
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KORNBÅND MED KVALITET
GUNNAR O. HÅRSTAD
TEKST OG FOTO

Sommeren 2010 ga store avlinger på eng og åker. Havreåkeren på Semb
sto rank og matrik da Torfinn og selvbinderen skar og knyttet over 1060
store og flotte kornbånd til årets julenek for Lions Club Biri.

Klubben stilte mannsterkt opp og kjørte bånda
inn på tørka hos Rolf Sletten. Der er de nå
beskjært og strammet opp, før de i advent skal
selges til inntekt for gode formål i bygda.
”Vi har alltid hatt store og flotte julenek, men
disse tar kaka”, forteller Torvild Sveen, klubbens
president. ”Folk rundt om i bygda venter på
oss når desember starter. De har pengene klare
og kjøper ofte både to og tre bånd, i tillegg til
kalender. De fleste vet at hver krone av pengene
som kommer inn på salget, går til gode formål,
det meste i Biri, men også noe i Norge ellers,
og til kriserammede ute i verden.”
Også i år yter vi service og reiser vi rundt i
bygda for å levere på døra. De som ikke er
hjemme når vi kommer, kan finne seg bånd
i buene våre ved siden av blomsterbutikken i
sentrum og på Coop Biristrand, og så betale
inne i butikkene.
Årets Lions-kalender med historiske bilder
fra Biri og Gjøvik blir lagt ut i Coop Biri og
Biristrand og på Biri Blomster og binderi.
Torvild Sveen påpeker at kornbånda gir
trippel glede. De gir mat til småfuglene
gjennom vinterknipa, de pynter opp og skaper
fest og høgtid rundt husa, og de gir bidrag i til
gode formål. Torvild vil benytte anledningen til
å takke alle kjøpere som bidrar i hjelpearbeidet.

Store lass med flotte kornband ble kjørt inn fra åkeren på Semb.
Traktorfører er Terje Haugom, og foran fra venstre står lastegjengen
Torvild Sveen, Stein Erik Myhre, Asbjørn Rian og Eivind Orrhaug.
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TRENINGSSENTERET

KORNBÅND
KOM I GANG MED TRENING PÅ FRISK!
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!

BIRI-KALENDER
selges

SATS PÅ BEDRE HELSE I 2011!
JULEGAVETIPS: Gavekort: 3 månedskort kun kr 1.200,– SPREKERE JULEGAVE FINNES IKKE –
Tilbudet varer fra 25. november til 12. desember.

VELKOMMEN TIL OSS!
Treningssenteret Frisk | Storgata 133, 2390 Moelv
www.friskmoelv.no | Tlf: 41 16 30 66 | post@friskmoelv.no

ÅRSMØTE FOR
BIRI FOTBALL SENIOR 2010
SØNDAG 5. desember 2010, kl 19.00
MØTET VIL BLI AVHOLDT I STORSALEN PÅ KLUBBHUSET

På dørene i Biri
uke 48 og 49
Utenfor Coop Prix
lørdag 11. og 18. desember
Selvbetjening ved Biri Blomster og Coop Biristrand

SAKSLISTE:
• Åpning
• Godkjenning av innkalling og saksliste
• Konstituering
– valg av dirigent, referent og to desisorer
• Årsmelding 2010 fotball senior
• Regnskap 2010 fotball senior
• Budsjett 2011 fotball senior
• Innkomne saker
• Valg
– Valgkomite 2010
Forslag som skal behandles på årsmøtet må være
sendt styret senest to - 2 - uker før årsmøtet avholdes.
Forslagene sendes pr. mail til fotball senior v/John Bratteng
Mailadr: john.bratteng@miljobygg.no

Inntektene går også i år til gode
formål i Biri og til noe nasjonalt
og internasjonalt.

Takk for hjelpen til å hjelpe!
Biri Lions
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AVSLUTNING AV
SESONGEN 2010

Disse mottok statuetten for 200 kamper spillt for fotball junior.
Henrik Engeskaug Nilsen, Marius Veisten, Hanne Leirhol og Lene Jevnesveen.

GRETHE ENGESKAUG NILSEN
TEKST OG FOTO

Da er fotballsesongen 2010 vel avsluttet. Det
er avholdt lagledermøte, private avslutninger
og felles premieutdeling med utmerkelser og
statuetter for passerte 120 og 200 kamper for
Biri IL fotball junior.

Lagbilde: Jenter 9

Etter å ha sett årsrapporter og fulgt med på
hjemmesiden, ser vi at det er stor aktivitet i
avdelingen. Det er bra, men det er plass til
enda flere spillere og enda mer aktivitet.
Så vi kan bare oppfordre alle til å fortsette den
flotte innsatsen dere gjør.
En ekstra takk til alle trenere og lagledere som
legger ned mange dugnadstimer hver uke.
Totalt antall dugnadstimer som ikke har vært
inntektsbringene, har dette året vært på 2.763
timer... Dette er noe å tenke på for alle foreldre
som bare sender fotballspilleren sin av gårde.
Ikke at det er «bare», for uten spillerne hadde
det ikke vært noen lag. Men snarere en liten
oppmuntring til å være med å dra lasset.
Vi ønsker oss flere som kunne tenkte seg å ta
i et tak.

Statuett for 120 kamper spilt for fotball jr. Fra venstre: Erik Ekern, Lars Andre
Stensen, Madeleine Ødegaard, Henrik Johansen, Thomas Jevnesveen,
Nichlas Hovland, Jonas Brovold, Knut Erling Larsen og Øystein Vindfallet.

Takk for et flott gjennomført sesong! Neste års
sesong er allerede i full gang for mange lag.
Bildene er fra premieutdelingen på klubbhuset
31. oktober.

Lagbilde: Jenter 16 - som ble vinnere av høstpulja.
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Topptur på Operataket!

Patruljene Rev og Elg traff Løve foran Stortinget

Forsterket vakt ved slottet. Patrulje Hjort til tjeneste!

SPEIDERTUR TIL OSLO

BIRISPEIDERNE
TEKST OG FOTO

Birispeiderne dro på tur til Oslo første helga
i november. Vi tok toget fra Moelv, og vi hadde
mye på programmet. Først gikk vi på glattisen
på Operataket! Deretter var det besøk
på speidermuseet, der heisen kanskje var den
mest spennende attraksjonen. Den gikk opp
og ned og i kjelleren flere ganger før den greide

til Teknisk museum. Der testet vi om vi kunne
finne ut av labyrinten i mørket, og vi var på
robotsenteret og programmerte legoroboter.
Vi tok toget tilbake fra Kjelsås stasjon til Gjøvik,
og der sto jammen Biri-bussen klar til å ta oss
helt hematt. Alle var enige om at det hadde vært
en fin tur!

å stanse i den etasjen vi skulle av! Vi hadde
også en rundløype i Oslo sentrum der vi skulle
ta bilder og løse oppgaver ved Slottet og
Stortinget. Etterpå var det pizza, og rebusløp
og shopping på Oslo City før vi tok T-banen
opp til Vestgrensa Speiderhus der vi overnattet.
Søndagen tok vi trikken gjennom hele byen opp

Vi tar på oss alle
typer byggeoppdrag
Hus, hytter, garasjer og rehabilitering
Bygger også boliger for salg.

TANNLEGE
ANNE SOLÅS

TANNLEGE
HEIDI SÆTERBAKKEN

Mesterbrev i maler og tømrerfag
Byggmester Stian Ekern, tlf. 478 14432
Malermester Audun Ekern, tlf. 970 65963

Ta kontakt dersom du har byggeeller oppussingsplaner

TANNLEGENE I BIRI
Vi har felles telefonnummer:

Ge Eiendom as

61 18 53 62

Begge tannlegene utfører også
den offentlige tannhelsetjenesten
i Biri distrikt.
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MALERMESTRENE PÅ HERREDSHUSET
AS Malermestrene har hatt oppdraget på Biri Herredshus med malerog golvarbeider. Arbeidet nærmer seg nå slutten, og ferdigstilles og overleveres 17. desember. Det er Miljøbygg AS som er hovedentreprenør
og det er fint at AS Malermestrene, som er et lokalt firma, ble valgt til å få
maleroppdraget. Arbeidet på herredshuset har sysselsatt 2-3 mann hos
oss i rundt to måneder.

Alle typer golvbelegg
-15%

METTE EKERN
TEKST OG FOTO

Utleie av tepperensemaskin
NY!

Vi ønsker alle våre kunder
og forretningsforbindelser
en god jul og et godt nytt år!
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A-lagsgutta jubler etter seieren
i den siste kampen mot Otta.

TROND ØDEGÅRDEN
TEKST OG FOTO

4. DIVISJONSGUTTA PÅ FJERDE
Biris a-lag avsluttet sin første sesong tilbake
i 4. divisjon med en fin fjerdeplass. Fram
til sommerferien lå laget vårt på også på
plassen rett bak de tre lagene som stort sett
byttet på å lede avdelingen; Lom, Otta og
Faaberg. Sistnevnte ble seriemester til slutt, og
rykket også opp til 3. divisjon etter å ha vunnet
sine kvalifiseringskamper mot Trysil og Toten.

Tilbake til Biri. A-laget startet høstsesongen
glimrende. Med fire strake seiere så det meget
lyst ut og laget holdt følge med og nærmet seg
de tre lagene foran på tabellen. Men etter den
gode starten gikk vi på en rekke sure tap. Både
Vest-Torpa og Brøttum knep til seg 2–1 i de to
neste kampene. Mot Kvam på bortebane gikk
det også dårlig med 0–2 i sekken. Suverene
Faaberg vant til slutt 6–0 mot oss på Jorekstad,
men hjemmelaget skrev i kamprapporten om et
mye jevnere oppgjør enn resultatet kunne tilsi.
Brøttum gikk i denne perioden sågar forbi Biri
på tabellen, og vi lå med ett på en femteplass,
noe som skulle vare helt til siste serierunde.
Men før det tok vi en viktig hjemmeseier med
3–2 mot Ringebu/Fåvang. Lom på Grov stadion
gikk ikke like bra, og hjemmelaget tok seieren
med 3–0. I siste serierunde var det Otta som
stod igjen for Biri. I en meget god og underholdende kamp vant gutta våre 4–3. Et resultat

som synes jevnere enn spillet ute på banen
tilsa. Vi vant fortjent – og siden Vest-Torpa klarte
det vi hadde håpet på; de slo Brøttum. Dermed
tok Biri tilbake fjerdeplassen. Som nyopprykket
lag er vi veldig fornøyde med plasseringen!
Toppscoreren vår ble også i år Stian Løkken.
17 mål på 22 kamper er et godt gjennomsnitt.
På avslutningsfesten i høst kåret spillerne
kaptein Morten Haugelien til årets spiller.
Jonatan Engeskaug Nilsen fikk treningsiverpremien for andre året på rad, mens Kenneth
Grønvold var den spilleren som kan kalle seg
«seierherre på treninger 2010». Han har altså
vært flest ganger på seirende lag på treningene
gjennom hele året. Gunnar Sigstad debuterte på
Biris a-lag i år, og etter en meget fin inntreden i
seniorfotballen ble han av sine medspillere kåret
til årets unge spiller.
Biri 2 har hatt en fin sesong i 5. divisjon. Med
Nils Kristian Brostuen (manager) og Hugo Wiklund (NK) ved roret på sidelinjen stod rekruttene
for mye god underholdning både hjemme i Biri
idrettspark og på utebane i «trikkeserien» de
deltok i. De lengste reisene til bortekamp dette
året var til Hunndalen (mot Varde) og Jorekstad (mot Jørstadmoen SK). I tillegg sørget
gutta kanskje for den artigste kampen i år for

oss biringer da Biri 2 knep seieren borte mot
Redalen 2. Etter at Erland Grønstad traff på det
meste foran mål i den kampen (han laget fire
mål) endte det hele med seier 5–3 til oss.
Erland ble da også toppscorer på Biri 2 denne
sesongen med totalt 12 fulltreffere.
Biri 3 var påmeldt i 7er-fotball. Opprinnelig
skulle det spilles opptil tre kamper hver lørdag
det var kampdager, men av fire påmeldte motstandere trakk Hamar ILs 2. lag seg før serien
startet og Ottestad 3 møtte bare opp på hjemmekampene sine. Dermed ble det hele en kamp
mellom Romedal 2 og Biri 3. Vi trakk til slutt
det lengste strået, da vi med seier i den siste
kampen både ble seriemester og kretsmester.
Kvalitetsmessig sett var ikke sesongen imponerende, men resultatmessig ble det pent på
papiret. Det artigste i år for Biri 3 er nok treningene vi har gjennomført. Med to treninger i uka
fra mars til oktober har hele 60 spillere blitt registrert i oppmøtestatistikken, og viktigst – vi har
hatt det mye moro. Johan Tømte ble toppscorer
i kampene med 9 mål, men på treningene har
det vært umulig å telle. Resultater som 39–25
og 30–30 har vært mer vanlig enn 2–2 og 4–1
for å si det sånn. Takk for i år!
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EL CUERO TIL BIRI MUSIKKFÆST
TEKST H&B ENTERTAINMENT
FOTO EL CUERO www.el-cuero.com

Arrangøren av Biri Musikkfæst, Hagbart&Bredo Entertainment er i full gang
med planlegging av neste års arrangement.

Så langt kan de fortelle at Musikkfæsten vil
bli på Honne som vanlig, og datoen er satt til
lørdag 4. juni 2011. – Vi fortsetter det gode
samarbeidet med folkene på Honne, sier de til
Biriavisa, - og hadde vel i år tenkt at vi skulle
arrangere på samme dato som Biridagen. Men
så hører vi at Biridagen neste år er flyttet til uka
etter, av en eller annen grunn. Men det får ikke
musikkfæstarrangørene gjort noe med. Band er
booket for 4. juni og de må forholde seg til de
avtalene som er gjort. – Men det går sikkert bra
likevel, sier de, - bare synd at Biridagen da ikke

blir avsluttet med en knall musikkfest på Honne.
Ganske stolte er de også over å kunne
presentere et av landets mest spennende band
for øyeblikket, El Cuero. – De kommer ut med
ny plate på senvinteren/våren neste år. Den
er det knyttet store forventninger til, så vi satser
på masse folk vil komme og høre de, sier
arrangørene, - i tillegg har Finn Bjelke sagt
han gjerne vil komme tilbake med sin quiz,
det gleder vi oss til.

Vi har denne gangen tatt turen til de britiske
øyer og hentet inn Tracie Hunter med band.
Nå er hun kanskje ikke så kjent her til lands,
men hennes far er ingen ringere enn Ian
Hunter, avslutter karene i Hagbart&Bredo
Entertainment. Som også lover flere nyheter
framover.
Så langt Biriavisa erfarer, starter billettsalget
1. mai.

B

Biriballet

TEKST JOHN BRATTENG
FOTO TV2

LA JULEN GLITRE

Julen er nok den mest tradisjonsbundne
høytiden i Norge. Tradisjonens oppgave er
å binde sammen det gamle og det nye for å
skape en historisk kontinuitet. I tradisjonens
tro har komiteen for Biriballet i år brukt høsten til
å planlegge årets begivenhet på selskapssiden
i bygda. Komiteen er opptatt av at årets utgave
skal inneholde karisma, skjønnhet og en
fortryllende prakt som skal begeistre.
Biri Ballet skal arrangeres under selskapelige
rammer på Honne, 3. dag jul. Den røde løperen
rulles ut og faklene er tent for å ønske biringene
i sin fineste gallastas velkommen. Ved ankomst
blir det servert musserende vin i peisstuen med
dempet belysning.
I spisesalen, med sine hvite duker, blomsteroppsatser og levende lys vil det bli servert en
herlig og velkomponert tre retters middag med
tilhørende utvalgt vin for hver enkelt rett.
I forbindelse med middagen vil det bli mulighet

til å kjøpe lodd. Årets fantastiske premier
kommer fra lokale bidragsytere og vi kan røpe
at det blant annet er tresnitt fra Einar Sigstad og
middag for to fra Julie Sigstad på Sigstad Gård.
Etter den velsmakende middagen spilles det
opp til felles polynese fra spisesalen til festsalen
av aftenens storband, D`Funker med vokal
Romar Johansen har tatt på seg det ærefulle
oppdraget å lede det musikalske innslaget med
gamle slagere, funk og jazz. Bandets øvrige
medlemmer er Marit Skikkelstad (trombone),
Petter Skretting (sax), Torgeir Berg (tangenter),
Kai Frode Mathisen(trommer), Trond Meland
(bass) og Haldor Røyne (gitar). Aftenens
spilleliste er utarbeidet i samarbeid med
Ronnie Le Tekrø kjent fra TNT. Med så mange
dyktige musikere samlet håper vi at alle får
inntatt dansegulvet i ren «Skal vi danse»-stil.
For å få den riktige rammen rundt aftenen
så håper vi alle tar frem det fineste antrekket

klesskapet inneholder. Herrene bør minimum
stille i mørk dress, heller sløyfe enn slips.
Damene bør ta frem sin drømmekjole, kan være
i alle regnbuens farger. Sølv, gull, diamanter og
alt som glitrer hører med. Utgangspunktet er at
ingen kan være for pent kledd. Premie for det
best kledde paret vil deles ut.
Komiteen har levert ut innbydelser fra gamle
gjestelister, hvis dere ikke har mottatt
invitasjonen, men har lyst på en aften litt
utenom det vanlige, så vennligst ta kontakt med
Julie Sigstad (jsigstad@hotmail.com/90239250)
eller Bjørn Veisten (bjørn@veisten.biz/92051151)
Det er satt en ramme på maks 120 personer
så her gjelder det å være førstemann til mølla,
ta frem finstasen, puss støvet av danseskoene
og meld dere på. Komiteen ser frem til en fin
og innholdsrik kveld på Honne.

Med vennlig hilsen
Komiteen for Biriballet 2010 v/ John Bratteng

Lærdom
HÅRETE

Jentene fra sjuende klassetrinn har hatt jintekvæll sammen med Hege og
Stine hos Birifrisørn. De fikk stæsjet seg skikkelig og lært mye om frisørfaget. Her kan de sees både tidlig på kvelden og senere på kvelden. - Vart
dom penere eller var dom like pene før? Dette svaret overlates til andre,
men hos Birifrisørn er alle i trygge hender, tidlig som sent.

