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BIRIAVISA

Avisa deles ut til alle hustander i Biri.

NÅ HAR DU FÅTT ANSVARET
Litt vedmodig men også godt å få
en pause fra dette arbeidet etter
16 år i redaktørjobben, sier
Tore Feiring og overlater ansvaret
til Trond Ødegården, som er spent
men klar for oppgaven.

REGIMESKIFTE I BIRIAVISA
KARSTEN LANDGRAFF
TEKST OG FOTO

Veteranen Tore Feiring har bedt om fritak for arbeidet han har utført for Biri Idrettslags
BIRIAVISA og f.o.m. dette nummeret overlater han oppgaven til Trond Ødegården som
har påtatt seg dette viktige vervet, – Men om det strander litt er jeg lovet å få søke råd
hos veteranen Tore, sier Trond.
– Jeg har en inderlig bønn til alle lag, foreninger og institusjoner innen Biriavisa sitt område at de må bli flinkere til å bruke dette viktige hørerøret for Biris befolkning, sier Tore
Feiring som har gjort en fabelaktig jobb for Biri IL og Biriavisa gjennom mer enn 15-16 år.
Kjenner vi han rett blir han nok ikke helt borte med skrivekløe med det første. Tore vil
fortsatt bidra med artikler og annet i produksjonen av avisa vår. Vi takker Tore for
innsatsen og ønsker han lykke til i sitt daglige yrke.
Trond Ødegården er ikke noe ubeskrevet blad i Biri Idrettslags aktiviteter. Nå skal han
også gå inn i rollen som designer av vår kjære Biriavisa og alt i dette nummeret kommer
det forandringer som de skarpe øyne som leser bladet nok vil se.
Forleden kveld møttes disse kara for å utveksle faglige synspunkter og i samme slengen
overlot Tore stafettpinnen til Trond med ønske om framgang og flerbruk av det lokale
informasjonsorganet – som så sin start under Gudbrand Kalrastens lederskap for mer enn
en mannsalder siden. Første eksemplar av Biriavisa ble håndskrevet – så vi må vel si at
det har vært en stor revolusjon innen det layoutmessige og grafiske siden den gang.
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Fornøyde jenter stiller sjølsagt opp til
lagbilde med premier og lagmaskot.

Biri Jentecup er over for denne gang,
og det er et helt år til neste gang...
400 ivrige fotball jenter koste seg i Birisola søndag 6. juni.
Sammen med foreldre, søsken og andre tilskuere var det rett og slett
”stinn brakke”. Men vi har plass til flere og gleder oss allerede til neste år.
I mellomtida kan vi kose oss med bildene fra årets cup.

JENTECUPEN 2010

Spillere, trenere og publikum viste stort
engasjement under kampene.

Både spillere og støtteapparat koste seg i
finværet mellom kampene.

FINALE I STRAFFESKYTTER’N
JOHN BRATTENG
TEKST

«TA ET SPARK FOR KLUBBEN DIN!»
Dette er oppfordringen til Straffeskytter’n.
Konkurransen er et helt nytt konsept som har
spesialisert seg på å produsere nye, inntektsgivende idrettsopplevelser for klubber over
hele Norge.
Det er to lokale karer som er initiativtagerne
til dette spennende prosjektet; Arnt Eide
(Biristrand) og Ståle Bokalrud (Gjøvik) har drevet
på planleggingsstadiet med dette i noen år. Og
for å få satt idéen ut i livet for å høste erfaringer
– hva kunne vel være mer naturlig enn å kjøre en
pilotrunde blant utvalgte klubber i nærdistriktet?
Pilotrunden har blitt kalt «Straffeskytter’n
Mjøscup 2010», og arrangørklubbene for innledende runder var Vind IL, Lillehammer FK,
Brumunddal FK, Eidsvoll Turn og Biri IL.

og samlet 134 deltagere (stort sett biringer) –
noe vi var brukbart fornøyd med. Det ble en
meget bra dag på «bana» til tross for dårlig vær.
Biri IL har også fått tilliten til å arrangere finalen
21. august, på samme dag som BiriLordan – og
vi håper derfor på rundt 150 finaledeltagere til
straffeskytter’n, fint vær og sjølsagt et yrende
folkeliv i idrettsparken.
Omtrent 40 deltagere gikk videre til finalen fra
innledende runde på Biri så møt opp og støtt
våre «lokale helter» frem til seier, heder og ære!
Sammen skal vi lage liv og røre i idrettsparken
slik at dette spennende arrangementet får den
avslutningen for 2010 som det fortjener.
Velkommen!
Leder senior, John Bratteng

I Biri ble den innledende runden arrangert
i samarbeid mellom fotballgruppene junior og
senior. Arrangementet ble gjennomført 11. juni
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AKTIVITETSKALENDER
Biri IL SKI / FRIIDRETT

Det er fortsatt en egen hjemmeside for friidrett og en for ski.
Følg med på begge for mer informasjon: www.biriil.no

2010:

August:
Fra 24.aug

Friidrettstrening - tirsdager kl. 17.30-19.00

21.aug

BiriLordan. Her kommer egen info via hovedlaget.

September:

Friidrettstrening - tirsdager kl. 17.30–19.00

07.sep

Klubbmesterskap friidrett.
Forslag om bruktsalg av skiutstyr i slutten av september.

Oktober:

Premieutdeling friidrett/gateløp.

16.okt

Kick-off skitrening.
Skitrening fra uke 42.
Terrengløp i lysløypa. Første løp ca 17.oktober.
Innetrening friidrett.

November:

Skitreninger.
Terrengløp.
Innetrening friidrett.

Desember:

Skitreninger.
Planlagt skisamling på Beitostølen.
Inntrening friidrett.

2011:

Januar:

Skitreninger.

05.jan

Klubbrennstart. Totalt 10 renn hvorav 2 på Biristrand.
Innetrening friidrett.

Februar:

Klubbrenn.
Skitrening.

12.feb

Madshussprinten.
Innetrening friidrett.

Mars:

Klubbrenn.
Klubbmesterskap ski.
Innetrening friidrett.

April:

Premieutdeling Ski.
Årsmøte.

Styret vil holde hjemmesiden til Skigruppa oppdatert om aktuelle skirenn
i distriktet som kan være aktuelle å delta på. Vi oppfordrer alle til å følge
med på dette og stille på renn.
Aktuell informasjon om de ulike aktivitetene finner du på våre hjemmesider.

Takk for gaven gitt i forbindelse med
Berit Benruds
begravelse.
Dette er penger som vil bli benyttet til lagets
barne- og ungdomsarbeid.
Biri IL
Magnar Linnerud
Leder
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Hanne Gosvig, Dagfinn Taraldsrud, Anja
Krüger, Knut Ringsrud og Jan Tore Telnes.

FRIIDRETT

FOR ALLE I 2. KLASSE OG ELDRE

Vi trener friidrett på Biri idrettspark tirsdager kl 17:30 til 19:00
Bli med oss på:
SPYDKAST | HØYDE | SLENGBALL | BALLKAST | DISKOS
LØP, MED OG UTEN HEKKER | LENGDE | TRESTEG
Treningen for de yngste består av lekpreget innføring i ulike
friidrettsøvelser. De som er mer erfarne vil få et opplegg
tilpasset deres nivå. Dersom det blir behov for deling i flere
aldersgrupper er det mulighet for å dele inn med ulike aktiviteter samtidig.
I tillegg til trening vil det bli anledning til å delta på stevner
for de som ønsker det. De som kun ønsker å være med på
treninger er like velkomne som de som vil konkurrere.
Vi samles ved lengdegropa (ved enden av kunstgrassbanen).

For mer informasjon:
Knut Ringsrud		
Dagfinn Taraldsrud
Hanne Gosvig		
Jan Tore Telnes		
Anja Krüger		

905 76 747
456 61 642
926 39 265
413 48 060
482 17 946
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Arrangementet starter kl 18:00, og holder på til Dansefesten
overtar kl 21:00. Det er fri aldersgrense i dette tidsrommet,
og billettinntektene går i sin helhet til bandene som spiller.
For de som har tenkt seg på Dansefesten:
For kr 150,- får du BÅDE ungdomsband og dansefest så møt
fram tidlig og støtt opp om Biri’s unge musikere!
Følg med på www.biriil.no og meld deg på arrangementet
på Facebook/BiriLordan 2010.

SULUMIG

Sulumig åpner ballet, og er nok
bandet med kveldens lavest snittalder
– men ikke dermed sagt minst trøkk!
Består av Erik Schiager, Jo Stuve,
Jens Henrik Hillestad og Jonas K Riise    

NEOWAVE

Består av Thor Erik Ringen, Marius Årvold
Johansen, Fredrik Paulsen, Simen Strand.
Spiller melodiøs egenprodusert rock
inspirert av blant andre Coldplay
og Bigbang.

BLOODPACT

Dette er nok favoritten blant trash metal
tilhengerne; en sjanger som kjennetegnes
av høyt tempo og energi. Medlemmene
i Bloodpact er Åsmund Schiager Folkestad,
Erik Eggen, Marius Hammersborg
og Mats Moe.

ECHOES

Stein Marius Pedersen, Simen Strand,
Olav Erlend Vigrestad og Jonas K Rise
utgjør Echoes - og de vil presentere
egenproduserte låter inspirert av 70-talls
blues og rock.

RENEGADES

Avslutter Lordan’s ungdomsavdeling,
og spiller en blanding av tung metal og
alternativ rock. Er kjent for å få med seg
publikum – så her blir det stemning!
Ole Petter Ottosen, Håvard A Bakke,
Erlend Sveberg Rebbestad og Anders
Berget Owren er Renegades.

HER ER UNGDOMSBANDENE
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Bedre rente på innskudd?
Fastrenteinnskudd er for deg som søker en sikker spareform.

Vårt rentetilbud er:

3,80 %

Gjelder ut august, men kan trekkes i perioden.
Binding 24 mnd. Minstebeløp kr. 25.000,Ta kontakt med Jon-Magnus Helganger på tlf. 61 13 38 76
eller Svein Løkkebakken på tlf. 61 13 38 55

www.totenbanken.no

11

SNART PÅ BIRI:
Autorisert forsikringsrådgiver
Roger Hjelmseth i
Toten Sparebank gleder seg
til snart å ha kontortid på Biri.

SNART BANK I BIRI
TORE FEIRING
TEKST OG FOTO

Roger Hjelmseth er autorisert forsikringsrådgiver og er opptatt av at folk
skal vite hva de går til når de tegner forsikringer av forskjellige slag.

Roger Hjelmseth er ansatt i Toten Sparebank,
og via dem leverer han produkter fra
Terra Forsikring som holder til på Hamar.
Terra Forsikring er indirekte deleid av Totens
Sparebank. – Totalt er vi 12 rådgivere i banken
som kun driver med forsikring, og vi har en tett
dialog med Terra Forsikring på Hamar. Våre
rådgivere nås på direktetelefon eller via
bankens sentralbord hvor du slipper
irriterende tastevalg for å komme frem.
Hjelmseths hovedbase er Toten Sparebanks lokaler på Gjøvik, men så snart
banken har etablert kontor på Biri, vil han
ved behov være tilgjengelig her.

Fornøyde kunder
Med en portefølje på 120 millioner kroner, kan
Hjelmseth og Toten Sparebank hjelpe til med
det meste innen forsikring, privat, næring,
landbruk og personforsikring. –Rådgivning
i forbindelse med arv og arverettigheter har
de siste årene blitt mer og mer aktuelt,
og rådgiverne sitter inne med betydelig
kompetanse på dette feltet også.

Glade 23-åringer
Roger Hjelmseth brenner for jobben, det
skjønner man fort. Det er tydelig at å hjelpe folk
fram i den tidligere nevnte forsikringsjungelen
er noe som engasjerer. – Og på Biri mener jeg
vi passer som hånd i hanske, sier han, – vi er
sterke på småbedrifts- og landbruksmarkedet,
og selv om man aldri blir helt utlært, så sitter vi
inne med stor kompetanse på personsforsikring
også og hjelper folk med å få
oversikt over kollektive forsikringsordninger gjennom jobben osv.
– Vi selger ikke unødvendige
forsikringer til folk, påstår han og
reklamerer også villig for ungdomsforsikringer. – Nå er det sånn at bil
og ungdom er dyre forsikringer.
Prismessig vil jeg tørre å påstå at vi
ligger helt i tet når det gjelder denne
kundegruppen. Blant våre kunder har det vært
mange glade 23-åringer som har tegnet forsikring på bilen som 18-åringer. Har de i løpet
av fem år kjørt skadefritt, får de utbetalt en
bonus på 5000,- kroner. – Og du vet, avslutter
Roger Hjelmseth, – at når du er 23 år har du
glemt at du som 18-åring tegnet en forsikring
som ville gi deg en utbetaling etter fem år.
For mange er denne utbetalingen nesten som
å vinne i Lotto.

...våre rådgivere nås på direktetelefon
eller via bankens sentralbord hvor
du slipper irriterende tastevalg for
å komme frem...

Forhandler om lokaler
For Toten Sparebank er kjerringa mot
strømmen i bank- og forsikringsbransjen. –
Der de andre i bransjen oppretter kundesentere
sentralt med kun telefon og internettkontakt,
oppretter vi lokalkontorer hvor vi kan se folk
i øynene og gi dem et menneske å forholde seg
til, sier Hjelmseth. – Vi er autoriserte forsikringsrådgivere alle, og har kapasitet og kunnskap
til å orientere kunder i den jungelen som
forsikringer etter hvert har blitt. For Toten Sparebank har kommet et stykke på vei angående
lokalkontor på Biri, forhandlinger er i gang
med Coop om lokaler, så vidt Biriavisa erfarer
avventer de i disse dager et tilbud fra Coop.

– I et samfunn hvor flere og flere går fra hverandre og har forskjellige ungekull er dette viktig
for både etterlatte samboere, eks’er og barn,
mener han, og nevner også i forbifarten Norsk
Kundebarometers undersøkelser, hvor Terra
Forsikring scoret høyest på kunders tilfredshet.
– Det ble vi selvsagt utrolige stolte over. Det
viser at det er samsvar mellom det produktet
vi leverer og den service kundene opplever når
de trenger vår hjelp.
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For tredje året på rad arrangeres BiriLordan. Det skjer kommende lørdag og leder i idrettslaget,
Magnar Linnerud, håper at de fleste biringene vil finne veien til Biri Idrettsplass denne dagen.
TORE FEIRING
TEKST OG FOTO

BIRILORDAN – OGSÅ I ÅR

Det hele starter kl. 10.00, forteller Linnerud,
– med masse aktiviteter fra idrettslagets
forskjellige grupper, i år som tidligere år. Han
lover videre grilling og kiosksalg og er sikker på
at det blir pent vær. – Heldigvis har værgudene
så langt vært på vår side, smiler Linnerud.
Årets nyheter
Dagen er fylt av et vell av aktiviteter, noen
gamle kjære, og noen nye. Nytt av året er at
Speidergruppa er med, de vil ha et par artige
aktiviteter, lover Linnerud og oppfordrer alle lag
og foreninger i Biri til å bli med på BiriLordan
framover. – Målet er at så mange som mulig
av disse benytter denne anledningen og
lørdagen i august til å presentere seg med
sitt og sine. Gjerne med en form for aktivitet
i tillegg, sier han.
Nytt av året er også straffeskytter’n, hvor rundt
150 deltagere konkurrerer om å skyte straffe.
– I sommer har det vært semifinaler i mjøsbyene, og vi er ikke lite stolte av at Biri og
BiriLordan har blitt valgt som finalested- og tid,
smiler Linnerud.

Unge musikere
Når så alle øvelsene på dagen har roet seg,
er det tid for mer voksne aktiviteter, men først
slippes ungdommen til. – Vi åpner for servering
i teltet fra klokken 18, forteller Linnerud videre, –
og et par timer framover får de unge musikerne
i Biri slippe til. Hele fem band skal i ilden, og
Linnerud påpeker at alle billettintektene rundt
dette arrangementet går i en stor pott som
deles på bandene. Noe som har fungert
bra tidligere år, og idrettslaget med Linnerud
i spissen synes dette er en fin måte
å presentere deler av bygdas aktive musikkliv.
Nedsatt billettpris
Fra klokka ni på kvelden er det duket for
dans og moro. Et kjent og kjært Biriband skal
glede med musikalsk moro og mange gamle
danselåter fra popens og rockens verden. –
«Frank’nStein» kjenner de fleste godt fra før
og heldigvis kunne de også stille opp for oss
denne lørdagskvelden, sier en fornøyd Linnerud
til Biriavisa. – Her er det bare å ta med kjærring
eller kæill for en svingom. Relevant drikke loves
servert allerede fra klokken 18. Og etter stort
påtrykk er billettprisen senket fra kr 250,- til
kr. 150,-. – Mange har reagert på hva de mener

er litt vel dyrt, og vi har tatt konsekvensen av
det, sier Magnar Linnerud, - vi vil jo at så mange
som mulig skal ha råd til å komme og ha det
moro. Og det håper han at virkelig mange vil
benytte seg av.
DETTE KAN DU FÅ MED DEG:
Gym og Turn
• Turnoppvisning kl. 13.00, på kunstgressbanen
• Arrangerer diverse aktiviteter gjennom dagen
Fotball Jr / Fotball senior
• Finale straffeskytter’n starter kl. 11.00
• Hinderløype med skyting på blink med ball
• Diverse fotball øvelser. Fotballtennis,
radarskyting, SoccerWave og lignende
• Halve kunstgressbanen benyttet til
straffeskytter’n, den andre halvdelen benyttes
til diverse fotballøvelser.
• Fotballkamp(er) med Biri 3 på gressbanen
(7’er kamper) Benytter den halvdel av banen
som er mot gamle hoppbakken.
Ski/Friidrett
• Ferdighetsløype med sykkel, plassering bak
teltet som sist.
• Familieløype med spørsmål.
• Biris raskeste (60 meter) foregår foran
tribunen, to klasser: over og under 12 år.
• Presisjonskasting med spyd. Foregår
ved kastburet og mot gressbanen.
• Mulighet for å prøve diverse friidrettsøvelser
Biriavisa
• 1000-tipset:
Beste tips til avisa blir premiert med 1000 kr!
Speidern
• Livlinekast og andre speideraktiviteter.
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AKTIVITETSPLAN
BIRILORDAN – Biri IL Ski/ Friidrett
Ski/Friidrett vil i forbindelse med BiriLordan
ha en rekke aktiviteter gående i Idrettsparken:
FERDIGHETSLØYPE PÅ SYKKEL
Vi vil som i fjor ha en ferdighetsløype
på sykkel hvor både voksne og barn kan delta.
Løypa er delvis lik den 4.klasse elevene har
som ferdighetsløype på skolen, og bør derfor
være overkommelig for de fleste. Foreldre
oppfordres herved til å stille med hjelm og
sykkel for å prøve løypa barna deres bør kunne
klare for å sykle til skolen. Mestrer du den?
Det vil også bli en balansekonkurranse
på sykkel hvor den som står lengst vinner
en premie.
Det vil bli en klasse under 12 år og en klasse
over 12 år. STILL OPP!
REBUSLØYPE
Det vil også bli en familie-rebusløype rundt
idrettsparken hvor du vil bli servert en del
spørsmål som må besvares. Premiering for
bestemann også i denne løypa. Det vil bli
loddtrekning ved like mange rette svar.
FRIIDRETTSØVELSER
På friidrettsbanen vil alle som vil få prøve seg
på høydehopp og lengdehopp. Det vil stå folk
som kan veilede i disse øvelsene hele dagen.
Det vil også mye av dagen bli mulighet for
presisjonskasting med spyd. Her vil det også
bli en liten premiering for klasser under og
over 12 år.

21. AUGUST 2010
I fjor var det fullt av aktiviiter under BiriLordan.
Idrettslaget har lagt opp til et like aktivt program i år.

BIRIS RASKESTE
Klokka 12.00 vil konkurransen «Biris raskeste»
begynne. Vi satser på å avholde innledende
heat fortløpende – og en finale til slutt hvor
Biris raskeste over og under 12 år kåres.
Her vanker heder og ære så still opp!
Premiering i begge klasser her også selvfølgelig.
Aktivitetskalender for ski/friidrett vil også bli
delt ut så du kan se hvilke planer som foreligger
utover i sesongen.
Møt opp både store og små og still opp
på våre aktiviteter!		
Med hilsen Biri IL ski/friidrett
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Dette er konglomerat. En blanding av
forsteinet sand, grus og stein. Materiale som
er formet av rennende vann. Fin sand og grus
sildrer ned mellom de større steinene. Kikk i
Vismunda ved brua i Biri sentrum, så ser dere
hvor store steiner elva ruller med seg nedover
i de store flommene.

NEVESTEIN FRA TELEMARK OG VASSFARET
TEKST SYVER AASBERG
FOTO KARSTEN LANDGRAFF

Vi har en del stein på Biri som kommer sørfra,
fra Veståsen i Søndre Land, fra Sør-Aurdal,
Vassfaret og kanskje fra Hallingdal og
Telemark. Hvis dere ser nøyere på steinene
som er inni konglomeratene her på Biri, så ser
dere at mange av disse består av avrundete
småstein og nevestein som har sjatteringer av
grått. En del av disse sjatteringene vi dere
se i fjellskjæringer hvis dere kjører bil i disse
områdene jeg nettopp nevnte. Og da ser dere
at det likner på steinene inni konglomerat hos
oss – for eksempel de som er satt opp på
Kremmerodden.
Steinen er slipt til i elver
Det finnes konglomerat rundt i alle verdensdeler
fra mange forskjellige tider. Den vi har her på
Biri oppstod fra en elv – eller i forbindelse med
et større elvedelta ut i et hav eller en stor sjø –
for ca 700 millioner år siden, den gang Biri
lå på den sørlige halvkulen. Kontinenter hang
sammen på helt andre måter på den tiden og
det var et kjempekontinent der nede.
De siste årene har forskere hevdet at vi fikk
disse tilførslene av grøvre materialer (som
ble ”vårt” konglomerat) fordi det i deler av
landene innenfor (Telemark, Hallingdal osv)
hadde foregått forkastninger (jordskjelv) som
løftet opp deler av dette området slik at det
igjen ble større høydeforskjeller og elvene rant
raskere helt ut til havet. (Dette er jo langt tilbake
i tid og fordi det dermed ikke ble filmet, så er
det et stort puslespill å finne tilbake i det!)
De siste tretti årene har det vært mye
forskning på hvordan kontinenter og jordplater
har beveget seg rundt på jordens skorpe.

(I forrige Biriavis spådde jeg ut fra de
bevegelsene som forskerne nå regner med,
at Biri (og Norge) ville ligge som en nordkant
på et stort kontinent omtrent tilsvarende Sibir –
om 200 millioner år. Den som lever får se!)
Biskopåskonglomerat
Konglomeraten vår kan dere finne på øversiden i veien på Semshagen, der den gamle
innkjøringen på E6 var. Går dere en tur under
E6 der oppe og ser på nedsiden, så finner dere
dagbruddet der konglomerat ble tatt ut og brukt
til utfyllinger ulike steder i bygda. Og til stabbesteiner, for eksempel på Kremmerodden. Vi
kaller det Biri-konglomerat, men vitenskapen
har nå satt navnet Biskopåskonglomerat på
det. Biskopåsen er øverste høgdedraget rett
over Mjøsa ved Svennes. Du kan også se denne
konglomeraten i veiskjæringer ved Åsmarka
kirke når du kjører på tur til Sjusjøen. Kikk etter.
Ifølge geologiske kart finnes de også rundt en
mil nord for Rena, sjekk i veiskjæringer der.
Konglomeraten finnes lokalt også langs vegen
på høyre side rett før dere kommer til Stuve,
Dere ser rett i den på høyresiden vel 100 meter
etter at det er slutt på oljegrusen.
Under Biskopåskonglomeratet var det i sin
tid hundrevis – ja tusenvis – av meter med
sandsteiner. Slike store pakker med sandstein
finner vi også oppover i Lillehammertraktene og
videre nordover. Altså har det vært ført ut sand
i millioner av år i dette området før strømmen av
en eller annen grunn økte i hastighet og grus og
nevestein ble avsatt i i lag oppå sanden. Oppe
ved Semshagen kan det se ut til at tykkelsen på
konglomeratlaget er ca 100 meter.  

Jo kraftigere strøm, jo større stein triller en
elv med seg på bunnen. Denne større steinen
viser at det har vært en liten flom her for
700 millioner år siden.

Strandingene har eldst fjell
Altså er sandstein i berggrunnen på Stranda
”eldre” (dvs; sammenkittet tidligere) enn
konglomeratet ved Semshagen og Stuve, som
igjen er eldre enn Birikalk/skifer som vi har på
Kremmerodden, opp gjennom Honnefeltet og
oppover mye av bygda. Sandsteinavsetningene
fra Gullord over Brynstadberget og oppover
mot Klomsteinroa er derimot yngre enn Birikalk/
skifer. (Birikalk/skifer er leirskifer som er rikt
på organisk materiale og kalk. Mer om det en
annen gang).
Hvordan kan da disse lagene med sand ”stå”,
lurer du vel. Sand og grus ble ført ut mot et
havområde for 700 millioner år siden? Fordi vi
hadde den kaledonske fjellkjedefoldingen i den
geologiske tiden Devon – ca 400 millioner år
før vår tid. Da lå disse sandlagene flere kilometer nede i jorden, der er det varmere og med
voldsomme jordskjelv og fjellkjedefoldinger ble
denne sanden presset sammen og opp slik at
den noen steder står på kant og kanskje noen
steder er lagt helt over på ”ryggen”. Vi ser fra
jordsskjelv i vår egen tid at dette dreier seg om
uhyrlige krefter. Og – det dreier seg om meget
lange tidsrom.
Yngst i Redalen
Den yngste berggrunnen i Biri har vi i Redalen;
ovenfor Rolid og på øversiden av Øvre veg forbi
Etnestad et stykke. Her er det ifølge geologiske
kart skifer (forsteinede lag med finsand/silt/leire)
og kalkstein fra den geologiske tiden som heter
Ordivicium. Det er nærmere bestemt til tidlig/
mellom Ordivicium, noe som tilsvarer at dette
ble dannet i havet for ca 500 millioner år siden.
Det som er berggrunn i Redalen er altså
sedimenert i havet rundt 200 millioner år
seinere enn berggrunnen oppover Biristrand.
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HØSTKONSERTER I BIRI KIRKE
TEKST BIRI MENIGHET
FOTO VERONICA MELÅ
FOTO www.fib.no

Båtnes og Gimse
Høstens program byr på to flotte konserter
med kjente norske musikere som også har gjort
internasjonale karrierer. Sist høst arrangerte Biri
menighet konsert med en klarinettkvintett fra
Oslo-filharmonien under ledelse av Elise Båtnes.
For de som hadde ønsket å høre henne alene
blir det nå en flott mulighet til det. Søndag
12.september kommer hun tilbake til Biri kirke
sammen med pianist Håvard Gimse.

Håvard Gimse regnes som en av Skandinavias
fremste pianister med betydelig oppmerksomhet fra internasjonal presse og publikum
og med en rekke konserter i inn- og utland og
mer enn 30 CD innspillinger bak seg.
Det er en stor begivenhet når han kommer til
Biri kirke sammen med Elise Båtnes. Hun er
kjent for de fleste gjennom en karriere som
startet som barnestjerne i samspill med Arve
Tellefsen og fram til i dag da hun er ansatt
som 1.konsertmester i Oslo-filharmonien. Elise
Båtnes og Håvard Gimse lanserte i 2008 en
kritikerrost CD med Bela Bartoks fiolinmusikk.

Kielland og Mortensen
14.november kommer sangeren Marianne
Beate Kielland og pianist Nils Mortensen.
Marianne Beate Kielland er en av våre fremste
konsertsangere med konserter i inn- og utland
og en rekke cd-innspillinger. Nils Mortensen
er en av landets mest anerkjente pianister.
Disse to kommer med et Schubert-program.
På programmet står kjente og sentrale sanger
samt en serie klaverstykker. De hadde dette
programmet på en konsert i Den Norske Opera
i vinter og den konserten var stor suksess.
Billettsalg til konsertene foregår ved inngangen.
Prisen er kr. 200.- for voksne.
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En av utstillerne sitter klar med
termosen kl 07 lørdag morgen.

MJØSMARKEDET 2010
TROND ØDEGÅRDEN
TEKST OG FOTO

Mjøsmarkedet på Biri travbane tidlig i august måned har etterhvert blitt en
lang tradisjon her på Biri. I år ble arrangementet avholdt den 6. og 7. august.

Godt samarbeid
I et samarbeid mellom Biri travbane og
Biri fotballs senioravdeling har vi ansvaret for
parkeringen i forbindelse med messen. Disse
dugnadene utgjør en veldig viktig del av de
årlige inntektene for oss – og det er derfor viktig
at vi også «leverer» og gjør en topp innsats
hver gang.
Været var ikke helt på arrangørenes side fredag
denne gangen. Regnvær blir sjølsagt en ekstra
utfordring for både utstillere og parkeringsvakter som stort sett må holde seg «rolig på
post». Men lørdag bedret ting seg betraktelig,
sola smilte bredt og flere av a-lagsgutta med
kasserer Roger Linnerud i spissen gjennomførte ei solid økt før turen gikk til Follebu for
seriekamp (og seier) senere på dagen. Og det
var mye folk som ble «parkert» av dugnadsgjengen vår både fredag og lørdag. Godt besøk
begge dagene er veldig inspirerende både for
arrangører og utstillere.
Om Mjøsmarkedet
Mjøsmarkedet er et samarbeid mellom de tre
veteranbilforeningene «Motorveteranene
Hedmark», «Toten Gammelbilklubb» og
«Lillehammer Veteranvognklubb». Opprinnelig
var markedet på Biri travbane et rent bildelemarked, men det har siden starten utviklet seg

til å omfatte nær sagt alt som kan selges. På
sin hjemmeside legger derfor klubbene også
spesiell vekt på at de gjennom utstillingen av
veteranbilene som avholdes på indre bane har
“beholdt sin tilhørighet til det opprinnelige”.
Alt mellom himmel og jord
Inne på salgs- og utstillingsområdet som
omfatter både selve løpebana og publikumsområdet, vil det være en svært omfattende
oppgave å skulle beskrive i detalj hva som kan
finnes. Kort sagt er det samlet et solid utvalg av
alt fra det mange ville kalle «skrot» til verdifulle
gjenstander av alle slag. Det som er det fine
med slike arrangement er sjølsagt at det du eller
jeg kan finne på å kalle skrot, er at akkurat den
gjenstanden kan være noe som andre har bruk
for! Så å besøke et slikt område er kanskje det
nærmeste mange av oss kommer en skattejakt!
Mange benytter sjølsagt anledningen til «bare
å kikke», mens andre igjen er meget bevisste
på hva de ser etter ved slike anledninger. Og
om kanskje de fleste besøkende har lokal
tilknytning kommer folk fra hele landet til Biri.
Uten mat og drikke...
I år stilte vi med spillere fra a-lag, juniorlaget,
samt medlemmer av styret i seniorfotballen. Jan
Ottosen er dugnadsansvarlig i styret i Biri fotball
senior, og sammen med leder John Bratteng har

< Roger og Lars i aksjon.
Kl 07.00 livner det til igjen >

han ledet organiseringen av vakter. Arne Berget
– bokstavelig talt en gammel «traver» med fortid
i birifotballen og nå som organisator nede
på Biri travbane – er i tillegg et veldig viktig
bindeledd mellom arrangøren og oss som stiller
på dugnad. Arne sørger blant annet for utkjøring
av drikke og mat til parkeringsvaktene, noe som
selvsagt alltid hjelper på innsatsen. I tillegg løser
han eventuelle små utfordringer som dukker
opp «ute i felten».
Positiv effekt, stor betydning
Disse dugnadene har stor betydning for
Biri fotball senior, og er en av våre største
inntektskilder. I tillegg er dette en meget fin
form for dugnad. Spillerne som stiller opp liker
å delta, og det er alltid en god tone i gjengen.
Denne typen dugnader virker erfaringsmessig samlende og har derfor en positiv effekt
på samholdet i gruppa. Selve jobben ble
gjennomført på en glimrende måte, gutta gjorde
det de skulle – og Biri travbane sørget for som
vanlig for servering til vaktene i form av mineralvann, kaffe, is, samt middag og lunsj.
Vi vil igjen takke Biri travbane for det gode
samarbeidet i forbindelse med Mjøsmarkedet
– og ser fram til neste økt!
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Hanne og Mette på plass i kiosken.

TEKST METTE IVERSEN
FOTO TROND ØDEGÅRDEN

BANEKIOSKEN

Et tilbud for alle
Banekiosken er et tilbud for alle de som oppholder
seg i Biri Idrettspark når det spilles fotballkamper.
Mange kjenner nok allerede til dette tilbudet, men jeg
er sikker på at kanskje like mange ikke kjenner til det.
Kiosken har varierende åpningstider, på ulike dager,
men sånn i gjennomsnitt er den åpen 3 til 4 timer
5 dager i uka mellom kl. 17.00 og kl.21.00.

Sosialt og koselig
Har dere barn som spiller fotball på et av disse
lagene, bli med på bana og kjøp deg en kopp kaffe,
eller to! Da får dere med dere en fotballkamp på
kjøpet. Her treffer dere likesinnede og det er både
sosialt og koselig. Be gjerne med besteforeldre,
tanter og onkler også, barna synes det er stas når
det er med kjente for å se dem spille.

I kiosken kan dere få kjøpt, foruten kaffe, både
buljong, solbærtoddy, sjokoladedrikk, brus, is,
sjokolade, pølser og vafler. Kiosken er åpen på alle
kamper f.o.m. Jenter/Gutter 11, opp til senior herrer.

Kveldsturen om bana?
Eventuelt kan dere legge kveldsturen med hunden
til lysløypa, og avslutte runden i idrettsparken med
en tur innom kiosken for en kopp kaffe før hjemturen.

Dere støtter uansett alle fotballspillende barn i Biri
Idrettslag.
Kiosken drives på dugnad av velvillige foreldre og
andre ildsjeler som ønsker å støtte opp om fotballen
i Biri. I fjor ble det spilt 83 kamper i Biri Idrettspark
fra og med Jenter og Gutter 11 år. Ønsker du/dere
å bidra med en kioskvakt, eller to, er dere hjertelig
velkomne. Vi har plass til mange flere – det er bare
å ta kontakt med undertegnende!
Mette Iversen, Kioskansvarlig

Vannsklia prøves.

Leirbål ved fjorden.

ANNE SIGSTAD
TEKST OG FOTO

BIRISPEIDERNE PÅ SOMMERLEIR

Første uka i august hadde speiderne leir på øya
Veierland i Oslofjorden. Vi var 33 stykker som
bodde i telt, laget mat ute, padlet kano, fisket,
lagde vår egen vannsklie og hadde fine leirbål
hver kveld.
Prøv deg du også
På BiriLordan møter du oss og kan prøve deg
på livline-kasting. Livline er en kasteline som blir

brukt til å redde folk som har gått gjennom isen.
Derfor gjelder det å treffe målet. Mange
av speiderne klarte kravene på sommerleiren,
nå kan alle få prøve. Det blir trukket ut premier.
Hvis du har lyst til å bli med i speideren, enten
som småspeider, speider eller leder, ta kontakt.
Neste år skal vi til Sverige, og bl.a. besøke den
store verdensspeiderleiren som arrangeres hvert

4. år. I 2011 er den i Kristianstad i Sør-Sverige.
I 1975 var den på Jørstadmoen, mange fra
Biri var og besøkte den, og i 1975 ble også
1. Biri speidergruppe startet.
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G-14 PÅ BERGSTADCUPEN
TEKST & FOTO
ODD A. KALLØKKEBAKKEN
HANS EKERN

Tilstandsrapport fra Gutter 14 år
G14-laget var i sommer på Bergstadcupen
på Røros fra 18.-20. juni. Gutta kjørte buss
oppover til Røros sammen med G16. Vi spilte
to kamper fredag, tre på lørdag – og en på
søndag i snøvær! Vi tapte alle kampene våre
men gutta hevet seg for hver kamp som
ble spilt.
Som bildene viser var det en kald fornøyelse
men moro var det likevel. Vi hadde med en
entusiastisk heiagjeng som hørtes over hele
Røros. (Med hjemmelagde BIRI-flagg for
anledningen).
Vi reiste hjem søndag med en flott premie
som var en miniatyr av et klokketårn i kobber.
Selv om været ødela litt så hadde vi en trivelig
tur både spillere og foreldre.
For laget
Trener Odd Arne Kalløkkebakken.
Lagleder Hans Ekern

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
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Foran f.v: Madeleine Ødegaard, Tonje Tveit, Marita Myrland, Anna Benedicte Torvik, Maren Harbu, Hanne-Line Hovdsveen og Heidi Sand.
Bak f.v: Tom Arne Harbu, Lene Sveum, Tina Neperud, Nina Ekseth, Gina Torvik, Hanne Leirhol, Christina Furuseth, Lene Jevnesveen og Åge Jevnesveen.
Ikke tilstede: Anja Andersen og Runa Løkken
TEKST ÅGE JEVNESVEEN
& TOM HARBU
FOTO BIRI J-16

Danacup var sesongens store høydepunkt for
jentene våre. Vi hadde jobbet masse dugnad
for å skaffe nok penger til turen. Dette hadde
vi trent imot i hele vinter og sommer, så spenningen var stor da vi var klare for første kamp.
Der møtte vi Arboga Sødra fra Sverige. Det ble
en hard kamp mot et godt lag, og vi lå under
2-1 til pause, men jentene våre jobbet som alltid
knallhardt, og vi utlignet til 2-2 like før slutt.
God start – bedre fortsettelse
Dermed hadde vi fått en god start mot et av
de tøffeste lagene i pulja vår. Neste kamp var
mot Buøy fra Stavanger. De spiller i J-19 serien

TROND ØDEGÅRDEN
TEKST OG FOTO

DANALAGET – BIRI-16
til vanlig, men vi spilte en meget god kamp
og vant 3-0. Neste dag var det Stord som var
motstander. Et lag med mange fysisk sterke
spillere. Vi spiller nok en kjempekamp, og vinner
veldig fortjent 1-0.
Tøff motstand i sluttspillet
Dermed var vi klare for A-sluttspill før siste
puljekamp der vi møtte Molde. De ligger som
nummer 2 i 1.div Møre og Romsdal fotballkrets.
Det var et godt spillende lag og vi tapte 1-0.
I 1/16 dels-finalen møtte vi Ørn-Horten som er
Vestfolds beste J-16 lag. De har gått ubeseiret
gjennom vårsesongen i sin 1. div avdeling, og

skal spille interkrets i høst, og de slo oss 4-0.
Mer enn fotball
Dermed var vi utslått, men ingen hang med
hodet av den grunn. Alle jentene hadde gjort
sitt beste, og vi skal være stolte av den innsats
og lagmoral som ble vist. Vi mener at vi fikk
maks ut av mannskapet i denne turneringa.
Dana er også mer enn bare fotball. Vi var
å kjørte go-cart, spilte bowling og lasergame.
I tillegg ble det disco og shopping, og alle var
fornøyde med oppholdet. Fint vær hadde
vi også, og supre supportere som fulgte oss
hele veien.

STATUS A-LAGET
A-laget vårt i 4. divisjon har gjennomført en god
sesong til nå. Tre lag (Faaberg, Otta og Lom)
har skaffet seg en luke til de andre i kampen
om opprykk, men Biri har grepet om 4. plassen
i avdelingen sin. Etter sommerpausen har Biri
hatt en feilfri start og tatt tre av tre mulige seire.
Sist med en klar 5–1 seier mot FK Vang som ligger på plassen bak oss i serien. Biri har så langt
tatt 25 poeng, etter 7 seire, 4 uavgjort og 3 tap.
Det blir helt sikkert en spennende avslutning på
sesongen, og vi ønsker flaggskipet vårt lykke
til i fortsettelsen. Vi oppfordrer også som vanlig
Biris befolkning til å ta turen til idrettsparken
for å støtte a-lagsgutta våre. Jo flere folk som
møter opp, jo morsommere er det både for
publikum og gutta som spiller.
For oppdaterte opplysninger henviser vi til:
http://klubb.fotball.no/Biri
http://www.facebook.com/biriilfotball

Gutta jubler etter Haralds «tårækar» mot FK Vang.
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NYE LEILIGHETER UNDER PLANLEGGING
På tomta til den såkalte ”Enge-villaen” i Biri Sentrum (ved oppkjøringa til Vismundafeltet)
planlegges nå to leilighetsbygg.
Hans Petter Kjenseth, Wiggo Engelund og Kjell
Magne Sviund står bak Seka AS. Seka AS
kjøpte for to år tilbake ”Enge-villaen”. Bakgrunnen for kjøpet var den 3,5 mål store tomta
med de utbyggingsmuligheter som lå i den.
Beliggenheten er meget sentral i Biri, med kort
avstand til skole, butikker, helsesenter (når det
blir flyttet til Herredshuset) og ikke minst
i forhold til kommunikasjon med beliggenhet tett
inntil riksveien og bussholdeplassen.
Harald Strandbakke og Larkas Arkitektkontor
i Lillehammer ble kontaktet for å se på
mulighetene. Strandbakke kom frem med et bra
forslag, men høsten 2009 ble han pensjonist og
samarbeidet opphørte.

Haavi Arkitekt v/Tore Jørgen Haavi på Gjøvik tok
over og videreførte Strandbakkes ideer og har
utarbeidet et moderne og tidsriktig forslag.

Seka AS har innledet et samarbeide med
Byggmester Magne Fjellhaug AS, Gjøvik som
vil ta seg av alt det byggtekniske.

Det er planlagt bygging av to firemannsboliger
med tilhørende carport. Alle leiligheter på ca
80 kvm, med noenlunde samme planløsning,
men de i andre etasje vil ha en mulighet for
innredning av loft. Noe som helt klart vil gi en
merverdi. Alle leiligheter bygges etter såkalt
livsløpsstandard, og etter de seneste krav til
ventilasjon, isolasjon osv. Begge firemannsboligene er planlagt med mulighet for heis.
Gjøvik Kommune behandler i disse dager en
justering av reguleringsplanen for området, og
med forbehold om at den går igjennom er det
mulighet for byggestart sent høst 2010 eller
tidlig vår 2011.

Prismessig vil Seka AS tilpasse seg det
lokale prisnivå og tilby disse leilighetene til
konkurransedyktige priser.
Etter justeringen av reguleringsplanen vil den
eksisterende Enge villaen bli skilt ut på en egen
tomt, og etter hvert bli lagt ut for salg.
Seka AS har allerede hatt henvender fra mulige
kjøpere, og skulle det være flere som kan tenke
seg å ha en fin og moderne leilighet i Biri så kan
de bare ta kontakt.
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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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BIRI MUSIKKFÆST
OGSÅ NESTE ÅR
TORE FEIRING
TEKST OG FOTO

Andre forsøk på Biri Musikkfæst har nå
gått over i historien, og nok en gang kan
arrangørene lene seg velfornøyd tilbake.
Det hele kom godt i havn, både økonomisk og
arrangementsmessig, sier arrangørene i Hagbart&Bredo
Entertainment. Med navn som Ken Hensley og Finn
Bjelke, samt Liv Øistad og SideTrack rocket det bra på
Biri og Honne den 12. juni. For ikke å glemme Biri All
Star Band Chapter II.
Rockequizen med Finn Bjelke samlet bortimot 100
personer, og mr. Bjelke påstår at han VIL tilbake til Biri
neste år, hvis arrangørene vil ha ham. Og det lover
Hugo Wiklund, Hans Erik Brostuen og Tore Feiring at
han skal få lov til. For det satses neste år også, det
lover de. Og med over 300 publikummere innenfor
dørene tror de på suksess også neste år. – Så hold av
den første lørdagen i juni 2011, sier de til Biriavisa. – det
vil dukke opp spennende navn på plakaten etterhvert,
følg med på www.birimusikkfest.no
– Vi takker alle på Honne, publikum, musikere og
sponsorer for nok et vellykket arrangement, avslutter
arrangørene i Hagbart & Bredo Entertainment.

Ken Hensley var det store trekkplasteret
under årets Biri Musikkfæst, og han
skuffet ikke de over 300 som var til stede.

REKORDSTORT VETERAN-NM

KARSTEN LANDGRAFF
TEKST OG FOTO

Det var et rekordstort Veteran-NM som ble
arrangert av Biri JFF. Med 95 skyttere på
konkurranselista over jegertrapskyttere
i alderen 60 år til 94 år bød Biri JFF på topp
forhold og mange lovord ble foreninga til del
av de fornøyde skyttere og ledsagere.

På pallen: Steinar Høibråten tok gull, foran Arne Broen og Øistein Olsen.

Stevnet startet opp med treningsskyting på
torsdag 5. august og fulgte opp med plakettskyting hele fredagen hvor regntunge skyer
øste ned regn i bøtter og spann. Men på
mesterskapsdagen lørdag strålte været mot
deltagere og arrangører – og ut på aftenen
kunne man utrope vinneren, Steinar Høibråten
fra FROGN JFF som veteranmester med sine
74 av 75 mulige treff. Med seg på pallen fikk
han Arne Broen fra Andebu JFF med 71 treff
mens Øistein Olsen fra Ullensaker JFF fikk
bronse (se bildet) etter å ha satt Kai Holth fra
Rakkestad ut av pallen. I lagskytingen ble det
seier til Os JFL foran Lørenskog SS.
Et utmerket mesterskap som Kjell de Wit og
Stig Endre Smerud sammen med sine hjelpere
gjennomførte til alles store tilfredshet. Biri JFF
retter også en stor takk til alle som bidrog,
hjelpere og sponsorer.
Biris veteraner var blant andre tidligere mester
fra 2002, John Stuve, Finn Johnsen, Helge
Smerud og Kjell Stensvold.
Fredag kveld arrangerte BIRI JFF grillkveld for
over 80 personer, et arrangement som ble godt
mottatt – og grillmesteren Lasse Solberg sørget
for velsmakende varer.

Arrangørene i Biri JFF fikk mange lovord for stevnet.

Stylist
MED EGEN

Kirsten og Lage Strandbakke har vært gift i 40 år. Kirsten er innfødt biring og på hæls med hele bygda,
Lage er og blir redøling påstår han. - En gong redøling, støtt redøling.
Det gror godt rundt paret, både i hage og hode, derfor er Kirsten opptatt av hagen mens Lage passer
på at kaffen er kokt og henter inn litt småvilt nå og da.
Begge er dem faste hos BiriFrisørn, - når håret gror like godt som grasset er man nødt til å frekventere
sine egne stylister, smiler de, - og a´Hege er min egen, private stylist, mener Lage, - Gry er nå min, legger Kirsten til. De synes livet er fantastisk og bruker pensjonisttilværelsen til å farte land og strand
rundt. Når de føler for det. Ellers så opptar barnebarnet Lukas mye av tiden deres, og nå skal han
begynne på Skrinnhagen, rett nedenfor der a`Kirsten og n`Lage bor. Det blir stas for paret som skal
leve sammen til the bitter end, som de sier. Trofaste er de ihvertfall, Lage har brukt han Kjell hos Biri
Frisørn helt sia Kjell kom til bygda. Og nå bruker´n altså a´Hege, - er jo litt penere hu da, påstår han.

