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Stemningsbilde fra Biristrand nordover mot Lillehammer 

Vi ønsker alle lesere, medlemmer av Biri

Idrettslag og samarbeidspartnere en riktig

God Jul og et Godt Nytt år!

Julegateåpning i Biri
torsdag 4. desember kl. 17.oo
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Julegateåpning
Biri Sentrum

torsdag 4. des.

Program
17.00; SERVERING AV GRØT OG GLØGG I SENTRUM

( BIRI BYGDEKVINNELAG)

17.00-20.00: JULEMESSE PÅ HERREDSHUSET 

(BIRI BYGDEKVINNELAG)

17.30: FAKKELTOG FRA FURULUND 

MED ISLANDSHESTER FRA ROGNE     MØT OPP!!

(FAKLER KAN KJØPES HOS KREMMER`N OG BLOMSTERBUTIKKEN)

18.00; TREET TENNES/ GANG RUNDT TREET

18.00: BIRISTRAND MUSIKKFORENING SPILLER

18.15: NISSENE KOMMER (BIRI LIONS)
ARR. BIRI SENTRUMSFORENING
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Leder  Magnar Linnerud
Vismundveien 25
2836 Biri
P.61185600 - M.970 29575
ml@stadion.no

Nestleder Terje Kind
Anders Lysgårdsvei 4
2836  Biri
P. 611 85683
terjekind@hotmail.com

Kasserer Siw Irja Norstrøm
Vismundveien 19
2836 Biri
P.61185812 - M.994 77248
siw.norstrøm@vegvesen.no

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

Styremedlem   (Web. ansvarlig)
Bente Kristiansen 
Diskosveien 7
2836 Biri
P. 611 84869
Bente.kristiansen@statkart.no

Styremedlem (Ungdomsrepresentant)
Kjersti Herberg
Lierengveien 463
2836  Biri
M. 416 09850
kherbe@online.no

Vararepresentant   (Dugnadsansvarlig)
Torunn Riise 
Finstadveien 26
2836 Biri
611 85969
tr@skogkurs.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

Leder Gym og Turn Camilla Hegge
Øvre Torvgata 18
2815 Gjøvik
M. 916 51917
camillahegge@live.no

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

ÅRETS HEDERPRIS I
SENIORFOTBALLEN

Bir iavisa nr.  4-  Desember 2008.  Utgitt  av Bir i  IL .  Redaktør:  Magnar L innerud.  

E-post  Bir iavisa:  ml@stadion.no

Trykt hos NR 1 Trykk,  GJøvik.  Bir iAvisa deles  ut  t i l  a l le  husstander i  B ir i  og Snert ingdal

Hugo Wiklund ble tildelt årets hederspris fra seniorfotballen i
Biri på avslutningen på klubbhuset lørdag 25. oktober.

TEKST: TROND ØDEGÅRDEN
Foto: John Bratteng 

Etter mange års iherdig og oppoftrende
innsats for fotballen i bygda vår ble tidli-
gere driftsleder, nå assisterende driftsle-
der, Hugo Wiklund tildelt senioravdeling-
en i fotballgruppa sin hederspris. Hugo
var denne kvelden dessverre ikke tilstede
på arrangementet på klubbhuset, for han
var selvsagt opptatt med en av sine store
interesser ved siden av fotballen, nemlig
musikk. På Strandheim samme kveld var
det tradisjonell bluesaften i regi av
Hagbart & Bredo, og da må selvsagt
Hugo (a.k.a. Hagbart) som en av drivkref-
tene bak arrangementet være tilstede. 

Valget av årets hederspris ble likevel
annonsert for Hugo fra scenen på
Strandheim med god hjelp av Torvild

Sveen, og ble etter det vi kan forstå godt
mottatt blant både de innbedte gjestene
og hovedpersonen selv på samfunnshuset
på Biristrand.

Leder John Bratteng har i ettertid over-
rakt selve beviset på hederen til Hugo, og
vi bringer Biriavisas lesere et eksklusivt
bilde av en godt fornøyd (og muligens
meget rørt) prisvinner. 

Vi gratulerer Hugo på det varmeste, og
regner med at vi også i årene framover får
nyte godt av hans mer enn pliktoppfyl-
lende innsats i idrettsparken på Biri. 

Andre priser som ble delt ut på avslut-
ningsfesten til senioravdelingen:

TOPPSCORER A-LAG: 
Kenneth Grønvold (17 mål)
TOPPSCORER REKRUTT: 
Hans Ole Stensby (8 mål)

ÅRETS TRENINGSIVER A-LAG: 
Lars Brostuen og Lasse Iversen
ÅRETS TRENINGSIVER REKRUTT: 
Johan Grønstad

ÅRETS SPILLER A-LAG: 
Lasse Iversen
ÅRETS SPILLER REKRUTT: 
Anders Engelund

ÅRETS HEDERSPRIS: 
Hugo Wiklund
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Trim og tennis informerer 
 

 
 

Dametrimmen  
har ”havfruetrim” hver torsdag fra  
kl 18.30 i bassenget på Biri 
Ungdomsskole. 
Svømming og vanngymnastikk. 
Passer for både unge og gamle. 
 
Vel møtt !! 
 
 

Herretrimmen 
 møtes fortsatt hver mandag kl 20.00 i 
gymsalen på Biri Ungdomsskole. 
Gamle og nye trimmere ønskes vel møtt. 
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Endelig lys på 
kunstgressbanen.

Innspill til idrettens 
rammebetingelser 
i Gjøvik

Da har det endelig blitt lys på kunstgressba-
nen.  Dette tok en god del lenger tid en plan-
lagt.   Vi måtte ha ny tilførselskabel inn til
anlegget, da den eksisterende ikke hadde
nok kapasitet.   Det er montert opp seks lyst-
master, som er 18 meter høye.  Til vanlig
trening benyttes det 16 lamper à 2KWT.
Hvis vi kjører lyseanlegg på fult, benyttes

det 28 lamper à 2KWT.   Nils Kristian vil
gjøre et forsøk på og holde banen brøytet
det meste av vinteren.   Frem til jul vil
lysene være tent fra kl. 17.30 til 21.30.
Etter nyttår vil lysene programmeres i hen-
holde til de treningstider som er oppgitt.

Først vil vi åpne med og gi ros til AD-HOC
utvalget, som har jobbet med utkastet til
rammebetingelsene.

Biri IL har behandlet utkastet i sitt AU møte
og hovedstyremøte, og ønsker og gi føl-
gende innspill:

1) Først vil vi påpeke følgende skjevforde-
ling som kom i forbindelse med nedskjæ-
ringer for et par år siden.  Biri IL hadde kr.
55.000,- i anleggstøtte. Dette ble redusert til
kr. 40.000,-.  Anleggstøtten på kr. 55.000,-
ble vedtatt for over 10 år siden, og mening-
en var at den skulle økes, når økonomien til-
lot det.  Dette var en støtte som ble innført,
for å hjelpe de lagene som hadde store
anlegg.  Det motsatte har skjedd, d.v.s. at
støtten har blitt betydelig redusert. Med
bakgrunn i dette, synes vi at Biri IL får en
svært liten del av den totaløkningen som er
foreslått for 2009.  I 1996 hadde Biri IL
driftsutgifter på 150.000, og kommunal
støtte på ca. 65.000 inkl. driftstøtte til lys-
løype.  For 2008 vil vi ha driftsutgifter på
400.000,- og kommunal støtte på ca. kr.
50.000,-.  Så dette har gått helt i feil retning
de senere årene.  Driftstøtten i forhold til
kostnadene med å drifte anleggene, er blitt
redusert fra  over 43% til 12,5%.   

2) Uansett stort eller lite beløp, så er forut-
sigbarhet i anleggstøtten en av de viktigste
faktorene for oss.

3) Biri IL drifter store friluftsanlegg og nær-
miljøanlegg, som er åpne og tilrettelagt for
allmennheten.  Dette blir gjort uten noen
form for økonomisk kompensasjon, bortsett
fra litt driftstøtte pr. km. lysløype. Vi har i
alt 9 km lysløyper, hvorav 5 km også driftes
og vedlikeholdes vår, sommer, og høst.

4) Alle våre anlegg (kunstgressbane, friid-
rettsanlegg, nærmiljøanlegg, tennisbaner)
holdes åpen for barnehager og skoler uten
økonomisk kompensasjon.

5) Reduksjon i hall-leie vil vi ha svært liten
nytte av, da det ikke finnes hall i Biri.  Vi
stort sett i stedet måtte finne alternative tre-
ningsformer for barn og unge utendørs, eller
bruk av gymsalen på ungdomskolen.

6) Biri IL har etter hvert fått en betydelig
anleggsmasse, som skal driftes og holdes
vedlike.  Denne jobben blir stort sett gjort
på dugnad, som ikke vises i våre regnska-
per.
• 700 kvm bygningsmasse
• 9 km. lysløyper
• Ca. 13 mål gress  
• Ca. 7 mål kunstgress
• Ca. 3 mål grusbane
• Ca. 3000 kvm asfaltdekke.
• Ca. 600 meter vei.

7) Biri IL har hatt driftsutgifter på
ca.400.000.  Vi klarer ikke lenger og holde
våre anlegg i orden bare med dugnadsinn-
sats.  Vi trenger noe profesjonell hjelp i til-
legg, og har derfor engasjert en meget dyk-
tig og driftig person i 50% stilling. Og våre
driftsutgifter vil øke til ca. kr. 550.000,-.
For og dekke de økte driftskostnadene ser vi
oss nødt til og øke medlemskontingenten,
og aktivitetsavgiftene.

Til slutt vil vi komme med noen innspill til
selve vekttallsmodellen.
• Vekttall for7 fotballbaner med gress bør
økes til 1,5 eller 2 poeng pr. bane.
• Lysløyper bør poengberegnes etter antall

km.
• Friidrettsanlegget i Biri er for lavt bereg-
net. 400m løpebane med rødstubb, lengde-
hopp, høydehopp og kastøvelser. Burde
vært vurdert høyere enn minste satsen.
• Vi har ansvaret for driften av 2 tennisba-
ner.  Disse er vurdert til 0. Selv om det er
liten aktivitet der pr. i dag, så skal de holdes
i orden.
• Asfaltbanen på Myrvang er også vurdert til
0. Dette er en kombinert håndball og basket
bane som det også er mulighet til å spille
tennis og badminton på, og bør vurderes
høyere en 0.
• Det står i oversikten at Biri har 2 lysan-
legg.  Dette er ikke riktig.  Vi har lysanlegg
på kunstgessbanen, grusbanen, asfaltbanen
+ ballbingen.

Dette var de innspillene vi hadde fra Biri.
Lykke til med arbeidet videre.  Vi får håpe
at dette resulterer i mer penger totalt, til alt
det frivillige arbeidet som legges ned i klub-
bene i Gjøvik.  For Biri sin del så har vi et
håp om at anleggstøtten kan kom opp på
1996 nivå igjen. 43% av de totale driftskost-
nadene, som med dagens anlegg, og krone-
kurs skulle ha gitt en anleggstøtte på kr
236.000,-.

Biri  IL
Magnar Linnerud

leder

TRALLNOR 
SNØRYDDER74

599,-
TRALLNOR 
SNØMÅKE 915

269,-

Snøfresere
Gjør livet i vinterNorge
lettere!

PRISER FRA

9490,-

STRØSINGEL15 kg

55-
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Malermesterfirmaet AS
Malermestrene ble etablert i
1993. Vi har i dag 24 ansatte
med lang erfaring og lokal til-
knytning. hvorav 5 er malermes-
tere, 15 har svennebrev og en er
lærling.

• AS Malermestrene er medlem av MLF
(Maler- og byggtapetsermestrenes 
Landsforbund).

• Vi er godkjent som opplæringsbedrift.
• Miljøfyrtårnbedrift fra 2002.

Den første i Lillehammer kommune uansett
bransje, og den første i vår bransje i 
indre Østland.

• Fikk kvalifikasjonssertifikat for Startbank 2006.
• Egen fargehandel i Biri med stort utvalg 

av maling, beis, belegg, parkett og øvrig 
malerutstyr.

• Sentralgodkjent for ansvarsrett.
• Godt arbeidsmiljø.

John Arnfinn Sletten
Malermester/
daglig leder/medeier
Mobil: 906 77703

Svein Jostad
Malermester/
medeier/leder butikk
Mobil: 995 22308

Jan Audun Ekern
Malermester/
medeier/prosjektleder
Mobil: 970 65963

Tore Hoffsbakken
Malermester/
medeier/prosjektleder
Mobil: 908 71956

Geir Bergli
Malermester/
medeier/prosjektleder
Mobil: 913 95850

les mer om oss på
www.malermestrene.no
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Det spises mer frukt og grønnsaker nå enn noen gang. Det viser at folk har vilje til å endre matvaner og spise 

sunnere når forholdene legges til rette for det. KIWI´s momskuttsuksess har bevist det. Derfor fortsetter KIWI å kutte 

prisene tilsvarende momsen på ferske frukt og grønnsaker. Så får vi håpe politikerne følger etter så fort som mulig.

A
lexander Reklam

ebyrå A
S, Foto Sebastian Ludvigsen
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Vi ønsker alle 
en riktig God Jul!

www.terraeiendom.no
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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

• Hovedstyret vil på sitt møte den 4. desem-
ber oppnevne en ansvarlig person med vara-
representant som skal være ansvarlig for å
håndtere ordning med politiattester.
• Alle personer i idrettslaget som vet at de
skal ha et verv i idrettslaget som innebærer
at det trengs politiattest, kan nå gå inn på
www.biriil.no og laste ned søknadsskjema
og veiledningsbrosjyre.
• Fyll ut skjemaet og lever det til leder i
gruppa.

Bakgrunn
Idrettsstyret har med hjemmel i strafferegis-
treringsforskriften § 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
tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreå-
rige eller mennesker med utviklingshem-
ming. 

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 beslut-
ningen for å sikre at alle mindreårige og
mennesker med utviklingshemming i norsk
idrett får lik rett til lik 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 kon-
trollere voksne som utfører oppgaver som
innebærer et tillits- eller ansvarsforhold
overfor mindreårige.

Stadig flere institusjoner og virksomheter
har innført politiattest, og frivillig sektor
følger etter.

Idrettsstyret ønsker aktivt å motarbeide sek-
suelle overgrep innen idretten og ser på inn-
føringen av politiattest som et virkemiddel
for å begrense muligheten for slike over-
grep.

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 ordning-
en med politiattester i idretten ikke unødig
skal belaste organisasjonen, ikke mistenke-
liggjøre eller stigmatisere enkeltpersoner
eller begrense idrettslagenes primære opp-
gave – å skape idrettsglede og meningsfylte
fellesskap.

Magnar Linnerud
Leder

I sommer og høst er det lagt nytt tak på
låven, ryddet og lagt gulv innvendig.
Støpt grunnmur til garasjen for løypema-
skin. Diverse forefallende arbeide.
Torsdagsklubben har stått for klipping og
vedlikehold av banene på Myrvang.
Takk til dere alle som er behjelpelig med og
holde anleggene og bygningsmassen i
orden.

Alle er invitert til en enkel juleavslutning på
Myrvang fredag 5. desember.
Bjørn sender ut beskjed når vi starter opp
igjen på nyåret. 
Ønsker du og gjøre en jobb for Biri IL på
torsdager en gang i blant, så kontakt under-
tegnede eller Bjørn Feiring på tlf.
91733774.

Magnar 

Politiattest Torsdagsklubben
har tatt juleferie Fra 1. Januar vil det være påkrevet med politiattest for alle i idretts-

laget som skal ha ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennes-
ker med utviklingshemning. 
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Trenger du takst på boligen din? 
Finanskrisen er over oss. Nå kan det lønne seg å ta ny lånetakst  
for å oppnå lavere rente på ditt huslån. Forenklet verdi- lånetakst for refinansiering: 
vintertilbud: kr: 3000,- inkl mva for en enebolig på inntil 100m2 BRA.

� Verditakst ved kjøp og salg 
� Lånetakst ved refinansiering 
� Tilstandsrapport 
� Boligsalgsrapport 
� Våtromsanalyse 

Kan også tilby takst av næringseiendom. 

Autorisert Taksmann Kontakt: Finn Bratteng 
Ryllikveien 21, 2836 Biri 
Tlf. 97 16 06 09 -  Fax: 61 18 59 68 
Epost: finn.bratteng@fibra.no 

Sunt og godt på Vertshuset

Margrethe Sigstad er spent på hvordan det nye konseptet blir tatt imot

Det sise i bygda at Vertshuset V-E6
skal legges ned, sier daglig
lederMargrethe Sigstad, - det er nok
en betydelig overdrivelse.

TORE FEIRING
Tekst og foto

- Men at gatekjøkkenet er en
saga blott er helt sikkert,
sier hun videre, - det har
dessverre vært vanskelig å
skaffe nok folk til å betjene
det, det er nok hovedårsa-
ken. For god trafikk har det
vært hele tiden.
Som trøst kan hun fortelle
hamburgerhungrige biringer
at det fortsatt er mulig å få
kjøpt stedets populære bur-
gere inne i kafeteriaen.

Nytt konsept
Denne uken åpner vertshu-
set sin nye avdeling med
mer sunne og grønne pro-
dukter. Det vil bli mye gode
og nye brødtyper, spen-
nende salater i forskjellige
varianter og om ikke det
aller sunneste, pizzaer i for-
skjellige typer og størrelser. 
- Så jeg er spent på hvordan
dette nye konseptet vil bli
tatt imot av bygdas befolk-
ning, sier Margrethe
Sigstad. - Det er spennende

for oss også å utvikle oss
videre. 

Lys framtid
Sigstad ser for seg en lys og
god framtid for Vertshuset
V-E6 som er en betydelig
arbeidsplass i bygda. - Vi
har 30 ansatte pr. idag, sier
hun, - med stort og smått. 
Og vi har stor tro på alt det
nye som skal skje rundt oss.
At Biri Senter endelig er
solgt er jo positivt, og ikke
minst at det skal komme et
stort trykkeri i nabolaget. Vi
forventer at det skal slå
positivt ut for driften hos
oss også. - Kanskje også
Gjøvik kommune vil se
positivt på Biri etterhvert
også, og for ekesempel er
villige til å se på en ny vei
fra sentrum og ned hit hvor
vi holder til. Vi har jo aller-
ed godt belegg på motell-
driften med 90% dekning,
samt godt med møtearrang-
ement. Med et stort trykkeri
forventer vi enda bedre
resultater, avslutter hun.
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Utvidet vinterparkering på Myrvang

Lysløypa på Biristrand  
har fått ny bru

TORD K. RINDAL

På oppdrag fra skigruppa
har jeg hatt gleden av å bistå
ved utvidelsen av parke-
ringsplassen på Myrvang.
Det vil i vinter bli mulig å
parkere som figuren viser,
men plassen er foreløpig
kun egnet som vinterparke-
ring. Om det eventuelt blir
plass til å parkere en rekke
mellom de to nye rekkene
vil tiden vise. I skrivende
stund gjenstår det å fjerne
en jordhaug før plassen er
klar. Målet er at plassen
etter hvert kan settes i stand
til sommerparkering også.

Alt arbeidet er så langt gjort
på dugnad. Trær og busker
ble fjernet av dugnadsgjeng-
en på bildet; Terje Brovold,
Marcus Brovold, Arild
Stuldalen, Ole Kristian
Brovold, Svein Olav
Ramsrud og Tommy
Ødegårdstuen. Espen
Angvik gjorde stor innsats
dagen før bildet ble tatt.
Svein Olav Ramsrud kjørte
vekk kvisten. Hallvard
Mehlum bidro også. Det
største arbeidet, nemlig gra-
vingen, stod Jens Kristian
Ottosen for. 

Jens Kristian Ottosen, blid som alltid.

Fornøyd dugnadsgjeng

I høst ble det satt opp ny bru i lysløypa på Biristrand.
Dugnadsgjengen som besto av Espen Grønvold, Arnt Oluf Eide og Lars Ole Stumlien vil
gjerne takke Lillehammer Stål i Moelv som ga bort armeringsstål. De takker også Jardar
Engen som stilte opp med gravemaskin. - Rimelig betong fikk vi av Betong Øst på Fåberg,
sier karene. - Så får vi satse på at strandingene benytter anledningen og bruker lysløypa mye
i vinter.
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Sportslige
utvalg

Scoringssupporter 2008

TEKST: TROND ØDEGÅRDEN

Senioravdelingen i fotballgruppa
på Biri har dannet et sportslig
utvalg foran sesongen 2009. Dette
utvalget består av følgende perso-
ner:

• Aage Sveen
• Åge Jevnesveen
• Hans Erik Brostuen
• Torbjørn Sørum
• John Bratteng

Nytt av året i seniorfotballen er at
vi foran kommende sesong har
samlet et sportslig utvalg.
Utvalget er velkjente personer fra
fotballmiljøet i Biri og består av
Aage Sveen, Åge Jevnesveen,
Hans Erik Brostuen og Torbjørn
Sørum. I tillegg til disse fire vil
også nyvalgt leder for fotballgrup-
pa John Bratteng inngå i dette for-
umet. 

Det sportslige utvalget er nytt av
året og vil i utgangspunktet være
en ressursgruppe som jobber for
lagene våre. Oppgaven til utvalget
vil i første rekke bli å bistå der
klubben måtte ønske det. Ved

behov vil de involveres i tilrette-
legging for lagene og trenerne til
a-laget, rekruttene og juniorlaget.
Arbeidet vil knyttes direkte til
klubbens langsiktige sportslige
mål. 

Noe av jobben vil nok ”bli til på
veien”, men det er ikke tvil om at
fotballen i Biri vil dra nytte av å ha
knyttet til seg fire såpass rutinerte
personer. De har alle vært (og er
fortsatt) viktige bidragsytere til
fotballen i bygda, og det er viktig
for den videre utviklingen av fot-
ballen i Biri at vi får ytterligere
mulighet til å nyte godt av kunn-
skapen de sitter inne med. 

Alle de fire herrene bør være vel-
kjente for de som har fulgt fotbal-
len i bygda vår de siste, la oss si
tjue årene, men til glede for "nye"
fotball-interesserte vil vi etter-
hvert sjølsagt komme tilbake med
en nærmere presentasjon av dem.

SPORTSLIG AVDELING A-LAG
HERRER

HOVEDTRENER: Rune
Bechmann-Pedersen
LAGLEDERE: Jørn Grønvold og

Jan Rune Iversen
Mandag 20. oktober ble Rune
Bechmann-Pedersen presentert
som ny trener for Biris a-lag foran
kommende sesong. Rune har som
kjent hatt flere verv i Biri-fotbal-
len, tidligere blant annet som
assistent-trener, fysioterapeut og
nå sist som leder i fotballgruppa
(senior).

Det er også gledelig at Jørn
Grønvold og Jan-Rune Iversen har
tatt på seg oppdraget som opp-
menn for laget i 2009. De har

gjennom de siste årene forberedt
seg godt ved nærmest å ha sett alle
Biris hjemme- og bortekamper (a-
lag, rekrutt og damelag). Nå på
høstsesongen har de i tillegg
begge gjort comeback som
rekruttspillere, så noen mer enga-
sjerte personer innen fotballen i
bygda vår skal en lete litt for å
finne.

SPORTSLIG AVDELING REKRUTT
HERRER:
HOVEDTRENER: Torolf Tokstad
ASSISTENT-TRENER: John

Bratteng
Rekruttene ledes også neste år av
den samme duoen, men i og med
at John har tatt over som leder av
fotballgruppa vil Torolf neste år ta
mer av ansvaret for laget. 

SPORTSLIG AVDELING JUNIOR-
LAG HERRER:

HOVEDTRENER: Gøran
Gutubakken
(se forøvrig egen sak om juniorla-
get)

TEKST: TROND ØDEGÅRDEN

Det har blitt en tradisjon i Biri at
senioravdelingen i fotballgruppa
før sesongstart inviterer interes-
serte til å bli med i en kombinert
støtteaksjon/tippekonkurranse
basert på hvor mange mål a-laget
scorer i løpet av sesongen. Siden
begge seniorlagene våre i år spilte
i samme avdeling inkluderte antal-
let også rekruttlagets mål i 5. divi-
sjon. Hver av scoringssupporterne
betaler klubben kr 5,- per mål sco-
ret, men maksimum for 40 mål
(altså kr 200,- totalt per suppor-
ter).

I år var det nok litt vanskelig å
beregne antallet de to lagene våre
ville score; a-laget hadde sesongen
før rykket ned og spilte i samme
divisjon som rekruttene, videre
viste det seg også at det var rela-
tivt stor forskjell på kvaliteten på
lagene som spilte i puljen vår.
Dette ga en rekke uventede resul-
tater både til våre lags fordel, men
også ulempe (til dels begge deler
også faktisk…). 

Biri åpnet sesongen med å utklas-
se Toppen 28-0 i den første kam-
pen i vår og Biri 2 slo det samme
laget senere på sesongen 16-0. Nå
må det nevnes at Biri 2 jo også
”bidro på sin måte” med å tape
relativt klart for a-laget (2-5 og 1-
11), to kamper som dermed ga en
tellende total score på 19 mål bare

i de to interne kampene i idretts-
parken. Fordel i ulempen med å
slippe inn mange mål altså.

Til sammen scoret lagene våre
henholdsvis 72 (a-laget) og 40 mål
(rekruttene), noe som ga en total
på 112 scorede mål på 35 spilte
kamper. (A-lagets hjemmekamp
mot Eina ble aldri spilt, etter at
bortelaget ikke møtte til kamp.)

Men til tross for mange artige og
uvanlige resultater sesongen
gjennom var det likevel en ringrev
i fotballmiljøet her på Biri som
kom imponerende nært i tippekon-
konkurransen vår. Åge Jevnesveen
hadde tippet 109 mål, og stakk
dermed av med førsteprisen på kr
2.000,-. (Og han skal ha en ting;
han var svært bevisst et lag som
Toppens kvaliteter i forsvar og tok
dette med i beregningen. Ingen
skal vel påstå at han regnet med 60
birimål i de fire oppgjørene mot
totningene, men likevel – all ære
til han for god tipping.) Like bak
på lista fulgte en annen kjent kom-
munikatør og ildsjel innen birifot-
ballen. Tidligere leder i fotball-
gruppa Torvild Sveen hadde tippet
107 mål og plukker dermed opp
andrepremien på kr 1.000,-. Tre
deltakere fulgte deretter på delt
tredjeplass i konkurransen. Alle
hadde tippet 100 scorede mål, og
av disse tre ble Steffen de Wit
trukket ut som vinner av kr 750,-.

Noen tall fra årets tippekonkurran-
se:

• Biri Fotball senior solgte
i år 195 scoringssupportere, det er
en oppgang på over 216% ift. fjor-
året.
• Lavest tippede antall
scorede mål var 15 stk.
• Høyest tippede antall
scorede mål var 531 stk. (Erland
Grønstad)
• 4% trodde vi ville score
til sammen 54 mål, dvs. 1,5 mål
pr. kamp. Dette er også det antallet
som er tippet flest ganger.
• Gjennomsnittet for alle
scoringssupporterne lå på 51,7
mål totalt for begge lagene. Dvs.
at biringene trodde vi ville score
1,4 mål pr. kamp. (Snittet ble til
slutt på 3,2 mål.)

Scoringssupportere er en veldig
viktig inntektskilde for seniorav-
delingen i Biri IL fotball, og vi vil
herved uttrykke en stor takknem-
lighet for alle de som støtter oss på
denne måten. I 2008 var det 195
personer som støttet oss på denne
måten, og dermed ga et viktig
bidrag til driften av laget vårt.
Tusen takk alle sammen!

VINNER AV ÅRETS TIPPEKONKURRANSE: ÅGE JEVNESVEEN
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Torsdag 20. november kunne
endelig Biri IL`s ivrige skiløpere
ta frem skiene og ta sesongens før-
ste skitur i lysløypa. Den lille
snøen som hadde kommet ble
tråkket ned og glattet ut, og utrolig
nok ble det løype for skøyting. 
Etter treninger på barmark og rul-
leski i hele høst var det moro å
kunne få trene på ski i Biri igjen.
De aller fleste hadde vært på
Natrudstilen og fått noen kilome-
ter på ski allerede, og inntil det
kommer mer snø må en nok ta
flere turer dit for å få gode tre-
ningsforhold. Uansett var det
enighet om at det var brukbare for-
hold i lysløypa i Biri også, og det
var tydelig at løperne likte å få ski
på beina. 
Etter treningen inviterte
Skigruppa løpere og foreldre til
kveldsmat på Myrvang. At det
smakte godt med rundstykker og
kakao etter ei treningsøkt var tyde-
lig. Slike kvelder er med på å
skape et godt miljø og det er pla-
ner om å fortsette med dette utover
vinteren.

Skigruppa vil samtidig minne om
at det er treninger mandager og
torsdager kl. 18.00 for de fra 12 år
og eldre med Kim Hoffsbakken og
Per Henrik Hvalbye som trenere.
For de under 12 år er det treninger
på torsdager kl 18.30 med Kjersti
Gullord som trener. Det er plass til
flere, og Skigruppa håper at de
som vil være med og trene på ski
møter opp på Myrvang. All infor-
masjon om treninger og aktiviteter
blir lagt ut på Ski-sida på
www.biriil.no, så følg med der!

Skisesongen er igang

Eldste gruppe klar for sesongens første skitur i lysløypa. Fra venstre: Erik Hoffsbakken, Thomas Jevnesveen, Lene Jevnesveen, trener Kim Hoffsbakken,
Simen Riise Thorstad, Per Helge Hvalbye og Øystein Bakke.

Yngste gruppe med trener Kjersti Gullord bak. Fra venstre: Ingvild Snuggerud, Erik Olav Rindal, Torbjørn Rindal, Anne Line Bakke og Sigrid
Snuggerud.

Uten mat og drikke duger helten
ikke…… Godt med litt kveldsmat
etter ei treningsøkt. Fra venstre:
Erik, Kim, Simen, Lene, Thomas og
Øystein.
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GrøntMYE

GrovtMYE

Kom og smak i vår nye, sunne avdeling! Grove, nye brødtyper med godt pålegg, eksotiske

kaffeslag, grønne friske salater, bakte poteter, spennende pizzavarianter og mye mer!

Du kan også bestemme om du vil ta med maten hjem eller spise hos oss.

Vertshuset V-E6
2836 Biri
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10.000 til Nordås Gårdsbarnehage

Den 16. oktober fikk alle små
og store i Nordby
Gårdsbarnehage seg en glede-
lig overraskelse. 
GLT avfall dukket opp i barne-
hagen.  De kunne fortelle at
barnehagen hadde vunnet
10.000,- kr. i returkartonglotte-
riet.  Dette er skikkelig lønn for
å sortere søppel, og daglig bret-
te og lage  ”kubber” av tomme
d r i k k e k a r t o n g e r .
”Kalvegruppa”  (4 og 5 åring-
er)  ble så opptatt med søppel
og hvor viktig det er å ta vare
på naturen, at de ryddet søppel
fra skogen på dagens tur. 
Nå må vi finne ut hva vi skal
bruke pengene på, sier en vok-
sen.   Sjokolade kom det raskt
fra en 4 åring. Styrer Eli Olstad
kan nok ikke kjøpe sjokolade
for alle pengene, men  hun kan
derimot love at det skal bli noe
som alle store og små kan ha
glede av i mange år framover i
barnehagen. Å en liten
sjokolade blir det…
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KORNBÅND
BIRI-KALENDER

selges

På dørene i Biri 
uke 49 og 50

Utenfor COOP 
lørdag 13. og 20. desember

Utenfor Biri Blomster 
(selvbetjening, betal inne)

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

og internasjonalt.

Takk for hjelpen til å hjelpe!

Biri Lions

Tlf.: 61 14 52 00
Fax: 61 14 52 10

“Sagbruket på Biri
foredler distriktets
gode skogressurser og
gir lokal verdiskap-
ning”

 
KLUBBRENN  

 
Skisesongen står for døra og Skigruppa i Biri IL inviterer igjen til klubbrenn. Også denne sesongen blir
det et samarbeid med Redalen IL Ski. 
 
Nytt av året er at første renn blir i Redalen før jul. 
 
Terminliste: 
Uke Dato Sted Stilart 
51 17.12.08 Redalen Klassisk 
2 07.01.09 Myrvang Fri 
3 14.01.09 Myrvang Klassisk 
4 21.01.09 Redalen Fri 
5 28.01.09 Myrvang Fri fellesstart 
6 04.02.09 Biristrand Klassisk 
7 11.02.09 Myrvang Fri 
8 18.02.09 Redalen Klassisk 
9  VINTERFERIE  
10 04.03.09 Biristrand Klassisk 
11 11.03.09 Myrvang Fri sprint 
12 18.03.09 Redalen Fri 
Klubbmesterskap 2009: 
13 25.03.09 Myrvang Klassisk 
 
Påmelding starter kl. 17.45. Absolutt siste frist for påmelding er kl. 18.15. 
Start for klasse t.o.m. 7 år og Trim rett etter påmelding. Start ellers kl.18.30. 
Startkontingent: kr. 25,-  For rennene på Myrvang og Biristrand er det mulig å kjøpe årskort til kr. 150,- 
I Redalen betales det for hvert renn. Egen startkontingent for Klubbmesterskap. 
Tidtaking starter fra klasse 8 år ( f. 2001 ) 
Rangering starter fra klasse 11 år  (f. 1998 ) 
 
Premiering: 
1. premie: Deltagelse på 8 renn eller flere    2. premie: Deltagelse på 7 eller 6 renn 
3. premie: Deltagelse på  5 eller 4 renn 
Egen premiering for Klubbmesterskap. 
 
Skigruppa ønsker alle skiløpere, uansett alder og ambisjoner, vel møtt til sesongens
klubbrenn. For de som ikke ønsker å gå på tid kan vi anbefale Trim-klassen. 
 
 
 
 

                                           
                                                                                                                                                                     SKIGRUPPA  
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At ambisiøse utøvere går til andre
klubber hvor de kan trene og kon-
kurrere sammen med flere andre
med ambisjoner, er helt nødvendig
for videre utvikling. Det er glede-
lig for friidretten i Biri at utøvere
som har startet i Biri har suksess.
Vi håper at flere unge vil starte
med friidrett. I Biri vil vi følge
dem opp så langt vi mener dette er
riktig for den enkelte. Deretter
legger vi til rette for videre utvik-
ling i andre klubber. Det innebæ-

rer også bl.a. at vi har trenings-
samarbeid med andre klubber for
utøvere som fortsatt representerer
Biri. Dette har også flere utøvere
enn Kjersti og Pål hatt nytte av de
siste årene. 

Kjersti er lang - og mellomdistan-
seløper som nå representerer
Lillehammer. Hun avsluttet sin
sesong med Nordisk mesterskap i
terrengløp så sent som 15. novem-
ber. Der ble hun nr 16 i juniorklas-

sen. Dette er svært bra når en tar i
betraktning at hun i juniorklassen
har konkurrenter som er opptil 2 år
eldre. Kjersti har i år bl.a. vunnet
UM (NM for aldersbestemte klas-
ser) på 3000 m, sølv i Junior NM
på 3000 m. Hun har også vunnet
sin klasse på 3000 m i
Tyrvinglekene og Norway Games.
I tillegg har hun Norges beste tid
(10.08.05) på 3000 m for jenter 17
år. Hun er også tildelt bestemanns-
pris for Hedmark og Oppland.

Kjersti satser for fullt framover.

Pål husker vi fra han var gutt og
vant det meste han stilte opp i. Det
er derfor ekstra hyggelig at han
fortsatt hevder seg blant de beste i
landet. Han representerer nå
Moelven i.l. som har flere gode
friidrettsutøvere. Påls favorittø-
velse er lengde hvor han har satt
personlig rekord med 7.17. I til-
legg har han satt kretsrekord for
Hedmark innendørs med 6,98. Pål

har vært nær medalje i NM både
innendørs og utendørs. Av andre
resultater nevnes seier i
Värdsungdomsspelen (7.16 m) i
Gøteborg, Tyrvinglekene og
Veidekkelekene. Han er også en
habil sprinter som har ”perset på
både 200 og 400 m i år. Sammen
med sine kamerater i Moelven har
han tatt flere stafettmedaljer i NM.
Pål satser for fullt framover og har
NM på Lillehammer i 2009 som
sitt hovedmål. 

Biringer med suksess
på friidrettsbanen.
Kjersti Herberg og Pål Jostad er to Biringer som har utmerket seg på friidrettsbanen den siste sesongen. Begge bor
i Biri og har vært aktive i Biri i.l fram til de var 16 år. Deretter har de representert andre klubber. 

på gateløp.
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Vi sponser
sport og kultur 

i bygda!

BIRI - BIRISTRAND - SNERTINGDAL

JUNIORLAG PÅ
BIRI IGJEN
Neste sesong blir det endelig juniorlagsfotball på Biri
igjen. Det begynner å bli noen år siden sist Biri stilte med
juniorlag, og dette er derfor en meget god nyhet for biri-
fotballen. Gøran Gutubakken skal trene laget. 

TEKST: TROND ØDEGÅRDEN

Gøran, som i år har trent guttelaget på Biri
med stor suksess, skal kommende sesong
dermed følge mange av de samme guttene
et hakk videre på veien mot seniorfotball.
Guttelaget gjennomførte en meget bra
sesong i 2008. Av totalt 15 seriekamper vant
de 12, spilte to uavgjort og tapte kun én
kamp. Mange av disse guttene vil --- sam-
men med spillere som allerede har rukket å
samle erfaring fra a-lagsspill --- nå danne
grunnlaget for neste års juniorlag på Biri.

Vi mangler dessverre fortsatt en lagleder til
juniorlaget, så om noen er interessert i å
bidra i jobben rundt fotball-talentene i
bygda vår, er dette en virkelig fin anledning.
Ta kontakt med lederen i fotball senior
(John Bratteng) eller direkte med Gøran
Gutubakken om du har lyst til å ta i et tak
for unggutta våre.

Involverte i fotballen i Biri er stolte over at
klubben igjen skal stille med juniorlag, og
vi gleder oss i det hele tatt veldig til sesong-
en starter for gutta.
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Bavac Superundertøy
Fjorårsmodeller pr del kun

199;

Ta vare på føt tene d ine !

Ta  fotp le ie !

Åpningst ider :

Mandag   9-19

T i rsdag etter  av ta le

Onsdag    9-15

Torsdag   9-17

Fredag    e t ter  av ta le

Lørdag    e t ter  av ta le

Normal  åpn ingst id  er  mel lom 09.00 og 15 .00

T imereservasjoner  for  besøk et ter  k l .  15 .00

Vi ønsker alle en riktig 
God Jul og Godt Nyttår!
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Ny kafe i Biri

3. juledag 2008

Påmelding innen 
8. desember 2008

Biriballet
– en fest med lange tradisjoner

Påmelding:

Anne Lise Brovold 905 45 991

Hans Ole Lyngby 908 91 595

Caroline Baksjøberg 975 47 656

Bjørn Inge Russ 959 81 504

Kuvert  kr 375,-

Mørk 
dress

Rune og Magnar 
spiller til dans

Bar med alle rettigheter

Cengiz Murat satser på tidligere Coop-kafeen. Både bar og restaurantavdeling er planlagt

I litt over en uke har Biri Raestaurant, Pizzeria og Kafé
vært i drift. Driver er Cengi Murat, opprinnelig fra Tyrkia.
Endelig har Biri fått sin etterlengtede pizzarestaurant.

TORE FEIRING
tore@byavis.no

Murat er godt fornøyd med oppstarten.-
Det har vært veldig godt besøk her så
langt, sier han, - og åpningstidene fra
klokka ni på morgenene til ti på kvelden
har blitt godt tatt imot.

Bor på Lillehammer
Cengiz Murat har god erfaring med res-
taurantdrift , 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 rastauran-

ten 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 for-
middag 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.

Biritrimmen 2008
Da er Biritrimmen 2008 vel gjennomført.. Også i år sto det 10 turmål på programmet –
noen nye og flere gamle. Vi håper at alle hadde fine turer med flotte naturopplevelser på
jakt etter poster. I så fall er hensikten vår oppnådd.  I år var det 5. året med BiriTrimmen
og to stk har deltatt i alle disse 5 åra. Disse to er Åse Engeskaug og Anne-Sofie Kleiven.
Vi gratulerer de to spreke damene.

For å delta i trekningen måtte man ha vært innom åtte eller flere poster. Alle 39 som
sendte inn reistreringskortet oppfylte kravet og de heldige vinnerne av tre gavekort fra
G-Sport var: - Terje Gullord, Biri - Kay Brovold, Biri - Torstein R. Jensstuen, Biri
Vi gratulerer de heldige vinnerne og takker alle for deltagelsen.
Så håper vi å få med enda flere til neste år.

Har dere synspunkter på BiriTrimmen – ris eller ros – så er vi glade for å få høre om det.
Send oss gjerne en e-post til arn-v-n@online.no
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PRIS FOR BESTE
PR ETTER 
TILDELING AV
SPONSORMIDLER

Skigruppa i Biri IL
mottok i vår en
pengegave på kr.
5000,- som ble
brukt til innkjøp
av rulleski for
sine yngste utø-
vere.

Terje Gullord hadde
gjennom internsponsfondet
hos sin arbeidsgiver Telenor
vært så heldig å bli tildelt kr.
5000,-. Av 500 søkere var
han en av 70 heldige vin-
nere. Terje´s søknad var spe-
sifisert til å sponse
Skigruppa i Biri IL. 

I tillegg til selve sponsingen
var det blant disse 70 vinne-
rene også en konkurranse
om ytterligere kr. 5000,- til
den som fikk best presse-
dekning rundt sitt prosjekt.

Gleden var derfor stor da
Skigruppa mottok følgende
videresendte mail fra Terje:
”Vi har gleden av å meddele
at du har fått prisen for beste
PR etter vårens tildeling av
internsponsmidler i Telenor.
Du har fått solid pressedek-
ning rundt midlene du fikk
tildelt, noe vi belønner med
nye 5.000,- kr til Biri IL. Vi
håper disse midlene kom-
mer godt med nå som skise-
songen er i gang.”

Styret i Biri IL - Ski vil igjen
få takke Terje og Telenor for
enda en flott gave. Hva
pengene vil bli brukt til
denne gangen må drøftes i
styret, 

Villmannskjøring i lysløypa
At skiløyper er for de med ski på
beina er vel noe de aller fleste er
enige i. I Biri derimot er det tydelig-
vis noen som mener at ei skiløype
også er en fin plass til å drive med
villmannskjøring. 
Mona Kaspersen og Marianne Riise
Thorstad i Skigruppa trodde ikke
det de hørte da de søndag kveld fikk
telefon om at noen tre kvelder på
rad hadde drevet med bilkjøring i
lysløypa og området rundt
Myrvang.
- Her stiller folk velvillig opp og
bruker flere timer av sin fritid for å
ta vare på den lille snøen som har
kommet for å få til skiløype for barn
og unge i bygda. Kvelden før bil-
kjøringen startet hadde Skigruppa
sin første trening på ski i lysløypa.
13 unge skiløpere storkoste seg i
løypa og på fotballbanene på
Myrvang. At enkelte i bygda da er

så  blottet for normal oppførsel og
bruker bil og driver tullkjøring i
løypa er bare helt ufattelig. Hvor er
respekten for annen manns eien-
dom?
Lørdag natt var det full fart i løypa,
to biler etter hverandre. Det som
verre er at det samme skjedde igjen
søndag kveld ved 20-tiden. Siden
løypa er mye brukt av ivrige turgå-
ere, er det bare et under at ingen har
møtt på disse villmannskjørerne.
Sammen med vaktmester i Biri IL,
Nils Kristian Brostuen, var Mona

og Marianne fra Skigruppa på
Myrvang og så på forholdene.
Heldigvis ser det ut til at ødeleg-
gelsene i lysløypa er minimale
siden underlaget var så hardt, men
bilspor sees tydelig flere steder. På
Myrvang derimot er det dype skren-
sespor i snøen og løypene.
Selv om det er gjort visse observa-
sjoner, kommer Skigruppa i første
omgang ikke til å forfølge saken.
Skulle dette derimot fortsette vil det
bli satt i gang tiltak for å få slutt på
denne tullkjøringen. 
Finnes det noen angrende syndere
der ute kan de gjerne ta kontakt med
Marianne i Skigruppa. Kanskje dere
heller kan bruke energien deres til å
hjelpe oss enn å ødelegge det andre
bruker fritida si på å sette i stand, er
oppfordringen fra henne.

Vaktmester Nils Kristian og Mona fra Skigruppa ved det som var ei fint
oppkjørt løype på området rundt Myrvang.

Dype skrensespor på fotballbanen på
Myrvang
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000 49 rkretfirdeB0

p Navn pøleB
0

Trond Ødegården Grafisk Design 1 000

0
000 16E v tesuhstreV

0
000 5SA elokskkifarT kivøjG

0
Birigarasjen 5 000

0
000 01dalbrediebrA dnalppO

0
Fibra AS 000 51

0
Coop Biiri 15 000

0
000 01SA tekurbsøjM nevleoM

0
000 1L/A galspøjknnI kivøjG

0
NN 1 000

0
Tronds Rør Og Varmeservice 5 000

0
000 51knaberapS snetoT

0
000 01SA repmuP sofdnurG

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

of go gaL 077 63 rkregniner

pøleBnvaN

Biri Jeger og fiskeforening 10 000

000 5iriB snoiL

ahenraB eilimaF netterpS ge 1 000

Biri Sentrumsforenning 1 000

005 1nesevnnarB iriB

000 2gnineroftåB iriB

Heidi Linnerudliebarnehagen 250

000 3galrediebrA iriB

005 2galennivkedgyB iriB

Biristrand Sanitetsforening 1 938

Biri/snertingdal Travlag 1 000

285 2gninerofstetitnaS iriB

005dårstehgineM iriB

005galednoB iriB

005leV datslegnE

Biri Santitetsforening 2 000

Biristrand Ake og Aquaviteforen 500

Biri pensjonistforening 1 000

524 801 rktketnni nennA0

nvaNp Beløp

0 Biri IL 71 900

tnapeksalF0 1 019

0 Biri il Fotball Senior Kiosksalg knøttiaden 32 000

0 Flaskepant 506

 glaS0 Riise trøye Jan Ottosen og Ola Dæhlen 3 000

0

053 901 rkrenosreptavirP

Navn Beløp
005neutsorB naitsirK sliN

Torvild Sveen 1000

Ståle Isaksen 500

0001ladniR nerekE naitsirK droT

O.S. 250

0002enerå 0391 arf naretevllabtoF

N.N. 1250

Sweinar Swensen 500

Kari Blilie 250

Kristina Hegge 250

Helge Sveen 500

Kjell Heimdal 250

Gudbrand Kalrasten 300

Jørgen Sveum 250

 Wenche Lie 250

052htesdnejK rhøR floroT

Rune Jøran Bakke 500

Anne-Line Bakke 250

Øystein Bakke 250

Jørn Brynstad 250

052nessrednA dnalsO aterG

Merethe Siv Hansen 250

Birgit Taje 250

Berit Haugstad 150

Hans Einar Kirkerud 250

Mona Plassen 250

Jarle Håberg 250

002durelleH dniviE egaA

Einar Sigstad 500

Bjørg Karlstad 100

001lhadmA gievloS annA

Arne Svedal 250

Trond Melbø 250

John Engen 250

Lillian De Wit 1000

Øyvind Heggelund 250

Arnt Harald Hoel 250

052dnalryM htesrakS enerI aliaL

052dnulkiW gnettarB nnuroT

Trine Krøtøy Sand 100

Hans Ekern 250

Andreas Sveen 250

Åse Bolsveen 250

005neevsdvoH etneB areV

Leif Gunnar Roland 250

Andreas Ekern 250

001draagetsnøS einnA diroJ

Hanne Gosvig 250

Anne Grete Larsen 100

052regaihcS neutsdemS dirflåM

Håkon Bilitt 250

N.N. 500

Håkon Martinsen 250

052dnaS grebttarB notnA

Kristoffer Bergum 50

Gunhild Ekerhaugen 250

Olav Velure 250

Astrid Komperud 250

005grebnarT naitsirK reP

Bente Kristiansen 250

Ola Dæhlen 250

Ragnhild Dæhlen 250

Åsmund Dæhlen 250

Stig Grønvold 250

Olav Bakke 500

Asgeir Pettersen 250

Knut Arild Myhren 250

Inga Bjørnstad 250

Ann-katrin Brostuen 250

Ole Fredrik Solberg 500

Aud Karin Brekken 500

Harald Rindal 100

052datsrohT esiiR ennairaM

Norstrøm Siw Irja 250

Ann Kristin Berg 250

Lars Brostuen 250

Jostein Moen 250

Finn Bratteng 500

052ilgokS ennahoJ tiraM

N.N. 500

Torbjørn Solbakken 250

Ole Ottosen 250

Asbjørn Sveen 250

N.N. 250

N.N. 250

052neevS neilnrevK erdnA

Bente Haslie 250

052nesnevE nesbokaJ rageV

Kay Brovold 250

Mette Bergum Hoel 500

052mugreB datsnietS eneL ennA

Anne Lunn 100

Kai Voldengen 250

Jan Erik Stensby 300

Olav Haugen 250

Unni Linnerud 250

Magnar Linnerud 250

Jan Henrik Aubert 250

Signe Bergum 100

N.N. 250

N.N. 250

N.N. 500

N.N. 100

N.N. 250

N.N. 250

N.N. 250

N.N. 250

N.N. 250

052kivøjG roN BnD , dduksnni/kattU

Åge Jevnesveen 500

Martin Kolbergsrud 250

Jan Sørum 250

Torfinn Austad 1000

Per Harald Ramsrud 250

Trond Egil Ødegård 500

Halvard Raanaa 250

N.N. 250

N.N. 500

Jon Hegge 250

052nesliN guaksegnE ehterG

005kivsuT merkiE dlaraH

N.N. 250

N.N. 250

N.N. 250

Mons Løkken 200

Laila Jostad 250

052rehcsloB neT b akinoM

Eli Marie Løype 100

052evutS nesrednA esil-regnI

Line Kristin Kolloen 250

Terje Traaseth 250

Bente Kirkerud 250

Rune Slaatsveen 250

Roger Dahl 250

Terje Lønstad 250

Lars Ole Stumlien 250

Martha Dalseng 500

Thorbjørn Rise 250

052neladnarG s edlihtaM anitsirhC

Marius Svartbekk 250

052lovdnaS itsriK ennaH

Anne Hilde Ekern 250

Randi Ekern 100

Inger Falsten 250

005nesredeP-nnamhceB llejK

N.N. 250

005lhadmA trewaS edorF

Steinar Nyhus 250

Kristian Tømte 500

Wiggo Engelund 500

Hedvig Øverjordet 250

Ingrid Ødegården 250

Audun Torvik 250

N.N. 200

N.N. 250

N.N. 400

N.N. 200

N.N. 250

N.N. 250

N.N. 250

N.N. 150

Jan Olav Bilit 250

Karin Russ 250

Hans Ole Lyngby 200

Mette Helen Eggen 250

Torbjørn Furuly 500

N.N. 250

Torunn Riise 250

N.N. 250

052nekkølddO nepsE enrA

Jøran Landgraff 250

N.N. 250

N.N. 250

Knut Ødegården 100

N.N. 300

N.N. 200

N.N. 250

N.N. 250

Dina Eggen 100

N.N. 250

N.N. 250

N.N. 100

N.N. 250

Thomas Austad 250

Syver Aasberg 250

052nesliN e dnivyØ dnorT

N.N. 200

N.N. 250

N.N. 250

N.N. 250

N.N. 100

Synnøve Elisabeth Nybakken Ram 250

Stian Ødegården 300

Ann Kristin Austad 250

Svein Høiby 200

Torbjørn Dahl 250

052neevsdvoH drageV naJ

Jan Boye Leirhol 250

N.N. 250

Jan Audun Ekern 500

Geir Henning Svelle 100

052nekkabsffoH engaM yrraH

Bjørn Jøran Riise 250

Torhild Ingvaldsen 100

005datskoT srednA ejreT

052neladryK gaM eniluaP dirfllejK

005nesnaitsirK negrøJ elO

Torvild Sveen 500

Ragnhild Svartbekk 250

N.N. 250

N.N. 500

N.N. 250

Lars Hanstad 500

Sidsel Madshus 50

Bjørn Feiring 250

052datsergiV valO sumsaR

Finn Arne Hvalbye 500

Knut Ringsrud 250

Richard Korsen 250

Frank Olsen 250

Alf Martin Andersen 100

Rolf Sletten 500

005neevS tiliB atinA lidoB

Sjur Mathisen 250

Jon Hovland 250

Finn Øverjordet 250

Roar Mathisen 250

052durenniL srednA nhoJ

N.N. 50

N.N. 200

Trond Linnerud 1000

Jørn Grønvold 500

Ingrid Lindokken 200

052dursnetS htrojH orbraB

Tom Arne Harbu 250

N.N 100

052nesraL givduL naitsirK

Vidar Sviund 250

052rehtæS enerI teragraM

Olav Edvin Nordheim 250

Anonym 250

N.N. 250

N.N. 100

N.N. 250

N.N. 250

052guaksegnE egaA reP

Ole Helge Øverli 250

001neutssdrågedØ ymmoT

Laila Iversen 200

N.N. 250

Halvard Sveen 250

052neevsdurellejkS naitsirK

Roy Drilen 500

Rita Tofsrud 250

Jon Flaa 250

Arne Kjørstad 500

Egil Ramsrud 250

Synnøve Bratteng 500

Arnfinn Joløkken 250

N.N. 250

Arne Jørgen Hauge 250

N.N. 250

N.N. 250

Ståle Larsen 250

Jan Rudi Johansen 100

005htesnejK retteP snaH

Anne Randi Bergum 500

Frank Paulsen 250

005negaS gninneH tunK

052gnettarB nesnaH .W nhoJ

052dursnetS htesdnejK iraM

005nesottO munarG evoT

052grebretsØ ttolrahC annA 

052nesaasaV ennahoJ regnI

005ladegroB ledeL j grøjB

Jan Bergestuen 250

Knut Nedal 250

N.N. 100

N.N. 100

001drolluG reffotsirK derflA

052kivsuT neguaH gievloS

N.N. 250

Bjørn Helge Nilsen 250

Olav Sønsteby 250

N.N. 250

N.N. 250

Børre Feiring 250

Marit Eid 250

Nils-johan Haugsrud 250

Hans Erik Brostuen 250

Roger Sletten 250

001nesdnevS rannuG llejK

052negahybsnøjkS raoR

N.N. 250

N.N. 100

052guahnrøjB meevH dravåH

Ole Kristian Brovold 750

N.N. 500

N.N. 250

Jan Ødegården 150

N.N. 250

N.N. 250

Johan Tømte 250

Erik Lønstad 250

Ann Christin Ottosen 500

Keth Krossli 250

Ragnhild Hveem 250

N.N. 500

052negaH datsdlejF llejK

N.N. 150

Ole Oddvar Bruem 250

Ståle Dahl 250

Randi Haugelien 300

Gunn Iren Børresen 250

Helge Hagen 250

Ole Anders Lund 500

005netsarlaK nahoJ rannuG

N.N. 300

005ssofellaG ranietS drugiS

Erna Søreng 250

Ole Håvard Hauger 250

 Stig Solbakken 250

Bodil Glosli Andreas 150

Terje Skarstad 250

Arild Tømte 150

003htesdroN naitsirK snaH 

NN 1000

NN 250

N.N. 250

N.N. 500

N.N. 500

N.N. 200

N.N. 200

N.N. 100

N.N. 250

Torbjørg Madslien 500

N.N. 150

N.N. 250

Kjell Heimdal 300

Kristen Holen 250

N.N. 250

N.N. 250

N.N. 250

N.N. 250

N.N. 250

Per Øversveen 2000

Rolf Egil Vindfallet 400

N.N. 500

Svein Ingolf Riise 250

Trygve Holsen 250

Tor Erik Dahl 300

Åse Kristine Sørum 200

N.N. 500

0001dlovorB acinoM yrG

Vegard Nordland 300

Anders Brovold 500

N.N. 500

Mette Iversen 500

Kjell Harald Gullord 500

Givere til kunst-
grassprosjektet
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Stuttbustet
JULEBRUSEKSPERT

Jostein Kompelien er antageligvis en av landets beste julebrus-selgere. Som assisterende butikksjef hos
Kiwi i Biri har han ansvaret for salg av 15.000 flasker julebrus. Intet mindre. Ingen selger så mye julebrus
pr. innbygger i hele landet, påstås det. - Hva som får biringene til å toppe denne statistikken kan ikke
Jostein svare på. Men så er han oppvokst på Moelven også. - For all del, det var bare et kort opphold,
understreker han. Da er det godt å være stutt på håret så det ikke kommer hår i brusen, og ettersom han
klipper seg tredjehver uke må vi anta at han er ganske forfengelig. - Damene liker at man er velstelt,
mener Jostein. Det er et lite tips til andre karer i Biri, vil vi tro. Og da burde ikke veien være lang til Biri-
frisørn. For det er hos Hege og jentene Jostein koser seg tredjehver uke!

Vi ønsker våre kunder
og samarbeidpartnere
en riktig God Jul og
Godt Nyttår!
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