LYST TIL Å VÆRE
OPPDATERT?
www.biriil.no

N r.

2

– April

SATSER I BIRI

MED STORT
MOTESHOW
Les mer på side 9

2009

–

Utgitt

av

Biri

IL

02

Nr. 2 April 2009

Hagbart&Bredo Entertainment proudly present

Honne Hotell og konferansesenter, Biri
LØRDAG 6. JUNI FRA KL. 18.00

WOODLEG ODD//SIDE TRACK

BIRI ALL STAR BAND//PERMAFROST
For overnatting, ring Honne kurs og konferanshotell;
tlf 61 14 81 00/ www.honne.no
Billetter kr. 250,- v/inngang.
Les mer på: www.birimusikkfest.no
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Leder Magnar Linnerud
Vismundveien 25
2836 Biri
P.61185600 - M.970 29575
ml@stadion.no

Nestleder
og web. Ansvarlig Bente Kristiansen
Diskosveien 7
2836 Biri
P. 611 84869
Bente.kristiansen@startkart.no
Kasserer Bjørg Feiring
Snippvegen 13
2836 Biri
P.611 85847 - mobil 911 35652
bjorgfeiring@gmail.com
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GODT ÅR FOR BIRI IL OG
MAGNAR STYRER VIDERE
2008 ble et godt år for breddeidrettslaget Biri IL som har
kapret to solide sponsorer, bygget kunstgressbane, arrangert
flere store aktiviteter som jentecup,knøttiadens finale,
Madshussprint og masse andre aktiviteter.

Sekretær Torfinn Austad
Austadroa
2836 Biri
P.611 85259 - M.996 41089
toaustad@bbnett.no

Styremedlem (Anleggsansvarlig)
Nils Kristian Brostuen
Finstadveien 154
2836 Biri
P. 611 85787 - 991 51024
nkr-br@norgespost.no

Vararepresentant Knut H. Sagen
Austadroa 13
2836 Biri
P. 611 72605
knut.sagen@aetat.no
Leder fotball senior. John Bratteng
Biriveien 91 A
2836 Biri
91300722
john.bratteng@miljobygg.no

Leder Fotball junior Ola Gram Dæhlen
Diskosveien 7
2836 Biri
P. 611 84869 - M. 950 26940
ogd@skogplanter.no

Leder Skigruppa Marianne Thorstad
Båbergsgutua 164
2836 Biri
M. 908 68284
Ragn-tho@onlin.no

Leder Friidrett Knut Ringsrud
Biristrandveien 196
2837 Biristrand
P. 611 84667 - M. 905 76747
kringsru@online.no

Leder Trim og tennis Olav Sønsteby
Knottv. 6
2836 Biri
P. 611 85925 - M. 911 26521
o-soen@online.no

Biri ILs styre er Torfinn Austad,Magnar Linnerud og Bente Kristiansen med Bjørg Feiring og Nils Kristian Brostuen bak.

Leder Gym og Turn Camilla Hegge

KARSTEN LANDGRAFF

Øvre Torvgata 18
2815 Gjøvik
M. 916 51917
camillahegge@live.no

Tekst og foto

Vaktmester Nils Kristian Brostuen
Finstadveien 154
2836 Biri
P.611 85787 - M. 991 51024
nkr-br@norgespost.no

Utleie Klubbhus og Myrvang
Nils Kristian Brostuen
Finstadveien 154
2836 Biri
P.611 85787
M. 991 51024
nkr-br@norgespost.no

Utleie Myrvang Malermestrene
Tlf. 611 80027

Biri Idrettslag har et solidt styre, undergrupper og dugnadsvillige medlemmer,
som trengs for å kunne vise til nedbetalte
anlegg og utsyr samt ha vel 1,4 millioner
kroner på bok. Nå er det stor spenning i
laget om utfallet av "grasrotnadelen" fra
Norsk Tipping vil gi laget trengte kroner
til nødvendige investeringer og ny erverelser.

fjor.Opprydding i medlemskartoteket er
grunn for den store medgangen.
Årsmeldingen som bærer preg av ryddighet og god oversikt ble godkjent uten
merknader (35 sider). Hjemmesiden til
Biri IL hadde 157340 treff i 2008 noe
som tyder på at laget har ei oppegående
side.

OVERSKUDD
Budsjettet for 2009 har ei ramme på nær
760000 kroner til drift mens det er budsjettert med et underskudd på vel 60000
kroner som det er overført midler til fra
årets overskudd, som ble på 178000 kroner.

NYTTIGE HENDER
Laget har betydelig anlegg å holde ved
like og følge opp. Skigruppa investerte i
løypemaskin i 2008 til sin flotte løype i
ved idretsparken. De har også ansvar for
oppkjøring av løypene på Biristrand og
Øverbygda.Biri-Avisa er i rute og er et
positivt bidrag til bygdefolket.
Tirsdaggjengen jobbe trufast men ønsker
seg fler nevenyttige personer, samme
med torsdagsklubben.

MEDLEMSRENSK
Laget teller i år 774 medlemmer, en nedgang på 68 medlemmer fra i

KUNSTGRESS
En kjempeinnsats ble utløst for å få den
nye kunstgressbanen i orden til åpningen,

noe som gikk svært greit. Her viser regnskapsoversikten at banen kom på vel 6,4
millioner hvorav egenkapitalen var på
577155 kroner og en dugnad til en verdi
av 1240000 kroner.
VALGET
Magnar Linnerud tar på seg ledelsen for
det kommende år og får med seg Bente
Kristiansn som nestleder,ny kasserer
Bjørg Feiring og sekretær Torfinn
Austad.Nils Kristian Brostuen er styremedlem sammen med Berit Hovsven
Holen og ungdomsrepresentanten som
blir lar seinere.
- Tro om vi i Biri er heldige som har så
masse positive medlemmer. Vi besetter
alle tillitsvarv i gruppene, styrene og
ikke å forglemme de mange som står på
for idrettslaget når vi trenger hjelp, avslutet Linnerud før han avsluttet med å
takke for tilliten og delte ut fortjente
blomster til avtroppende styremedlemmer.

B i r i a v i s a n r. 2 - A p r i l 2 0 0 9 . U t g i t t a v B i r i I L . R e d a k t ø r : M a g n a r L i n n e r u d .
E-post Biriavisa: ml@stadion.no
Tr y k t h o s N R 1 Tr y k k , G j ø v i k . B i r i Av i s a d e l e s u t t i l a l l e h u s s t a n d e r i B i r i o g S n e r t i n g d a l
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Biri IL fikk Sponsorprisen 2009!
På Toten Sparebanks sponsortreff
den 26. mars fikk Biri Idrettslag tildelt bankens sponsorpris for 2009.
Prisen består av kr.
15.000,-,
samt
en
Engelsen-figur som er spesiallaget for dette formålet.
- Sponsorprisen går til det
laget, klubben eller foreningen som kan gi oss
som sponsor ”det lille ekstra” – dvs. har oss med i
sitt daglige virke, og ikke
kun den dagen en ny sponsoravtale skal undertegnes,
sier de i Toten Sparebank.
- Vår misjon er, sier de
videre, - Totens Sparebank
skal bidra til vekst og
utvikling i regionen, og
være en aktiv medspiller i å
utvikle regionen til et
attraktivt bo- og arbeidssted. Dette gjøres ved bl.a.
å bidra med rundt 7 millioner kroner årlig til lokalsamfunnet i form av sponsoravtaler og ”gaver til all-

Politiattest kreves
Fra 1. Januar i år er det
påkrevet med politiattest
for alle i idrettslaget som
skal ha ansvarsforhold
overfor mindreårige eller
mennesker med utviklingshemning.
· Alle som vet at de skal ha et verv
i idrettslaget som innebærer at det
trengs politiattest, kan få søknadsskjema fra gruppeleder,
Bente Kristiansen eller Magnar
Linnerud. Søknadskjemaet kan
også lastes ned fra www.biriil.no.
Skjemaet skal fylles ut og leveres
til gruppeleder, som samler inn
disse og overlever de til Bente
Kristiansen
eller
Magnar
Linnerud
Bakgrunn
Idrettsstyret har med hjemmel i
strafferegistreringsforskriften §
12 nr.4 p) vedtatt at alle idrettslag
fra og med 1. januar 2009 plikter
å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver for
laget som innebærer et tillitseller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med
utviklingshemming. Dette omfatter både personer som skal påta
seg nye oppdrag for laget og personer som er i et løpende oppdrags-/ansettelsesforhold
for
laget. Idrettsstyret har tatt denne
beslutningen for å sikre at alle
mindreårige og mennesker med
utviklingshemming i norsk idrett
får lik rett til li beskyttelse. For
idrettsstyret er det et overordnet
ønske at norsk idrett skal være et
trygt sted å være for alle. Det er
bare idrettslagets hovedstyre som
kan avkreve politiattest og ikke
grupper eller utvalg i laget.
Politisk begrunnelse
Idretten skal være et trygt sted å
være for alle, og særlig for barn.
Dessverre har det i dagens

samfunn vist seg nødvendig å
kontrollere voksne som utfører
oppgaver som innebærer et tillitseller ansvarsforhold overfor mindreårige. Stadig flere institusjoner og virksomheter har innført
politiattest, og frivillig sektor følger etter. Idrettsstyret ønsker
aktivt å motarbeide seksuelle
overgrep innen idretten og ser på
innføringen av politiattest som et
virkemiddel for å begrense
muligheten for slike overgrep.
Idrettsstyret har valgt å gjøre ordningen obligatorisk for at det skal
være lik rett til lik beskyttelse for
alle barn, og for i størst mulig
grad å fjerne vilkårlig, skjønnsmessig behandling av et såpass
følsomt tema. Det har vært

Idrettsstyrets ønske at ordningen
med politiattester i idretten ikke
unødig skal belaste organisasjonen, ikke mistenkeliggjøre eller
stigmatisere enkeltpersoner eller
begrense idrettslagenes primære
oppgave – å skape idrettsglede og
meningsfylte fellesskap.
Husk!
Når du har fått politiattesten i
retur skal den vises til en av disse:
Bente Kristiansen. Diskosveien
7, 2836 Biri tlf. 611 84869 mail
bente.kristiansen@statkart.no
Magnar Linnerud. Vismundveien
25, 2836 Biri. Tlf. 970 29575
mail ml@stadion.no

BIRI IL – Skigruppa minner om

ÅRSMØTE
på Myrvang
onsdag 29.april 2009 kl.19.00.

Vanlige årsmøtesaker.
VELKOMMEN

mennyttige formål” – bankens årlige gaveutdeling.
Toten Sparebank inngikk
en omfattende avtale med
Biri IL i 2008, og var spente på hvordan avtalen ville
bli mottatt blant Biringer
flest – og ikke minst i
idrettslaget. - Så langt er vi
veldig fornøyd, vi har blitt
lagt merke til som sponsor,
og vi har også fått nye
kunder fra Biri! sier de i
banken, - og avtalen er blitt
fulgt nøye opp av idrettslagets ledelse, og de har også
husket på oss med det lille
ekstra – for eksempel med
vår logo da skigruppa skulle ha ny genser.
Toten Sparebank takker for
et positivt samarbeid så
langt – og gratulerer så
mye med sponsorprisen!
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Fotballtur til
Tyrkia 2009
Jeg vil få takke alle som var med til
Tyrkia, det vil si spillere, trenere, oppmenn og ledere, for en fantastisk fin
tur. Både treningsmessig og sosialt
var dette en knallsuksess. For folk
som lurer på hvordan denne uka
foregikk, så kan vi oppsummere litt
her:
ANDREAS HAUGOM
Tillitsvalgt, Biri A-lag 2009

CHRISTIAN DUNKER
FURULY
Foto

Hver morgen møttes samtlige mann til frokost kl 07.30
i matsalen – ingen forsov
seg hele uka – her spiste vi
sammen, før vi ble fraktet i
busser til treningsfeltet hvor
første treningen startet kl
09.00 hver dag. Dette var
trening under flotte forhold
på fine naturgressbaner.
Etter treningen ble vi fraktet
tilbake til hotellet for dusj
og samlet lunch i matsalen.
Etter lunch samlet vi oss
som regel rundt bassenget
for å jobbe med brunfargen
(noen jobba hardere enn
andre, Trond E.)! Ellers så
spilte vi bordtennis, biljard,
kort, var i treningsstudio
eller så på tv.
Klokka 15.00 var det tilbake
til treningsfeltet for ny trening på de nydelige banene.
På treningsfeltet var det

også utrolig fin service. Vi
ble på hver trening møtt av
gratis lokale appelsiner og
nye KALDE vannflasker.
Det var også folk som hentet baller for oss når vi
bedrev skuddtrening med
ryggsekk.
Etter siste trening var det
dusj og samlet middag. All
maten på hotellet var utrolig
bra, og de hadde et stort
utvalg av både lokale og
internasjonale retter. Etter
middag spilte vi stort sett
biljard, bowling eller poker.
Vi var i seng rundt 23.0024.00 på kvelden og sov
som stein etter den tøffe
påkjenningen det faktisk ble
for kroppen; det å plutselig
skulle trene to økter om
dagen i et mye varmere
klima enn kroppen er vant
til.
I løpet av uka gjennomførte
vi også to treningskamper:
Biri – Frøyland: 0–7
(Frøyland spiller i 3. divisjon i Rogaland)
Biri – Tangmoen: 2–2

Vil noen jobbe med friidrett?
Friidrettsgruppa trenger noen foreldre eller andre interesserte som kan gjøre en stor eller liten innsats for friidretten i
Biri. Det er ikke nødvendig med fagkompetanse eller erfaring som aktiv.. I løpet av våren blir dessuten ”friidrettsdelen” av idrettsparken satt i stand etter arbeidet med kunstgressbanen. Standarden blir hevet noe i forhold til hva den
var før. Friidrettsgruppa har god økonomi. De som vil være
med , kommer derfor inn i en gruppe hvor det ligger godt til
rette for å fokusere på aktivitet for barn og unge.De som har
lysst til å være med, kan henvende seg til Knut Ringsrud tlf.
905 76 747

Takk fra skigruppa
Vi vil med dette få takke alle som velvillig har stilt opp på
dugnadsarbeid for Skigruppa denne sesongen. Det er mange
som har gjort en god jobb på klubbrenn, Madshussprint,
Travbanevakter og varetellinger.
Uten den innsatsen dere har lagt ned i dugnader hadde ikke
Skigruppa greid å holde aktivitetsnivået slik det er i dag. Vi
hadde heller ikke hatt mulighet til å ta på oss for eksempel
Madshussprinten, hvor vi også i år har fått mange positive
tilbakemeldinger på et godt gjennomført arrangement.
Det meste av inntektene til Skigruppa kommer gjennom
dugnadsinnsats, og styret håper at vi gjennom vårt arbeid
greier å gi noe tilbake til alle som er glad i ski i bygda.
Samtidig vil vi også rette en stor takk til våre frivillige løypekjørere som har stått på og sørget for flotte forhold i lysløypa gjennom vinteren.
Så en stor takk til dere alle! Vi ønsker dere en riktig god vår
og sommer, og håper alle stiller seg like positive og velvillige også neste sesong.
Styret i Biri IL – Ski
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Gutta på sightseeing

(Tangmoen, Stjørdal spiller
i 3. divisjon, men stilte et
rekrutt/juniorlag i kampen
mot oss.)
Lørdag var siste treningsdag
før hjemreise, og denne
kvelden samlet nesten alle
gutta seg foran storskjermen
for å se Fulham –
Manchester
United.
Kampen ble senere på kvelden omdøpt til «kampen vi
ikke prater om». Etter kampen spiste vi middag, og
samlet oss deretter på hotellets disco/biljard og delte
noen velfortjente øl etter en
hard uke, mens vi koste oss
og ble bedre kjent. (De av
spillerne som var under 18
år drakk selvfølgelig ikke
alkohol her, som noen har
antydet i ettertid.)
Når et lag av vår standard

Hjemmekamper for
Biri IL
Tid

(5. divisjon), drar på treningsleir så er det selvfølgelig vel så mye for å bli bedre
kjent og skape samhold,
som det er for å utvikle oss
sportslig.
Jeg har vært med på flere
treningsleire med Biri-fotballen, og må få si at denne
Tyrkia-turen er den absolutt
beste. Det var profesjonelt
gjennomført fra første til
siste stund, og vi fikk et
utrolig bra utbytte både
sosialt
og
sportslig.
Samholdet blant oss spillerne har steget betraktelig, og
jeg tror de fleste er enig når
jeg sier vi nesten ble et nytt
lag der nede. Stemningen i
garderoben etter vi kom
hjem har blitt en helt annen
:)

Friidretts-sesongen
er igang

Våren er en årstid hvor det er flere friidrettsaktiviteter på
gang. Det er fortsatt innetrening på ungdomsskolen. I vinter
har det vært god oppslutning om innetreningen. Det blir
innetreninger på mandager til litt ut i mai. Da begynner utetreningen på tirsdager. Tidspunktet for når vi går over til
utetrening, er avhengig av når det er tørt nok på banen.
Informasjon blir gitt på www.biriil.no.
Det første gateløpet var 31. mars. Det var nok litt tidlig for
en del. Det var derfor ikke mere enn 20 deltagere. Etter
påske var imidlertid mange innstillt på våraktivitet.
Deltagerantallet var da oppe i 32. Vi håper at enda flere vil
komme på de neste løpene.
Våren er også stafettsesong. Dersom det er stor nok interesse blant jenter og gutter i alderen 10 -14 år, vil Biri stille lag
i bl.a Ungdommens Holmenkollstafett.

Turnering

Kampnr.

Kamp

2009-05-06 00:00

G11 7er Avd 06

04111706001

Biri - Vardal City

2009-05-27 00:00

G11 7er Avd 06

04111706019

Biri - Gjøvik-Lyn Sort

2009-06-10 00:00

G11 7er Avd 06

04111706028

Biri - Raufoss 2

2009-05-05 00:00

G12 7er Avd 10

04112710004

Biri - Vind 2

2009-05-19 00:00

G12 7er Avd 10

04112710009

Biri - Eina

2009-06-02 00:00

G12 7er Avd 10

04112710017

Biri - Raufoss

2009-06-16 00:00

G12 7er Avd 10

04112710025

Biri - Gjøvik-Lyn Blå

2009-05-03 15:00

G14 2.div avd 02

04114202002

Biri/Redalen - Faaberg

2009-05-19 18:00

G14 2.div avd 02

04114202011

Biri/Redalen - Lillehammer 3

2009-05-26 19:00

G14 2.div avd 02

04114202016

Biri/Redalen - Snertingdal

2009-06-08 19:30

G14 2.div avd 02

04114202021

Biri/Redalen - Søndre Land

2009-04-30 19:30

G16 2.div avd 02

04116202003

Biri - Lunner FK 2

2009-06-05 19:30

G16 2.div avd 02

04116202021

Biri - Vang, FK/Slidre/Røn

2009-06-15 19:30

G16 2.div avd 02

04116202030

Biri - Vardal 2

2009-04-28 19:30

G19 2.div avd 01

04119201001

Biri - Vestre Gran

2009-05-12 19:30

G19 2.div avd 01

04119201012

Biri - Follebu/Gausdal

2009-05-27 19:30

G19 2.div avd 01

04119201022

Biri - FF Lillehammer 3

2009-06-09 19:30

G19 2.div avd 01

04119201032

Biri - Sør-Fron/Harpefoss/Vinstra

2009-04-27 19:00

5. div menn avd 04

04120504091

Biri - Kastad

2009-05-02 15:00

5. div menn avd 04

04120504004

Biri - Søndre Land 2

2009-05-16 13:00

5. div menn avd 04

04120504013

Biri - NFK Breiskallen

2009-05-30 15:00

5. div menn avd 04

04120504021

Biri - Vest Torpa 2

2009-06-13 15:00

5. div menn avd 04

04120504033

Biri - Reinsvoll 2

2009-06-27 15:00

5. div menn avd 04

04120504045

Biri - Snertingdal

2009-05-05 19:00

5. div menn avd 05

04120505005

Biri 2 - Nes 2

2009-05-28 19:30

5. div menn avd 05

04120505020

Biri 2 - Vind 2

2009-06-11 19:00

5. div menn avd 05

04120505030

Biri 2 - Moelven 2

2009-06-25 19:00

5. div menn avd 05

04120505040

Biri 2 - Gausdal

2009-05-12 00:00

J11 7er Avd 03

04211703005

Biri - LKFK 98 Kringsjå/Ekrom 2

2009-05-26 00:00

J11 7er Avd 03

04211703014

Biri - LKFK 98 Søre Ål 1

2009-06-09 00:00

J11 7er Avd 03

04211703023

Biri - Moelven 1

2009-05-05 00:00

J12 7er avd 06

04212706002

Biri - Vind 1

2009-05-19 00:00

J12 7er avd 06

04212706011

Biri - Gjøvik-Lyn Hvit

2009-06-09 00:00

J12 7er avd 06

04212706021

Biri - Bøverbru

2009-05-07 19:30

J14 2.div avd 01

04214201002

Biri/Redalen - Øyer-Tretten 2

2009-05-10 15:00

J14 2.div avd 01

04214201016

Biri/Redalen - Sør-Fron/Harpefoss

2009-05-26 19:30

J14 2.div avd 01

04214201011

Biri/Redalen - Lilleh KFK 95 2

2009-06-12 19:30

J14 2.div avd 01

04214201021

Biri/Redalen - Vinstra/Kvam 13

2009-04-29 19:00

J16 2.div avd 01

04216201003

Biri - Vardal/Varde

2009-05-13 19:30

J16 2.div avd 01

04216201012

Biri - Lillehammer KFK 2

2009-06-03 19:30

J16 2.div avd 01

04216201021

Biri - Gjøvik-Lyn

2009-06-17 19:30

J16 2.div avd 01

04216201030

Biri - Eina 2
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Biri blomster&binderi A/S
Etablert 2002
Innehaver: Gunn Elin og Lina
Biriv 79

Alt innen blomster
Bruk din lokale blomsterforretning
ved begravelser, vi samarbeider med
Øistein Nettum Begravelsesbyrå

Tlf 61185232
Begravelsesbyrå

Øistein Nettum
Ditt lokale
begravelsesbyrå
Etablert 1997
www.nettumbegravelse.no

-Begravelser
-Kremasjoner
-Inskripsjon
-Gravmonumenter
Vakttelefon 61186940
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Satser med moteshow

GLEDER SEG: Julie Sigstad og Christin Bechmann-Pedersen ser fram til 20. mai og moteshow på Herredshuset

De vil gjerne finne på noe i Biri, Christin Bechmann-Pedersen og Julie Sigstad. Som en av bygdas frsiører og genuint moteinteressert
mente Christin at et moteshow kunne passe. Og det var kokka Julie helt enig i. 20. mai satser de stort med et moteshow på Biri
Herredshus.
TORE FEIRING
- "Show off" kaller vi opplegget
vi skal ha på Herredhuset, sier
jentene, - I hovedsaken skulle det
være et opplegg for å vise fram
bedrifter i Biri, men for at vi skal
få et profesjonelt arrangment må
vi ha litt bistand fra bedrifter fra
nærområdet.
Rød tråd
Dette vil, ifølge arrangørene,
likevel være bedrifter som på en
eller annen måte er tilknyttet Biri.
De nevner Dokka Brudesalong
som et eksempel. Beliggende på
Dokka men med mange kunder
fra Biri, His and Hers på CC
Gjøvik hvor eierne er fra
Biri/Redalen. - Så den røde tråden blir altså bedrifter i eller tilknyttet Biri på en eller annen
måte, sier Julie og Christin.

Helt oss
Vanligvis skjer moteshowene i
Biri i regi av leg og foreninger,
men denne gangen er det et helt
“privat” arrangement. - Alle som
vil er selvsagt hjertelig velkomne, sier to spente arrangører, men det er kun oss to som står
som ansvarlige og tar alle kostnader, en del penger har vi lagt i
dette her.

Sett av kvelden
Arrangmentet foregår på kveldstid. Dørene åpnes klokka seks på
ettermiddagen og varer fram til
ca. kl. 10 på kvelden. Her skal
bedrifter få vise seg fram med
stands, både med salg og reklame. Det hele avsluttes med et
gedigent moteshow hvor de nyeste kleskolleksjonene fra
Brandstad og His & Hers vises,

det vises også smykker fra
Gjøvik
Gullsmedforretning.
Dokka Brudesalong viser sine
nyeste kolleksjoner av både brudekjoler og selskapsklær. Det
hele akkompagnert av spennende
brudebuketter fra Biri Blomster,
og alle modeller er selvsagt stylet
av C paa haaret.

ning denne kvelden, det også av
lokale krefter, Sissel Morken
Gullord skal spille og Mari
Cathrine Brosthuen Hagen fra
Gjøvik Teater skal holde det hele
sammen som konferansier. - Og
kjenner vi henne rett vildet bli
svært så interessant og morsomt,
sier Julie og Christin.

Underholdning
Det blir også annen underhold-

Premier
- Dyrt vil det heller ikke være for
publikum, mener de to, - bare
hundrelappen for voksne og det
halve for barn. Det mener de at
folk burde ha råd til. Man kan
også vinne fine premier, hva vil
ikke jentene si noe om, men loddet er inngangsbilletten.
Selve moteshowet vil bestå av
rundt 20 modeller, alle bekjente
av arrangørene eller kunder hos
C paa haaret, Christines frisørforretning.

Disse stiller ut og er involvert i moteshowet:
Julie Sigstad - personlig kokk
C paa haaret... - Frisør
Biri tapet - Gaver og interiør
Fotograf Katrine - Foto
Triumph - Undertøy
Dokka brudesalong - Brudekjoler og selskapsklær

Sissel M. Gullord - Musikk
Gjøvik gullsmedforretning - Smykker
Biri blomster - Blomster
Liv Marit Øverjordet - Bowenteknikk
Flere kan komme til...

Savner du Hagbart og Bredo?
Savner du Lillehammer Byavis?

Lillehammer Byavis blir ikke lenger distribuert i Biri eller på
Biristrand. Vår avis er også noe rammet av finanskrisa. Vi velger
å spare på distribusjonskostnader og konsentrerer oss om primærkommunene våre som er Lillehammer, Øyer og Gausdal.
Savner du å lese nytt fra Lillehammer kan du likevel få Byavisa
hver uke, men må da betale en abonnementspris som dekker portoen. For kun kr. 390,- får du Lillehammer Byavis hver uke ut
året. Bestill på telefon 96 50 22 22
eller mail til annonse@byavis.no.
Husk navn og adresse!

10

Uten frivillige
brannmenn?

Nr. 2 April 2009

Sammen blir vi bedre!

Fra 2011 kan Biri være uten frivillig brannmannskap. Årsaken til at det frivillige brannvesenet kan være i ferd med å
forsvinne er de nye kravene som blir satt til brannmannskapene.
Dilemmaet for kommunen blir dermed om man skal bruke
pengene på brannmenn som er på jobb, eller om pengene
skal brukes på folk som er ute i ny og ne.
Et annet dilemma er at de frivillige brannmannskapene i dag
utgjør en betydelig del av brannberedskapen i forhold til
sjukehjemmet på Biri. Dersom en legger ned beredskapen,
må man etablere et sprinkleranlegg ved Furulund - en kostnad på to millioner kroner. Kostnaden må forøvrig tas på
bygg som en annen rapport viser at man helst skulle revet.
Saken verserer i ulike kommunale forá nå, og administrasjonen ønsker å legge ned deltidsstyrkene og sørge for tilstrekkelig brannsikring ved Furulund. Et annet moment er
også at brannvesenet i Ringsaker, med sete på Moelv også
kan brukes ved større hendelser i Biri-området.

Møte om
E6 27. april
Mandag 27. april arrangerer Gjøvik Senterparti et åpent
møte på Vertshuset V/E6 om den framtidige E6-en fra
Mjøsbrua og nordover.
Statens vegvesen skal i gang med planlegginga av en ny E6
mellom Biri og Lillehammer på grunn av mange ulykker og
dødsfall på strekningen. De to siste årene har vegvesenet
jobbet med en såkalt mulighetsstudie av strekningen.
Dersom man bygger en firefeltsveg vil det gi bedre trafikksikkerhet og framkommelighet på den 31 kilometer lange
strekningen. Et foreløpig anslag på utbyggingen viser en
prislapp på i overkant av to milliarder kroner. Men dette er
bare på planstadiet, og ingen konklusjoner er trukket.
På bakgrunn av det økende engasjement som nå er reist etter
at man nå sakte, men sikkert, arbeider med E6 på østsiden,
arrangerer derfor Gjøvik Sp det åpne møtet.
Med på møtet blir Taale Stensbye, prosjektleder i Statens
vegvesen, og Torbjørn Moastuen – også han prosjektleder.
De vil komme inn på hvilke vurderinger som er gjort av en
utbygging av vegen.
Møtet er åpent for alle interesserte, og det vil bli muligheter
for å komme med råd og innspill til vegvesenet og også
andre beslutningstakere som er med på møtet.

Kutter omsorgsplasser
fra 2025
Helseadministrasjonen i Gjøvik vil legge ned de 27 sjukehjemsplassene i Biri. I dag er det 16 omsorgsboliger med
heldøgns omsorg i Biri (som den gule bygningen ved
Furulund). Det er dette helseadministrasjonen i Gjøvik vil
ha mer av.
Ved å legge ned de 27 sjukehjemsplassene på Furulund, vil
man opprette 20 nye heldøgs omsorgsboliger i Biri. I realiteten er dette dermed færre plasser enn hva som eksisterer
i dag.
Helse- og omsorgsplan 2025 for Gjøvik blir nå sendt på
høring, og høringsfristen er satt til 15. mai. Alle ansatte skal
høres i saken, og det legges opp til at mange av innbyggerne skal få si sitt om saken. Trolig vil det også bli arrangert
andre møter i denne forbindelsen.

Felles stemmested
for Biri
Biristrandinger og redølinger må heretter stemme i Biri ved
stortings- og kommunevalg. Det skjer etter at kommunestyret har vedtatt å ha færre valgkretser i Gjøvik kommune.
Det er ikke første gangen antall stemmesteder ved valgene
skrumpes inn. Sist var det stemmekretsen i Biri Øverbygd
som ble slått sammen med Biri valgkrets.
Ved stortingsvalget 13. september i høst, vil alle som har
postadresse Biri og Biristrand stemme ved ett og samme
sted; Biri herredshus. Ved stortingsvalget er det totalt 3187
stemmeberettigede i kretsen. Av disse er det 672 stemmeberettigede i Redalen.
I 2005 var det 486 stemmeberettigde på Biristrand, 1736 i
Skrinnhagen krets, 246 i Øverbygda, 467 Redalen og 229 i
Markeng krets.

4 i styret fra venstre Leder: Ola Gram Dæhlen Nestleder; Ragnhild Svartbekk. Sekretær og sportslig leder: Torfinn Austad;
Kaserer Sweinar Swensen Og ikke på bilde ansvarlig for du dugnader og Jentecup : Grete Engeskaug Nilsen;
Matrealforvalier Laila Jostad; og Astri Trettsveen.

Rekruttering og aktivitetsfremmende
tiltak i Biri IL Fotball junior
I Biri IL Fotball junior har vi i dag ca.
200 aktive spillere. For å kunne stille
lag i alle aldersklasser er dette litt for
få spillere, derfor vil styret sette fokus
på rekruttering, holdninger og aktivitetsfremmende tiltak. Dette for å
kunne holde på flere spillere helt fram
til de begynner på senior nivå og er
aktuelle for spill på Junior og A-laget.
Vi i Biri IL Fotball junior sitt styre
vil at vi skal jobbe under mottoet
”ALLE SKAL MED”. Med dette
mener vi at alle aktive, trenere, lagledere, og foreldre er like viktige for at
Fotball junior skal fungere, slik at vi
kan stille lag i alle aldersklasser for
både jenter og gutter.
Jfr : Barnefotballens tre grunnverdier:
Likhetsprinsippet
Jevnbyrdighetsprinsippet
Breddeformelen: Trygghet + mestring = Trivsel

Ungdomsfotballens tre grunnverdier:
Medbestemmelse
Differensiering
Breddeformelen: Trygghet + mestring = Trivsel
NFF har to ulike mål med ungdomsfotballen:
1. Vi skal ta vare på alle - vi skal
legge forholdene til rette sånn at flest
mulig blir i fotballmiljøet lengst
mulig.
2. Vi skal gi talentene våre best mulige forutsetninger til å bli gode spillere
Målsetningen er å aktivisere minst
300 aktive spillere i junioravdelingen
hvert år.
Grunnen til at vi ønsker å sette fokus
på dette er at i nesten alle aldersklasser er det for lite spillere og vi ønsker
å kunne stille lag i alle aldre fra knøtter til t.o.m 16år, både for gutter og
jenter .Vi vil bevisstgjøre trenere, lagledere og foreldre deres ansvar for å
skape gode sosiale og inkluderende
miljøer. Alle som ønsker å delta, uan-

sett ferdigheter/utvikling, skal gis
mulighet til det . Styret ønsker å
understreke viktigheten i dette.
Satsning på bredde gir bedre rekruttering til Junior og A-laget, og samtidig et bedre sportslig tilbud til de
beste og talentfulle spillerne i klubben.
For å kunne nå målsettingen har vi
startet et samarbeid med Fotball senior om ”Sportslig plan for Biri IL –
Fotballgruppa” som skal sette fokus
på spillerutvikling og trener/ laglederutvikling..
Vi vil invitere alle barn og unge å ikke
minst foreldre i Biri til og delta i Biri
il Fotball junior sine aktiviteter.
Informasjon om treningstider og aktiviteter finner dere på www.biriil.no
fotball junior sine hjemmesider.
Hjertelig velkommen er du!
”ALLE SKAL MED”
God vårsesong. Hilsen
Styret i Biri IL Fotball junior, v/Ola
Gram Dæhlen, leder fotball junior

Skilt på
Gråsteins
myra
Her er bildet av det flotte utskjært
skiltet som er på den andre stolpen på
Gråsteinmyra
med
forskjellige
avstander i luft linje.
- Har en liten annelse om hvem sitt
verk det er, men det får være en
hemmelighet, sier Robert Leulier,
som har sendt inn bildet. - I hvertfall
er avstandene riktige for jeg har sjekket på globusen, sier han.
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Biringene ga 37.994 kroner
Biringene ga nesten 38.000 kroner i
årets Røde Fjær-aksjon, som vil være
med å gi blinde et nytt og bedre syn
på livet.
Lions Røde Fjær 2009 ble
gjennomført søndag 19.
april, og formålet er å bygge
ut Norges Blindeforbunds
syn- og mestringssenter i
Hurdal. I Biri var det i alt 17
bøssebærere i aksjon for
Lionsklubben, og det innsamlede resultatet viste
37.994 kroner. Det gir et
snittbeløp på 2.234 kroner
per bøsse som var ute.
Med utbyggingen skal kapasiteten ved senteret økes, og
tilbudet bedre kunne tilpasses den enkelte. De konkrete tiltakene er:
1. I nordenden omgjøres
gamle kontor og undervisningsrom, slik at det blir
åtte ekstra borom av god
størrelse.
2. Hammersborg er hjertet i
bygget. Her vil en få kafé,
kiosk, bibliotek, internettkafé og møteplasser.
3. En helt ny fløy med
undervisningsrom for blant
annet opplæring i punktskrift, matlaging, bruk av
hjelpemidler, data, fritidsaktiviter og andre ferdigheter

17 bøssebærere i Biri samlet inn nesten 40.000 kroner

Tid for å legge opp ved...
VEDSEKK
m/hel snor
60x80 cm - 60 ltr

1,79
Gjelder ved kjøp av minst 500 stk
Ved mindre kvantum: kr 2,-

KOMBISTATIV
- galvanisert
inklusiv 20 stk valgfri
storsekk i netting

1.590,KOMBISTATIV til storsekk 1.499,-

kontakt
a
T
TID FOR
for gode
SOMMERDEKK priser!

som er viktig å tilegne seg
for å ha en meningsfull
hverdag etter at synet svekkes.
4. Et stort uteatrium med
uteplasser, sansehage og
kjøkkenhage som kan brukes i praktisk undervisningssammenheng.
5. Utendørs klatrevegg.
6. Gymsal med trimrom og
svømmebasseng i underetasjen.
7. Syn og optikk: Denne
avdelingen driver med opplæring og utprøving av hjelpemidler, synsutredning og
synsmåling. Det vil også
komme et lyslaboratorium
her som blant annet skal
brukes til forskning.
8. På sørenden samles aktiviteter og lekeplass. I skråningen er en ny stor luftegård for førerhunder planlagt.
Lionsklubben på Biri takker
for støtten til prosjektene.
Målet er 50 millioner kroner
i årets aksjon, og det ser ut
til å bli nådd.

Våren er her!
Stort utvalg av hageutstyr

GODE TILBUD
PÅ KLIPPERE!
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Årets jenter 14 lag

Bak fra venstre: Marte Svehagen, Madeleine Ødegård, Hanne Svendstad, Susanne Larald, Marie Bergestuen, Rikke Dullum, Anne Marthe Brenden, Thea Herberg, Ida Moan og Lena Sylliåsen.
Foran fra venstre: Hanne-Line Hovdsveen, Marita Myrland, Anna Benedicte Torvik, Maren Harbu, Tonje Tveit og Christina Furuseth.
Ikke tilstede. Martine Fosnes. Trenere er Tom A. Harbu og Tom Tveit

Årets J-14 lag er et samarbeidslag mellom Biri og Redalen.
Laget består av 17 jenter, hvorav 6 er født i 95 og 11 i 96.
Jentene har trent på kunstgresset 2 ganger i uka i hele vin-

Jenter 16 år
J 16 i Biri består i sesongen
2009 av 11 jenter født i 93/94.Vi
vil være avhengig av å låne spillere fra J14 på kamper for å
kunne stille 11er lag med reserver.Vi har har allerede spilt 3
kamper i kvalifiseringen til NM
og endte på 3 plass av 4 i vår
pulje.De 2 beste gikk videre til
1.runde i NM.Vi tapte 2 kamper
og vant 1.Seriespillet starter i
slutten av April.Sesongens store
mål er deltakelse på Dana
Cup.Der kommer alle 11 til å
delta sammen med 5 jenter født
i 95.Møt opp i idrettsparken og
støtt disse jentene i medgang og
motgang.
Åge Jevnesveen
Trener

ter, og er en flott gjeng. De 17 jentene kommer fra hele 6
forskjellige skoler, og vi har derfor hatt litt sosiale samlinger utenom fotballen, for å bli bedre kjent. De hadde bla en

treningsleir på klubbhuset ei hel helg, og med en treningskamp som avslutning.. Laget skal spille i 2.div i kretsserien
for J-14 lag.

Gjør
rein
bilen!
Her er et bilde som
viser hva man kan gjøre
med støv som er klistret
fast på bakruta på biler.
- Etter å ha kjørt til
Bratbergsetra
flere
ganger i forskjellige
ærend blir jo ikke bilen
akkurat rein, forteller
Robert Leulier fra
Åsroa. - Noen har hatt
det morsomt med å
tegne, sier han. - Fint
ble det også!
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FINE OG GODE BRUKTBILER
Vi kan tilby gode bruktbiler i flere prisklasser.
NESTEN NYE BILER:

FINE LITT BRUKTE BILER:

2008 Ford C-Max TDCI 90hk ( turbodiesel ) 5-seter. Svart met.
Mye utstyr. Lav km stand: Kun 18000. Nypris Kr. 305400.

2006 Suzuki Ignis SUV 94hk 4x4 5-seter. Grå met. Kun
29000km. En eier. Alle service fulgt. Aircondition. Høy oppunder.
Høy og sette seg inn og ut av. Pen. Nypris Ca. Kr. 235000.

Selges for Kr. 239.000 ferdig registrert.

Selges for Kr. 163.000 ferdig registrert.
2008 Ford Focus TDCI 109hk ( turbodiesel ) 5-dørs kombi. Svart
met. Meget pen. 32000 km. Ny pris ca. Kr. 290000.

Selges for Kr. 229.000 ferdig registrert.
2007 Ford Galaxy TDCI 125hk ( turbodiesel ) Varebil. Seter medfølger ( til 7 seter ). Svart met. Pen. Stort varerom. God plass
selv til lange sjåfører. Kun 28000km. Ny pris ca. Kr. 350000.

Selges for Kr. 239.000 ferdig registrert.

2006 Ford Fiesta 1.4i Trend 80hk. 5-seter. Grønn met. Kun
30000km. Adm kjørt hos oss. Pen bil. Aircondition. Lettkjørt god
bil.

Selges for Kr. 249.000 ferdig registrert.

Selges for Kr. 109.000 ferdig registrert.

FINE BILER TIL UNDER KR. 100.000:
2000 Ford Focus 1.6i Trend 100hk Stv. Gull met. 124000km. Alle
service fulgt. 2 eiere. Meget pen og velholdt. Stort baggasjerom.
Driftsikker.

Selges for Kr. 95.000 ferdig registrert.

Selges for Kr. 135.000 ferdig registrert.
2006 Ford Focus 1.6i Trend 100hk Stv. Blå met. 47000km. Adm
kjørt hos oss. Mye utstyr. God plass. Pen. Ny pris Ca. Kr. 275000.

Selges for Kr. 169.000 ferdig registrert.
2007 Isuzu D-Max 3.0 DI 163hk ( Turbodiesel ) 4x4 Pickup. Sølv
met. Robust og meget sterk bil. Kun 10000 km. Ny pris Ca. Kr.
335000.

2004 Suzuki Ignis . Mørk grønn met. Meget pen. Liten og kvikk
bil som er høy oppunder. 72000km.

2006 Suzuki XL-7 TDI 110hk ( turbodiesel ) 4x4 5-seter. Gull
met. 54000km. Mye utstyr. Meget pen. Alle service fulgt. Robust
og god bil.

2000 Ford Focus 1.6i Trend 100hk 5-d kombi. Sølv met.
119000km. Pen og velholdt. Aircondition. Driftsikker bil.
Lettkjørt.

Selges for Kr. 89.000 ferdig registrert.
2001 Nissan Primera 1.8i 115hk.Comfort 4-d sedan. M. rød met.
132000km. Meget pen. Driftsikker. Klimaanlegg, alufelger m.m.

Selges for Kr. 99.000 ferdig registrert.

Selges for Kr. 289000 ferdig registrert.
2007 Suzuki Swift 94hk 4x4 5-seter. Sølv met. Tøff liten bil. God
å kjøre. Rimelig i drift. Driftsikker. 27000km. Aircondition. Ny pris
Ca. Kr. 230000.

Selges for Kr. 175.000 ferdig registrert.

Vi kan tilby meget rimelig bilfinansiering og bilforsikring. Kjøp trygt av oss: Alle våre biler selges fri for
heftelser, med bruktbilgaranti, verkstedkontrollerte og med tilstandsrapport.
Velkommen til oss for et godt bilkjøp!

Åpningstider: Man-Fredag Kl. 0900-1630, Lørdag Kl. 1000-1400.
Kontakt oss gjerne utenfor arbeidstiden på mobiltelefon: Inge S Kristiansen Tlf: 99530901, Anders Wangen Tlf. 90936079.
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Musikkfæst på Honne

Etter å ha vært med på å arrangere blues og rockefestivaler på Lillehammer i en årrekke, har karene bak
Hagbart&Bredo Entertainment valgt å satse lokalt. Selv om de vil fortsette å lage vår- og høstbluesfester på
Strandheim er de nå klare for større prosjekter i tillegg. - Og hva er vel mer naturlig enn å legge en musikkfestival
til Honne?

- Honne ligger flott til over Biri og
fortjener å bli satset mer på, mener
de, Hugo Wiklund, Hans Erik
Brostuen og Tore Feiring, bedre
kjent som Hagbart&Bredo Entertainment. Og skynde seg å legge
til; - Første året satser vi av egne
penger og oppsparte midler etter
bluesfestene på Strandheim, så i år
har vi valgt å IKKE ha vårblues
der, understreker de. Men lover å
komme sterkere tilbake til høsten
med det arrangementet.
Biri Musikkfæst
Men nå er det musikkfestival på
Honne som gjelder og de er ikke
snauere enn å ha store planer. - I år
satser vi forsiktig med en dags
musikkfest, Biri Musikkfæst som
navnet blir. Vi kom ikke på noe
bedre navn og det det sier jo det
meste også. - Så lørdag 6 juni
håper vi en masse biringer og tilreisende kommer til Honne, dette
er jo påselveste Biridagen også, så
noen av bandene vil også spille i
Biri på dagtid, lover de.
Artig å satse på Biri
Karene håper på såpass suksess at
de kan dra i gang et noe større
opplegg neste år. Om det er bare
en kveld i å så satses det større
neste år, med en fullverdig festival
over to dager. - Men først må vi
altså se hvordan det hele barker
iveien i år. Og etter interessen å
dømme må det bli bra, reklamerer
de. De synes det er artig å satse på
en festival i Biri. Planen er å
kunne samarbeide mer med det
lokale næringsliv og bygge en
skikkelig stor festival, kanskje
med
musikkcruise
med
Skibladner, campingovernatting i
tillegg til rommene på Honne og
kanskje også bruke andre fasiliteter i Biri i tillegg. - Men så lenge
Honne vil, satser vi selvsagt på at
hovedprogrammet går av stabelen
der. I tillegg til innekapasiteten,
har også Honne perfekte forhold
for en større utekonsert. Men da
må det satses på et atskillig større
publikum enn de 200 vi håper vil
finne veien til Honne denne lørdagen i juni, påpeker karene i
Hagbart&Bredo Entertainment
Takker sponsorer
Nå håper og satser de på det lokale publikum, selv om noen rom
allerede er bestil på Honne av folk
utenbygds fra. De har sin egen
facebookgruppe og egen hjemme-

KLARE FOR MUSIKKFÆST: Tore Feiring, Hugo Wiklund og Hans Erik Brostuen er i god gjenge med Biri Musikkfæst.

side og påstår å ha fått mye oppmerksomhet via disse sidene.
- Litt artig å bruke de moderne
måtene å spre budskapet på også,

sier de, - selv om det selvsagt vil
bli både annonsering og forhåpentligvis pressedekning i avisene
rundt Mjøsa.

GODT INITIATIV: Helge Peder Overå på Honne Hotell og
Konferansesenter synes at ideen om en musikkfestival på Honne var så god
at han hev seg på ganske med en gang. - Godt med lokalt initiativ, mener
han.

Selv om det fortsatt jobbes med å
få på plass et par store hovedsponsorer har allerede mange av Biris
bedrifter blitt med som “mindre”
sponsorer. Hele tolv bedrifter så
langt har meldt seg på dette, noe
karene er veldig takknemlige for. Det er artig å se at bedriftene vil
være med å sponse kulturaktiviteter i bygda, sier de. - og vi kan jo
benytte anledningen til å takke
disse gjennom Biriavisa.
Lokale band
Bandlisten er også allerede på
plass. - Våre venner Woodleg Odd
fra Møre kommer, sier de, - de har
jo spilt mye både på Strandheim
og distriktet ellers. Side Track fra
Lillehammer og Tynset er også
kjent av mange, et ettertraktet
showband. Så blir det selvsagt
lokale innslag også, Biri All Star
Band er menge som har forventninger til og lurer på hvem er. Det gjør jo vi også, smiler musikkfæstarrangørene lurt, - men det
blir en gjeng med de beste musikerne i Biri, det kan vi love. - Og
så gleder vi oss til Permafrost, et
band med unge biringer.

Det er også litt av meningen med
det som etterhvert håpes å bli en to
dagers festival, å satse på gode
lokale navn, såvel som nasjonale
og internasjonale band
Tenker framover
Som nevnt innledningsvis tenker
karene i et større perspektiv og
flere år framover. - Vi har laget
noen skisser og tanker på hvordan
dette skal se ut om fem- seks år,
sier de, - men det er nok litt for tidlig å presentere det, vi får nå først
se hvordan årets musikkfæst blir.
- Så må det nevnes at det kan være
duket for flere navn også, noen
små overraskelser håper vi jo å
kunne få til, avslutter karene i
Hagbart&Bredo Entertainment.
Billetter får man kjøpt i Biri
Tipping og Gaver eller ved inngang. Biriavisa lovte å nevne at
man kan spare 50 kroner ved å
kjøpe billetter på forhånd (se egen
annonse) Man kan også lese mer
om Biri Musikkfæst på www.birimusikkfest.no

Savner du Lillehammer Byavis?
Savner du Hagbart og Bredo?

Lillehammer Byavis blir ikke lenger distribuert i Biri eller på
Biristrand. Vår avis er også noe rammet av finanskrisa. Vi velger
å spare på distribusjonskostnader og konsentrerer oss om primærkommunene våre som er Lillehammer, Øyer og Gausdal.
Savner du å lese nytt fra Lillehammer kan du likevel få Byavisa
hver uke, men må da betale en abonnementspris som dekker portoen. For kun kr. 390,- får du
Lillehammer Byavis hver uke ut
året. Bestill på telefon 96 50 22 22
eller mail til annonse@byavis.no.
Husk navn og adresse!
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Grasrotandel ser ut til å bli en
viktig inntektskilde for Biri IL
Etter at Grasrotandel ble innført 1.
mars har 171 spillere valgt å gi
beskjed til Norsk Tipping om at
deres andel av Grasrotmidlene
skal gå til Biri IL.
Biri IL er det laget i Gjøvik kommune som har fleste registrerte
spillerkort,
171 stk. pr. 16. april., og stadig
nye kommer til. Takk til alle som
støtter opp om idrettslaget.

Den økonomiske støtte fra våre to
hovedsponsor (Eidsiva og Toten
Sparebank) og inntektene fra
Grasrotandel, har vært med på og
rette opp et noe anstrengt driftsbudsjett.
Med disse midlene på plass, klarer
vi nå alle våre driftsutgifter i tillegg til innleid vaktmester tjeneste, uten at det går utover aktiviteten i gruppene.
Det vil si at

hovedlaget har nok inntekter til og
klare de 700.000,- som går til felles driftsutgifter, og at gruppene
kan konsentrere seg om den organiserte aktiviteten.
Årsmøte vedtok også at medlemskontingenten skal holdes på
samme lave nivå som i 2009 også
for 2010.
Pr. 15. april hadde Biri IL mottatt

kr. 21.000,- i Grasrotmidler. På
www.biriil.no finner du en link
som heter Grasrotandel. Der vil du
alltid finne oppdatert status på
Grasrotmidlene. Her vil du også
kunne søke opp andre lag og foreninger.
Folk i bygda er også flinke til og
støtte opp om de andre lag og foreninger, som er innmeldt i
Grasrotfondet.

Idrettsstipend til Kjersti Herberg

Her mottar Biri-jenta, Kjersti Herberg, sitt idrettsstipend av sin moderklubb, Biri ILs , leder Magnar Linnerud.

Birijenta Kjersti Herberg
ble under årsmøtet til Biri
Idrettslag søndag tildelt
Biri Idrettslags idrettsstipend på 3000 kroner til
å videreutvikle seg som
en ambisiøs friidrettsutøver innen lang- og
mellomdistanseløper.
KARSTEN LANDGRAFF

Under årsmøtet gikk hun ut av styret som ungdomsrepresentant . Nå
satser hun på videreutvikling i
Lillehammer friidrettsklubb hvor
hun har stått tilsluttet det siste året.
Kjersti har hatt en flott utvikling
som løper, fortalte Biri ILs leder
Magnar Linnerud, som var stolt
over hennes prestasjoner tross sin
unge alder. Vi skulle gjerne behol-

de deg men for å utvikle seg må
hun inn i andre klubber hvor de
kan trene og konkurrere med jevnbyrdige som har ambisjoner om å
nå langt. Det er helt nødvendig for
utviklingen, sa Linnerud og
beskrev litt av de flotte resultater
Kjersti har oppnådd siste året.
NORDISK MESTERSKAP I TERRENGLØP
ble hun nr.16 i juniorklassen. Vant
UM 3000 meter, sølv i junior NM
3000 meter, vant Tyrvinglekene
og Norway Games og har beste tid
for jenter 17 år med tiden 10.08.05
minutter. I år har hun alt sikret seg
sølv i innendørsNM for senior
tross hun har fler år igjen som
junior. Kjersti mottok idrettsstipendet med takk og viste til at hun
er tildelt bestemannspris for
Hedmark og Oppland for 2008.
- Kjersti sier at hun vil satse for
fullt framover og årsmøtet ønsket
henne lykke til med sin satsing.

VI BARE MINNER PÅ: Knøttiaden arrangeres i Biri 12 september.

Her er en oversikt over de lag og
foreninger i Biri du kan velge og
støtte:
BIRI IDRETTSLAG
BIRI JEGER
OG FISKERFORENING
BIRISTRAND
MUSIKKFORENING
BIRISTRAND
SANITESFORENING
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Birifotballen og A-laget satser

Her mottar Biri-jenta, Kjersti Herberg, sitt idrettsstipend av sin moderklubb, Biri ILs , leder Magnar Linnerud.

Etter en lang vinter med treninger, kamper og en særs vellykket tur til Tyrkia er a-laget snart klare til å starte sesongen 2009. Meget gode resultater fra kampene i vinter teller ikke når kampen om poengene tar til, men Biris a-lag har
all grunn til å se fram mot seriestarten den 27. april samt de påfølgende oppgjørene denne sommeren.
TROND ØDEGÅRDEN
Foto: John Bratteng

Etter en lang vinter med treninger,
kamper og en særs vellykket tur til
Tyrkia er a-laget snart klare til å
starte sesongen 2009. Meget gode
resultater fra kampene i vinter teller ikke når kampen om poengene
tar til, men Biris a-lag har all
grunn til å se fram mot seriestarten
den 27. april samt de påfølgende
oppgjørene denne sommeren.
Trener Rune Bechmann-Pedersen
og troppen hans dro i mars til Side
i Tyrkia som et viktig ledd i forberedelsene til sesongen. Sammen
med assisterende trener Stian
Løkken, laglederne Jørn Grønvold
og Jan Rune Iversen, samt lederen
i fotball senior John Bratteng, reiste de sørover til en uke med glimrende treningsforhold. (Denne
turen kan du lese mer om et annet
sted i denne utgaven av Biriavisa.) Det er all mulig grunn til å
fastslå at denne turen har gjort alaget til Biri til en mer sammensveiset gjeng. Ikke bare fordi guttene selv gir uttrykk for det, men
fordi sånne opphold automatisk
bringer folk sammen, gjennom
felles opplevelser og gjennom det
å lære hverandre bedre å kjenne.
Som Andreas uttrykker det: «Når
et lag av vår standard (5. divisjon),
drar på treningsleir så er det selvfølgelig vel så mye for å bli bedre
kjent og skape samhold, som det
er for å utvikle oss sportslig.»
Denne sesongen har vi i Biri også
hentet nye spillere. Rettelse; Biri
har denne sesongen hentet tilbake
en rekke tidligere birispillere.
Stian Løkken har kommet «hemmat» som både spiller og assisterende trener, og Lars Erik Engen,
Eivind Strøm Linnerud, Øyvind
Grønvold og Espen Simensen har
tilsammen tilbrakt noen sesonger
«ute», men er nå tilbake til moderklubben. Det er ingen tvil om

denne gruppen med spillere er viktige forsterkninger. De utfyller
derfor en stamme fotballspillere
som i fjorårssesongen varierte veldig i prestasjonene. I tillegg til de
spillerne som har returnert til Biri,
satser også Morten Haugelien
(årets kaptein) for fullt igjen etter
et hvileår, og Anders Engelund er
også tilbake på a-laget etter et partre år som rekruttspiller.
Resultatene i treningskampene så
langt i vinter lover også meget
godt med tanke på sesongen som
tar til i slutten av april. Biri har så
langt i år ikke tapt hjemme i
Norge, selv om spillerne våre fikk
merke nivåforskjellen opp til tredjedivisjon da vi gikk på et tap
mot rogalandslaget Frøyland
under oppholdet i Tyrkia.

biringer som mulig til å møte opp
i idrettsparken for å se kampene.
Jo flere som møter opp, jo bedre
blir stemningen! De aller fleste
kampene til a-laget denne sesongen spilles på lørdag ettermiddag,
det er fortsatt gratis å se alle kam-

pene i idrettsparken. Vi håper likevel selvsagt at flest mulig tar turen
innom Mette & co som holder
kiosken vår åpen. Der tilbys det
varme pølser og ferske vafler,
kaffe og annet drikke, samt vanlige kioskvarer. Alle hjemmekam-

pene til a-laget vil annonseres med
plakater på ulike steder i Biri sentrum, og dere kan også hele tiden
holde dere oppdatert på hva som
skjer på websidene våre:
http://klubb.fotball.no/Biri

Lions Biri overrasket

Biri – Brøttum:
2–0
Biri – FF Lillehammer 3: 7–1
Biri – Øyer/Tretten:
4–1
Biri – Frøyland (3.div):
0–7
Biri – Tangmoen (jun/rekr): 2–2
Biri – Brøttum:
2–0
Biri – Øyer/Tretten:
7–0
Biri – Ihle:
3–0
Den siste treningskampen er spilt
når dette går i trykken (Biri –
Torpa, søndag 19. april). Og om vi
i skrivende stund selvsagt ikke
kjenner resultatet i den kampen, så
må vi innrømme at vi ser fram mot
kommende sesong med optimisme. Resultatene så langt gir
håp om en god sesong, men det
gjenstår selvfølgelig å ta med seg
samme konsentrasjon og vilje inn i
kampene som gir poeng. Ingen lag
vinner serien på grunnlag av gode
treningskamper. Biri åpner i år
med to hjemmekamper, først mot
(ny-oppstartede) Kastad IL mandag den 27. april kl 19.00, og deretter mot Søndre Land 2 lørdag 2.
mai kl 15.00.
Et av målene – i år også – er å lykkes med og engasjere så mange

Her mottar Biri ILs leder, Magnar Linnerud, i midten, en nyttig gave fra Biri Lions ved president Torvild Sveen og
regionsleder for Falck Therese Bergqvist.

Dere trenger denne gaven fra oss i
Lions Biri og fra Falck. Den kan være
livreddende ved deres mange arrangementer, sa president i Biri Lionsklubb
Torvild Sveen da han og regionansvarlig for Falck, Therese Bergqvist, troppet
opp med en splitter ny hjertestarter og
et kurs for 10 medlemmer av Biri
Idrettslag.
Det var en rørt leder, Magnar Linnerud, som mottok

den flotte gaven på vegne av idrettslaget. Biri Lions
med sine aktiviteter skaffer til veie midler årlig som
går til diverse gode formål i og utenfor bygda. I tillegg deler vi ut en bygdepris og noen andre gaver,
forteller Torvild Sveen, som hadde et samlet Lions
lag bak seg i utdelingen av den flotte hjertestarteren
som vil få sin hederlige plass på hovedanlegget til
Biri Idrettslag.
Therese Bergqvist synes ideen med gaven var så
positiv at hennes foretak Falck ville delta med et opplæringskurs for inntil 10 personer som vil lære seg å
bruke utstyret til beste for utøvere og publikum. Når
det gjelder hjertestans teller minutter og sekunder,
avsluttet Bergqvist
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Kampprogram Jenter 16
Tidspunkt
Runde 1
2009-04-27
2009-04-27
2009-04-28
2009-04-29
Runde 2
2009-05-04
2009-05-04
2009-05-04
2009-05-06
Runde 3
2009-05-11
2009-05-11
2009-05-11
2009-05-13
Runde 4
2009-05-19
2009-05-19
2009-05-20
2009-05-20
Runde 5
2009-05-25
2009-05-25
2009-05-25
2009-05-27
Runde 6
2009-06-02
2009-06-03
2009-06-03
2009-06-03
Runde 7
2009-06-08
2009-06-08
2009-06-09
2009-06-10
Runde 8
2009-06-15
2009-06-16
2009-06-17
2009-06-17
Runde 9
2009-06-22
2009-06-22
2009-06-23
2009-06-23

Kampprogram Gutter 16

Kampnr.

Kamp

18:00
18:00
18:00
19:00

04216201002
04216201001
04216201004
04216201003

Raufoss - Lena
Gjøvik-Lyn - Eina 2
Lillehammer KFK 2 - Brøttum
Biri - Vardal/Varde

18:00
19:00
19:00
19:00

04216201007
04216201006
04216201005
04216201008

Lena - Gjøvik-Lyn
Vardal/Varde - Raufoss
Brøttum - Biri
Eina 2 - Søndre Land

18:00
19:00
19:30
19:30

04216201010
04216201009
04216201011
04216201012

Gjøvik-Lyn - Vardal/Varde
Søndre Land - Lena
Raufoss - Brøttum
Biri - Lillehammer KFK 2

18:00
19:30
18:00
19:00

04216201015
04216201013
04216201016
04216201014

Vardal/Varde - Søndre Land
Lillehammer KFK 2 - Raufoss
Lena - Eina 2
Brøttum - Gjøvik-Lyn

19:00
19:30
19:30
19:00

04216201017
04216201019
04216201018
04216201020

Søndre Land - Brøttum
Raufoss - Biri
Gjøvik-Lyn - Lillehammer KFK 2
Eina 2 - Vardal/Varde

19:30
19:00
19:30
19:30

04216201024
04216201023
04216201022
04216201021

Vardal/Varde - Lena
Brøttum - Eina 2
Lillehammer KFK 2 - Søndre Land
Biri - Gjøvik-Lyn

19:00
19:30
18:00
19:00

04216201025
04216201027
04216201026
04216201028

Søndre Land - Biri
Lena - Brøttum
Gjøvik-Lyn - Raufoss
Eina 2 - Lillehammer KFK 2

18:00
18:00
19:00
19:30

04216201029
04216201031
04216201032
04216201030

Raufoss - Søndre Land
Lillehammer KFK 2 - Lena
Brøttum - Vardal/Varde
Biri - Eina 2

18:00
19:00
18:00
18:00

04216201033
04216201035
04216201036
04216201034

Søndre Land - Gjøvik-Lyn
Lena - Biri
Eina 2 - Raufoss
Vardal/Varde - Lillehammer KFK 2

Kampprogram Jenter 14
Tidspunkt
Runde 1
2009-05-06
2009-05-07
2009-05-07
2009-05-07
Runde 2
2009-05-12
2009-05-14
2009-05-14
2009-05-14
Runde 3
2009-05-19
2009-05-19
2009-05-20
2009-05-26
Runde 4
2009-05-10
2009-05-27
2009-05-28
2009-05-28
Runde 5
2009-06-02
2009-06-04
2009-06-04
2009-06-04
Runde 6
2009-06-11
2009-06-11
2009-06-11
2009-06-12
Runde 7
2009-06-15
2009-06-18
2009-06-18
2009-06-19

Kampnr.

Kamp

19:00
18:00
19:00
19:30

04214201004
04214201003
04214201001
04214201002

Vinstra/Kvam 13 - Sør-Fron/Harpefoss
Lilleh KFK 95 2 - Gausdal/Follebu
Vinstra/Kvam 14 - Ringebu-Fåvang
Biri/Redalen - Øyer-Tretten 2

19:00
18:00
19:00
19:00

04214201008
04214201005
04214201006
04214201007

Sør-Fron/Harpefoss - Lilleh KFK 95 2
Gausdal/Follebu - Biri/Redalen
Øyer-Tretten 2 - Vinstra/Kvam 14
Ringebu-Fåvang - Vinstra/Kvam 13

19:00
19:00
19:00
19:30

04214201010
04214201012
04214201009
04214201011

Vinstra/Kvam 14 - Gausdal/Follebu
Sør-Fron/Harpefoss - Ringebu-Fåvang
Vinstra/Kvam 13 - Øyer-Tretten 2
Biri/Redalen - Lilleh KFK 95 2

15:00
19:00
19:00
19:30

04214201016
04214201014
04214201015
04214201013

Biri/Redalen - Sør-Fron/Harpefoss
Gausdal/Follebu - Vinstra/Kvam 13
Øyer-Tretten 2 - Ringebu-Fåvang
Lilleh KFK 95 2 - Vinstra/Kvam 14

19:00
19:00
19:00
19:00

04214201017
04214201020
04214201019
04214201018

Vinstra/Kvam 13 - Lilleh KFK 95 2
Sør-Fron/Harpefoss - Øyer-Tretten 2
Ringebu-Fåvang - Gausdal/Follebu
Vinstra/Kvam 14 - Biri/Redalen

19:00
19:00
19:30
19:30

04214201024
04214201023
04214201022
04214201021

Vinstra/Kvam 14 - Sør-Fron/Harpefoss
Gausdal/Follebu - Øyer-Tretten 2
Lilleh KFK 95 2 - Ringebu-Fåvang
Biri/Redalen - Vinstra/Kvam 13

18:00
19:00
19:00
19:30

04214201026
04214201028
04214201025
04214201027

Øyer-Tretten 2 - Lilleh KFK 95 2
Sør-Fron/Harpefoss - Gausdal/Follebu
Vinstra/Kvam 13 - Vinstra/Kvam 14
Ringebu-Fåvang - Biri/Redalen

Tidspunkt
Runde 1
2009-04-30 17:30
2009-04-30 19:30
2009-05-03 17:00
Runde 2
2009-05-04 19:00
2009-05-08 19:30
2009-05-28 19:30
2009-06-07 19:00
Runde 3
2009-05-10 15:00
2009-05-12 19:30
2009-05-14 19:00
Runde 4
2009-05-18 19:00
2009-05-20 19:30
2009-05-24 15:00
Runde 5
2009-05-14 19:30
2009-05-25 19:00
2009-05-28 19:30
Runde 6
2009-06-04 19:00
2009-06-04 19:00
2009-06-05 19:30
Runde 7
2009-06-11 19:30
2009-06-12 19:30
2009-06-14 15:00
Runde 8
2009-06-15 19:30
2009-06-18 19:00
2009-06-19 19:30
Runde 9
2009-06-22 19:30
2009-06-22 19:30
2009-06-25 19:00

Kampnr.

Kamp

04116202002
04116202003
04116202001

Raufoss - Søndre Land
Biri - Lunner FK 2
Vang, FK/Slidre/Røn - Vardal 2

04116202005
04116202008
04116202007
04116202006

Nordre Land - Biri
Vardal 2 - Ø.Slidre/Rogne 7er
Søndre Land - Vang, FK/Slidre/Rø
Lunner FK 2 - Raufoss

04116202010
04116202011
04116202009

Vang, FK/Slidre/Røn - Lunner FK 2
Raufoss - Nordre Land
Ø.Slidre/Rogne 7er - Søndre Land

04116202014
04116202016
04116202015

Nordre Land - Vang, FK/Slidre/Rø
Søndre Land - Vardal 2
Lunner FK 2 - Ø.Slidre/Rogne 7er

04116202020
04116202017
04116202019

Vardal 2 - Lunner FK 2
Ø.Slidre/Rogne 7er - Nordre Land
Raufoss - Biri

04116202024
04116202023
04116202021

Lunner FK 2 - Søndre Land
Nordre Land - Vardal 2
Biri - Vang, FK/Slidre/Røn

04116202027
04116202025
04116202026

Søndre Land - Nordre Land
Ø.Slidre/Rogne 7er - Biri
Vang, FK/Slidre/Røn - Raufoss

04116202030
04116202032
04116202029

Biri - Vardal 2
Nordre Land - Lunner FK 2
Raufoss - Ø.Slidre/Rogne 7er

04116202036
04116202035
04116202033

Vardal 2 - Raufoss
Søndre Land - Biri
Ø.Slidre/Rogne 7er - Vang, FK/Slid

Kampprogram Gutter 14
Tidspunkt
Runde 1
2009-05-03 15:00
2009-05-05 18:00
2009-05-05 19:00
2009-05-08 19:30
Runde 2
2009-05-12 19:00
10-05-09 19:00
2009-05-22 19:00
2009-06-05 19:00
Runde 3
2009-05-18 19:30
2009-05-19 18:00
2009-05-19 19:00
2009-05-20 19:30
Runde 4
2009-05-24 15:00
2009-05-26 19:00
2009-05-26 19:00
2009-05-26 19:00
Runde 5
2009-06-02 19:00
2009-06-02 19:00
2009-06-02 19:00
2009-06-03 19:00
Runde 6
2009-06-08 19:30
2009-06-09 18:00
2009-06-09 18:00
2009-06-09 19:00
Runde 7
2009-06-14 17:00
2009-06-15 19:00
2009-06-16 19:00
2009-06-16 19:00

Kampnr.

Kamp

04114202002
04114202003
04114202004
04114202001

Biri/Redalen - Faaberg
Lillehammer 3 - Follebu/Gausdal
Søndre Land - Snertingdal
Bagn - Brøttum-N/Å/R

04114202008
04114202005
04114202007
04114202006

Snertingdal - Lillehammer 3
Biri/Redalen-Follebu/Gausdal
Brøttum-N/Å/R - Søndre Land
Faaberg - Bagn

04114202009
04114202011
04114202012
04114202010

Søndre Land - Faaberg
Biri/Redalen - Lillehammer 3
Snertingdal - Brøttum-N/Å/R
Bagn - Follebu/Gausdal

04114202013
04114202016
04114202015
04114202014

Lillehammer 3 - Bagn
Biri/Redalen - Snertingdal
Faaberg - Brøttum-N/Å/R
Follebu/Gausdal - Søndre Land

04114202019
04114202020
04114202018
04114202017

Brøttum-N/Å/R - Follebu/Gausdal
Snertingdal - Faaberg
Bagn - Biri/Redalen
Søndre Land - Lillehammer 3

04114202021
04114202023
04114202022
04114202024

Biri/Redalen - Søndre Land
Follebu/Gausdal - Faaberg
Lillehammer 3 - Brøttum-N/Å/R
Bagn - Snertingdal

04114202028
04114202026
04114202027
04114202025

Snertingdal - Follebu/Gausdal
Faaberg - Lillehammer 3
Brøttum-N/Å/R - Biri/Redalen
Søndre Land - Bagn

Kampprogram Jenter 12
Tidspunkt
Runde 1
2009-05-05
2009-05-05
2009-05-07
Runde 2
2009-05-12
2009-05-12
2009-05-14
Runde 3
2009-05-19
2009-05-19
2009-05-19
Runde 4
2009-05-26
2009-05-26
2009-05-28
Runde 5
2009-06-02
2009-06-02
2009-06-04
Runde 6
2009-06-09
2009-06-09
2009-06-11
Runde 7
2009-06-16
2009-06-16
2009-06-18
Runde 8
2009-08-18
2009-08-18
2009-08-20
Runde 9
2009-08-25
2009-08-25
2009-08-27
Runde 10
2009-09-01
2009-09-01
2009-09-01
Runde 11
2009-09-08
2009-09-08
2009-09-10
Runde 12
2009-09-15
2009-09-15
2009-09-17
Runde 13
2009-09-22
2009-09-22
2009-09-24
Runde 14
2009-09-29
2009-09-29
2009-10-01

Kamp

04212706003
04212706002
04212706001

Gjøvik-Lyn Hvit - Søndre Land
Biri - Vind 1
Raufoss - Vardal Bluegirls

00:00
00:00
00:00

04212706006
04212706005
04212706007

Vind 1 - Raufoss
Søndre Land - Biri
Vardal Bluegirls - Bøverbru

00:00
00:00
00:00

04212706011
04212706010
04212706009

Biri - Gjøvik-Lyn Hvit
Raufoss - Søndre Land
Bøverbru - Vind 1

00:00
00:00
00:00

04212706014
04212706013
04212706015

Søndre Land - Bøverbru
Gjøvik-Lyn Hvit - Raufoss
Vind 1 - Vardal Bluegirls

00:00
00:00
00:00

04212706018
04212706017
04212706019

Raufoss - Biri
Bøverbru - Gjøvik-Lyn Hvit
Vardal Bluegirls - Søndre Land

00:00
00:00
00:00

04212706023
04212706021
04212706022

Søndre Land - Vind 1
Biri - Bøverbru
Gjøvik-Lyn Hvit - Vardal Bluegirls

00:00
00:00
00:00

04212706026
04212706025
04212706027

Vind 1 - Gjøvik-Lyn Hvit
Bøverbru - Raufoss
Vardal Bluegirls - Biri

KARSTEN LANDGRAFF

00:00
00:00
00:00

04212706031
04212706030
04212706029

Søndre Land - Gjøvik-Lyn Hvit
Vind 1 - Biri
Vardal Bluegirls - Raufoss

00:00
00:00
00:00

04212706034
04212706033
04212706035

Raufoss - Vind 1
Biri - Søndre Land
Bøverbru - Vardal Bluegirls

00:00
00:00
00:00

04212706039
04212706038
04212706037

Gjøvik-Lyn Hvit - Biri
Søndre Land - Raufoss
Vind 1 - Bøverbru

00:00
00:00
00:00

04212706042
04212706041
04212706043

Bøverbru - Søndre Land
Raufoss - Gjøvik-Lyn Hvit
Vardal Bluegirls - Vind 1

- Neste år skal vi bli minst 50 som deltar,
lover en av initiativtakerne, Unni Bakken,
som synes årets aktivitet på Myrvang ble en
fulltreffer.Vi tar inn startontingent, kostymer, medbrakt"niste" som ble inntatt med
en sosial tilstelning på klubbhuset hvor premieutdeling sto på programmet, sier Unni
Bakken, og legger til at de hadde et krevende løp med kunnskapstevling i form av
teori og praksis samt ferdigheter på ski.

00:00
00:00
00:00

04212706046
04212706045
04212706047

Biri - Raufoss
Gjøvik-Lyn Hvit - Bøverbru
Søndre Land - Vardal Bluegirls

00:00
00:00
00:00

04212706051
04212706049
04212706050

Vind 1 - Søndre Land
Bøverbru - Biri
Vardal Bluegirls - Gjøvik-Lyn Hvit

00:00
00:00
00:00

04212706054
04212706053
04212706055

Gjøvik-Lyn Hvit - Vind 1
Raufoss - Bøverbru
Biri - Vardal Bluegirls

Kampnr.

Kamp

04211703003
04211703002
04211703001

Ringsaker - Biri
LKFK 98 Kringsjå/Ekrom 2 - Moelven 1
Vingrom - Roterud

00:00
00:00
00:00

04211703007
04211703006
04211703005

Roterud - LKFK 98 Søre Ål 1
Moelven 1 - Vingrom
Biri - LKFK 98 Kringsjå/Ekrom 2

00:00

04211703011

LKFK 98 Kringsjå/Ekrom 2 - Ringsaker

Kamp

04112710004
04112710003
04112710002
04112710001

Biri - Vind 2
Raufoss - Reinsvoll 2
Vardal Blueboys Unit - Eina
Gjøvik-Lyn Blå - Skreia 1

04112710007
04112710006
04112710005
04112710008

Skreia 1 - Biri
Eina - Gjøvik-Lyn Blå
Reinsvoll 2 - Vardal Blueboys Unit
Vind 2 - Raufoss

04112710009
04112710012
04112710011
04112710010

Biri - Eina
Vind 2 - Skreia 1
Vardal Blueboys Unit - Raufoss
Gjøvik-Lyn Blå - Reinsvoll 2

04112710014
04112710015
04112710013
04112710016

Reinsvoll 2 - Biri
Eina - Skreia 1
Raufoss - Gjøvik-Lyn Blå
Vardal Blueboys Unit - Vind 2

04112710017
04112710020
04112710019
04112710018

Biri - Raufoss
Vind 2 - Eina
Skreia 1 - Reinsvoll 2
Gjøvik-Lyn Blå - Vardal Blueboys Unit

04112710021
04112710023
04112710022
04112710024

Vardal Blueboys Unit - Biri
Reinsvoll 2 - Eina
Raufoss - Skreia 1
Gjøvik-Lyn Blå - Vind 2

04112710025
04112710028
04112710027
04112710026

Biri - Gjøvik-Lyn Blå
Vind 2 - Reinsvoll 2
Skreia 1 - Vardal Blueboys Unit
Eina - Raufoss

04112710031
04112710029
04112710032
04112710030

Reinsvoll 2 - Raufoss
Skreia 1 - Gjøvik-Lyn Blå
Vind 2 - Biri
Eina - Vardal Blueboys Unit

04112710035
04112710034
04112710033
04112710036

Biri - Skreia 1
Gjøvik-Lyn Blå - Eina
Vardal Blueboys Unit - Reinsvoll 2
Raufoss - Vind 2

04112710037
04112710039
04112710038
04112710040

Eina - Biri
Raufoss - Vardal Blueboys Unit
Reinsvoll 2 - Gjøvik-Lyn Blå
Skreia 1 - Vind 2

04112710042
04112710043
04112710041
04112710044

Biri - Reinsvoll 2
Skreia 1 - Eina
Gjøvik-Lyn Blå - Raufoss
Vind 2 - Vardal Blueboys Unit

04112710045
04112710047
04112710046
04112710048

Raufoss - Biri
Reinsvoll 2 - Skreia 1
Vardal Blueboys Unit - Gjøvik-Lyn Blå
Eina - Vind 2

04112710049
04112710051
04112710052
04112710050

Biri - Vardal Blueboys Unit
Eina - Reinsvoll 2
Vind 2 - Gjøvik-Lyn Blå
Skreia 1 - Raufoss

04112710053
04112710056
04112710055
04112710054

Gjøvik-Lyn Blå - Biri
Reinsvoll 2 - Vind 2
Vardal Blueboys Unit - Skreia 1
Raufoss - Eina

Kamp
Moelven 4 - Bøverbru
Raufoss 2 - Vind 4
Biri - Vardal City

Biridamene laget si

Kampnr.

00:00
00:00
00:00

Kampnr.

Kampprogram Gutter 11
Tidspunkt
Runde 1
2009-05-06 00:00
2009-05-06 00:00
2009-05-06 00:00

00:00
00:00
00:00

Kampprogram Jenter 11
Tidspunkt
Runde 1
2009-05-05
2009-05-05
2009-05-05
Runde 2
2009-05-12
2009-05-12
2009-05-12
Runde 3
2009-05-19

Kampprogram Gutter 12
Tidspunkt
Runde 1
2009-05-05 00:00
2009-05-06 00:00
2009-05-06 00:00
2009-05-06 00:00
Runde 2
2009-05-12 00:00
2009-05-13 00:00
2009-05-13 00:00
2009-05-14 00:00
Runde 3
2009-05-19 00:00
2009-05-20 00:00
2009-05-20 00:00
2009-05-20 00:00
Runde 4
2009-05-26 00:00
2009-05-27 00:00
2009-05-27 00:00
2009-05-28 00:00
Runde 5
2009-06-02 00:00
2009-06-03 00:00
2009-06-03 00:00
2009-06-03 00:00
Runde 6
2009-06-09 00:00
2009-06-10 00:00
2009-06-10 00:00
2009-06-11 00:00
Runde 7
2009-06-16 00:00
2009-06-17 00:00
2009-06-17 00:00
2009-06-17 00:00
Runde 8
2009-08-19 00:00
2009-08-19 00:00
2009-08-20 00:00
2009-08-20 00:00
Runde 9
2009-08-25 00:00
2009-08-26 00:00
2009-08-26 00:00
2009-08-27 00:00
Runde 10
2009-09-01 00:00
2009-09-02 00:00
2009-09-02 00:00
2009-09-03 00:00
Runde 11
2009-09-08 00:00
2009-09-09 00:00
2009-09-09 00:00
2009-09-10 00:00
Runde 12
2009-09-15 00:00
2009-09-16 00:00
2009-09-16 00:00
2009-09-17 00:00
Runde 13
2009-09-22 00:00
2009-09-23 00:00
2009-09-24 00:00
2009-09-24 00:00
Runde 14
2009-09-29 00:00
2009-09-30 00:00
2009-09-30 00:00
2009-09-30 00:00

Ingress:I snødrev, vanskelig
vind og skyteforhold samt
store
smøreproblemer
kjempet 20 kvinner med
naturkreftene for å få gjenomført sitt første "LåmiLåmi-renn" på Biri .

- Vi får et overskudd av rennet og det skal vi
bruke til et sosialt tiltak innen Gjøvik
Kommune avslører Unni, som håper at rennet, de for moro har betegnet som "LåmiLåmi-rennet", kan utvikle seg til et årlig
renn med god tone.
- En del av oss har deltatt tidligere i Inga
Låmi på Lillehammer, men synes det var
like artig å lage vårt eget med lokalt tilsnitt,
mindre fest men mere sosialt, sier Unni.
At enkelte navn var populære viser deltagerlista som har masse Unni og Wenke.
FERDIGHET
Rennet er bare for kvinner og deltok lagmessig - med tre på hvert lag. Kostyme tel-

let. Post 1 var det teorispørsmål og kunnskapen til deltagerne var høy. Derimot viste de
lite treffprosent på ballkast mot egnet mål.
Kvinnene viste seg som solide skyttere mot
blink før de fikk servert en tippekonkurran-
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Klubbmesterskap på ski
Siste onsdagen før påske arrangerte Skigruppa årets
Klubbmesterskap.
Rennet gikk i klassisk stil, på
realt klisterføre, med varmegrader og bløt snø. Dette la heldigvis ingen demper på gleden av
å gå på ski, og rennet ble en fin
avslutning på årets sesong.
73 stilte til start fra klasse 3 år til og med
klasse junior. Skigruppa hadde kanskje
håpet på større deltagelse, men i konkurranse med både GP-Sprint i Brumunddal og
landskamp i fotball på Ullevål ble det vel
kanskje som forventet.
Det var nok ekstra moro å stå på startstreken
denne kvelden, for nyinnkjøpt startklokke
som ”piper” en av gårde var spennende.
Tydelig at mange av de minste hadde fulgt
med på TV hvordan dette skulle gjøres.
I klassene t.o.m. 10 år ble alle
”Klubbmestere” og fikk gullmedalje rundt

halsen i det de passerte målstreken. Med
foreldre og besteforeldre på sidelinja som
heiagjeng, var det mange blide fjes å se på
tur inn til mål.
Fra klasse 11 år ble det kåret Klubbmestere
for både Biri IL og Redalen IL. Disse fikk
også sine medaljer utdelt rett etter at rennet
var ferdig. I tillegg var det saft og grillpølse
til alle som deltok.
Det har siden 1998 vært en klasse for idealtid på Kubbmesterskapet. Premien der er et
rosemalt trau, ”Myrvangtrauet”. Ved tre
napp i trauet får en det til odel og eie.
Thomas Jevnesveen var den eneste på startstreken med to napp i trauet før årets renn,
så det var stor spenning før start om han
ville ta hjem seieren i år også. Det utrolige
skjedde faktisk, han tok sin tredje seier på
rad, og ble derfor stolt eier av
Myrvangtrauet.
Skigruppa vil til slutt få takke alle som har
vært med på klubbrennene gjennom vinteren. Vi håper at både store og små har kost
seg. Vi som har stått for gjennomføringen
av rennene har i alle fall kost oss! Vi håper
å se minst like mange løpere neste sesong!
: Fornøyde jenter med gullmedaljen rundt halsen: Ine Sunde Svartbekk og Erica Dahl.

: ”Grillsjef” Hans Ole har akkurat servert pølse til Vetle Kletthagen etter målgang.

itt eget "låmi låmi"

se om mengde/antall. Alt dannet en poengsum for premiering.
Alderssammensetningen var spredd fra 25
til 60 år. Et vellykket arrangement som blir
å finne på Biri.no også i 2010.

En historisk samling av kostymekledde
kvinner som laget sitt eget "Låmi-Låmi-renn".

Det så ut til at folk koste seg på Myrvang. Karen Flaa og Marte Ødegården har begge
gjennomført Klubbmesterskapet for 2009.
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Gutter
14
år
Vi har trent 3 dager i
uka siden jul før jul
to dager i uka. Vi har
17 Spillere i troppen
vår. Kjempe stor treningsiver hele vinteren gjennom. Vi har
hat veldig bra oppmøte på treninger i
hele vinter aldri
under 12 stk. Laget er
meldt
på
til
Bergstadcup
på
Røros i slutten av
juni. Vi har gjennomført ganske mange
trenigskamper med
litt blandet resultat.
Forøverig er dette en
kjempe fin gruppe og
jobbe med blide og
positive gutter som til
tider har trent ganske
hardt på kondisjon i
vinter. Serien starter
opp i starten av mai
så oppfordrer slekt og
venner til og komme
og følge med dem
yngre i Biri i sommer. En takk til foreldregruppa som er
positive og en trivelig
gjeng som har vært
flinke og møte opp på
treningskampene. Vi
spiller cup i moelv
18/4 inne i limtrehallen. (7èr) meldt på to
lag.

Flott gave til
Skrinnhagen
BODIL NØRDSTI
Tekst og foto
Skrinnhagen skole har fått seks fotballer fra
Biri IL fotball senior.
Elevrådsformann Even tok i mot de seks ballene som skolen fikk i gave. Vi er kjempeglade for å få denne gaven, sier Even. Vi i elevrådet må finne ut hvordan gaven skal fordeles på en best mulig måte. Nå titter vårsola
fram og da blir det ballspill i alle pauser.

Morten Strandengen fra Biri IL, fotball senior
overrekker fotballene til elevrådsformann Even.

FOTBALL TRENING FOR DEG MELLOM 6 OG 10 ÅR.
Gutter 6 født 2003 tirs kl 1700-1800 kunstgress tr Johan Tømte tlf 90693761 lagl Laila Solbakken tlf 61184091
Gutter 7 født 2002 mand./ons kl.1700-1800 kunstgress tr Ståle Dahl tlf 95960294 lagl Knut Haugom tlf 97071339
Gutter 8 født 2001 første oppstartstrening 24 april kl 1700-1800 tr Gyri Smestad 41469896
Gutter 9 født 2000 man/ons kl 1700-1800 kunstgress tr. Jan Olav Billit tlf 95048636 lagl Unni Stenseth tlf 99357157
Gutter 10 født 1999 se Biri il nettsider for info om treningstider tlf Ragnhild Svartbekk 41335439
Jenter 7 født 2003-2002 tors kl 1700-1800 kunstgress for info ring Ragnhild Svartbekk 41335439
Jenter 9 født 2001-2000 tors kl 1700-1800 kunstgress lagleder Gunnar Johan Kalrasten tlf 95782215
Jenter 10 født 1999
tirs kl 1700-1800 kunstgress tr. Astrid Trettsveen tlf 41843202 lagl. Eli Nyløkken 91840207
Disse lagene skal både trene og spille kamper på Myrvang, når den er fri for snø, følg med på Biri IL sine nettsider
vedr treningstider og sted.

Ståle

Velkommen til sesongen 2009 - Styret fotball junior - Ragnhild

Biri Jentecup 2009
Det er allerede flere påmelte lag til Biri Jentecup som går av stabelen i Biri
Idrettspark søndag 24 mai. I fjor var det 40 lag. Innbydelser er sent ut til klubber og lagledere i distriktet, og vi håper på minst like mange deltagere som i
fjor.
Jenter fra 6 til 12 år deltar i cupen. Nytt av året er at jenter 11 og 12 år skal
spille 7 er fotball. Dette for å øke interessen for cupen og fordi nye kunstgressbanen gir muligheter for dette.
Jentecupen er svært godt mottatt blant klubbene i distriktet og som en kuriositet
har vi allerede fått påmeling av 5 lag fra Oslo området.
Vi håper at riktig mange aktive og tilskuere tar veien til Biri Idrettspark denne
dagen og ser på ”talentene”. Hele Biri er hjertelig velkommen denne dagen.
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Nabolaget i nabolaget

Nabolaget med gjester på herredshuset. Felicia, Evnerik, Andym og Spira.

TROND ØDEGÅRDEN
Tekst
JAN OTTOSEN
OG TROND ØDEGÅRDEN
Foto
Gutta som utgjør «Nabolaget» –
Andreas Haugom og Erland Grønstad –
spiller også fotball på a-laget til Biri.
Sammen med kollega Steffen Falch og
innbedte gjesteartister gjennomførte de

ikke mindre enn to konserter på én kveld
på Biri Herredshus lørdag den 28. februar.
Først på kvelden var det konsert for de
under 18 år. En spent gjeng med skolebarn fikk kanskje sin aller første ordentlige konsertopplevelse sammen med
besteforeldre og foreldre i storsalen på
herredshuset vårt. Selvsagt var mange
litt nølende til å komme helt fram til sce-

Gutter 16 år
Gutter 16 i Biri er i god gang
med oppkjøringa til sesongen
2009. Vi har spilt en del kamper
i NM og noen kamper i privat
vinter serie, men måtte trekke
laget på grunn av skader. Laget
har litt forliten stall og ønsker å
kunne få men noen flere spillere
født: 1992.1993.1994. Er det
noen tidligere fotballspillere
eller nye er de hjertelig velkommen på trening treningstider er
mandag kl 16.00 og onsdag kl
18.00.
Laget er påmelt i – G16 2. div
avd. 02 med disse motstandene: Lunner FK 2; Nordre Land; Raufoss; Søndre
Land; Vang, FK / Slidre /Røn: Vardal 2; Ø.Slidre / Rogne 7er.

nen, men en entusiastisk Erland fikk
(med hjelp av tenåringene som også
dukket opp) etterhvert lokket publikum
framover i salen. Selv om lydnivået nok
var litt høyt for noen, så var de aller fleste storfornøyde med å endelig få se gutta
live. Mange av barna er godt kjent med
låtene Nabolaget fremfører, etter å ha
lyttet på skiva «Vi gjorde det sjøl» som
kom ut i fjor sommer, samt sett videoer
og snutter som NBL har gjort tilgjengelig på internett.
Konserten ble arrangert i samarbeid med
Biri fotball senior, som stod for kiosksalget, vaktholdet og oppryddingen
etterpå. Inntektene fra konserten inngikk
i en rekke av dugnader som fotballgutta
har gjennomført for å dekke utgiftene til
treningsleiren i Tyrkia.
Etter at den første konserten var ferdig
ble det tid til en liten pause før gjengen
igjen inntok scenen, og spilte og sang
seg inn i natten sammen med innbudne
gjester på samfunnshuset vårt. Noen var
helt sikkert ikke ferdig med festen før
natta gjorde seg klar til ny en dag...
å morgenene til ti på kvelden har blitt
godt tatt imot.
Bor på Lillehammer
Cengiz Murat har god erfaring med restaurantdrift , han har vært i faget i ti år. Hjemme i Tyrkia drev jeg restaurant, og
de fire årene jeg har bodd i Norge har jeg

vært rundt og jobbet på restauranter i
hele distriktet.
Nå bor Murat med familie på
Lillehammer, - det kan være et problem
å rekke siste bussen, sier han, - jeg har
ikke bil så jeg er avhengig av den, men
så langt har det gått bra.
Stort sett driver Murat den nye rastauranten alene, kona og noen kompiser
skal hjelpe til etterhvert sier han til
Biriavisa. Og kanskje blir det ansettelser
med tid og stunder. Det kan behøves, for
fredager og lørdager satser han på å ha
oppe helt til tolv eller ett på natta.
- Jeg planlegger både bar her og å dele
loklaene i en mer restaurantdel og kafedel, forteller Murat, løpende fram og tilbake. for mens Biriavisa er der en lørdag
formiddag er det stor trafikk og mye å
gjøre.
- Ny møbler skal det også bli her, forteller han videre, - og TV så jeg ihvertfall
kan vise mesterligakamper nå det er
aktuelt.
Godt omdømme
I løpet av den snaue uka Biri Restaurant,
Pizzeria og Kafé har vært i drift, har den
fått ett godt omdømme. Flere biringer
Biriavisa har snakket med. skryter fælt
av Murat og stedet hans - med tide med
en pizzarestaurant i sentrum, sier de. Og
det er det vanskelig å si seg uenig i.
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Til medlemmer og potensielle med lemmer i Biri I.L.
Styret i Biri I.L. har de siste åren jobbet med å oppdatere vårt medlemsregistre. Johan P. Bjarnaberg har tatt på seg
ansvaret med å videreføre dette arbeidet. Vi har fått inn masse infor masjon om korrigeringer i medlemsmassen, men fortsatt
mangler det sikker en del før listene er komplette. For en tid tilbake fikk alle registrert medlemmer tilsendt giro for
innbetaling av kontingent. De fl este har nå betalt sin kontingent, og sårt tiltenkte midler til drift av idrettslaget har kommet
inn i klubbkassa. Vi vil gjennomgå navnene på de som er med i aktiviteter i Biri I.L . for å se om disse sa msvarer med
utsendte giroer. For å gjøre jobben enkle st mulig for de som skal jobbe med å oppdate re Biri I.L ’s medlemsregister så
hadde det vært fin t hvis dere kunne gi oss en tilbakemelding på spørsmålene under.
Medlemme r som har fått tilsendt giro.
Sjekk at opplysningen som står på giroen stemmer, og at alle familiemedlemmene er registrert. Hvis dette ikke stemm er eller
du er usikker på om fødselsdatoer er oppgitt tidligere, så kan du fylle ut vedlagt skjema.
De som ikk e har fått tilsendt giro og som ønsk er å være medlem i Biri I.L.
Fyll ut skjemaet under og returner det til Biri I.L. Så vil vi sende dere bankgiro.
De som ikk e ønsk er videre medlemskap, gi beskjed om utmelding, slik at vi får slettet med lemskapet i vårt register.

Registreringsskjema for innmelding i Biri IL
Medlemstype: Familie….. Voks en…… Barn…… Støttemedlem…….
Adr………………………………Postnr……….. Poststed…………………
Navn på Hovedmedlem…………………………………………

fødselsdato……………….

Navn på Familiemedlem………………………………………..

fødselsdato…………… ….

Navn på Familiemedlem………………………………………...

fødselsdato…………… ….

Navn på Familiemedlem………………………………………...

fødselsdato…………… ….

Navn på Familiemedlem………………………………………...

fødselsdato…………… ….

Medlemskontigent 2009
Familie kr. 500,- Voksen kr. 400,-

Barn Kr. 275,- (19 år og yngre)

Støttemedlem Kr. 150,-

Informasjoner/korrig eringer kan sendes til en av følgende adr. enten som post eller mail:
Magnar Linnerud, Vis mundveien 25, 2836 Biri
E-postadresse ml@stadion.no mobil 970 29575
Med vennlig hilsen
Biri I.L.
Magna r Linn erud
Leder

Hårdags
OG FEST

DU KAN FORT BLI FESTENS
MIDTPUNKT ETTER EN TUR HOS
BIRIFRISØRN

