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MYRVANG: Vinterstemning på sitt beste ved skigruppas hovedkvarter.
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Mottatt minnegave

Biri Ungdomsskole / Gjøvik kommune

Offentlig bading på ungdomsskolen

Som tidligere år er det folkebading på Biri u-skole
på tirsdager kl. 17.00-21.00.
Det er ikke tilbud om bading i skoleferiene.
Følg gjerne siden «Offentlig bading på Biri»
på Facebook. Der gis det hele tiden oppdatert
informasjon om dette tilbudet.

Barne- og allidretten i Biri trenger ildsjeler

Velkommen på bading!

Minnegave etter Kjell Fjeldstad Hagens begravelse

Torill, Kjersti og Håkon ønsket at minnegaven etter Kjell sin begravelse ble gitt til Biri IL,
øremerket Biri flerbrukshall. Biri IL takker for gaven på 15.200 kroner. Pengene er allerede
overført til prosjektet Biri flerbrukshall, som vil være til nytte og glede for generasjoner
i mange år fremover.
Kjell var en ivrig deltager i to av Biri Idrettslag sine dugnadsgjenger, «Torsdagsklubben»
og «Gamle glør». Kjell var med helt fra starten av i begge disse gjengene, og deltok på de
fleste dugnadene og sosiale sammenkomstene. Når Kjell var barnevakt for barnebarnet
Håkon på en dugnadskveld, så tok han også Håkon med. Kjell gledet seg over å være med
og legge til rette arenaer som barn og unge kunne benytte.

Biri IL - Biriavisa
Biriavisa nr. 2, 2017
Neste Biriavis kommer ut torsdag 27. april 2017.

Tusen takk for den fine minnegaven!

Husk å sende oss artikler innen tirsdag 18. april:
post@biriil.no (Magnar Linnerud)

På vegne av Biri IL, Magnar Linnerud, leder

Annonser: stranten@start.no (Kjell Heimdal)

Biri J16 og Biri G16 har begge meldt seg
på kvalifisering til NM–Telenor Cupen i år.
Her er oversikten over kamptidspunktene
for begge våre lag.

J16:
Fredag 10. februar, kl 20.00:
Lørdag 11. februar, kl 13.45:
Søndag 5. mars, kl 19.00:
Fredag 10. mars, kl 19.30:
Fredag 17. mars, kl 19.00:

FK Gjøvik-Lyn
Lillehammer
Otta
Raufoss
Søndre Land

-

Biri:
Biri:
Biri:
Biri:
Biri:

G16:
Søndag 12. februar, kl 14.30:
Fredag 17. februar, kl 18.30:
Fredag 24. februar, kl 19.30:

Brumunddal
Ottestad
Kongsvinger

-

Biri:
Biri:
Biri:

Har du skrevet en artikkel du synes vi bør ha med i Biriavisa,
eller ønsker du å annonsere i det neste nummeret?
Da er du mer enn velkommen til å ta kontakt med Magnar eller Kjell!
Tekst og bilder sendes:
Magnar Linnerud | post@biriil.no | Mobil: 970 29 575

Annonser:
Kjell Heimdal | stranten@start.no | Mobil: 950 67 779
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Avisa deles ut til alle hustander i Biri.

Februar
«Snøen har lagt seg over alt, silkefint og lett. På mørkegrønt granbar, på
gjerdestolpene og på de tynneste seljekvistene der meisene smetter omrking
med små, spinkle lyder. Et lite musespor står å lese som en sirlig strek mellom
to grantrær. Jeg prøver å forestille meg hvilke vanskeligheter den har hatt for
å komme seg fram de to-tre metrene i laussnøen, og kommer til at naturen
er overveldende og botnlaus – også for oss mennesker.»
– fra boka hass Einar Sigstad, «Villbring i vegkanten» (1976), [side 17].

Abonnér på Biriavisa
For utflyttede biringer og eventuelt andre interesserte tilbyr vi utsendelse
av Biriavisa. Avisa kommer ut fem ganger i året. Send postadressen din til:

post@biriil.no eller Biri IL, PB 49, N-2832 Biri
Pris kr 250,- for 5 utgaver. Innbetaling på konto: 2050.26.84818 (Biriavisa)

For nærmere informasjon ta kontakt med:

Magnar Linnerud | post@biriil.no | Mobil: 970 29 575

BIRIAVISA • NUMMER 1 • FEBRUAR 2017 • UTGITT AV BIRI IDRETTSLAG
REDAKTØR Magnar LINNERUD • E-post BIRIAVISA: post@biriil.no / www.biriil.no
ANNONSESALG Kjell HEIMDAL DESIGN & PRODUKSJON Trond ØDEGÅRDEN
TRYKK AMEDIA TRYKK & DISTRIBUSJON, INNLANDET (Biri)
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Regionsserien Jenter 12-02 – Håndballsesongen 2016-2017
NR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

LAG
Varde
Lunner
Gjøvik HK
Søndre Land
Biri IL
Fagernes
LFH 09
Moelven
Nordre Land

K
12
13
11
11
12
11
10
10
10

V
11
11
8
7
7
2
2
2
0

U
0
0
0
0
0
0
0
0
0

T
1
2
3
4
5
9
8
8
10

MÅL
203 - 95
227 - 109
149 - 95
153 - 110
156 - 120
82 - 130
100 - 161
79 - 138
46 - 237

P
22
22
16
14
14
4
4
4
0

TANNLEGENE I BIRI
TANNLEGE
ANNE
SOLÅS

TANNLEGE
HEIDI
SÆTERBAKKEN

Ta vare på føttene dine!
Ta fotbehandling!
Nye åpningstider:
Mandag
10.00
Tirsdag
15.00
Onsdag
10.00
Torsdag
10.00
Fredag
10.00

-

17.00
19.00
17.00
17.00
16.00

Velkommen!

Vi har felles telefonnummer:

611 85 362

Begge tannlegene utfører også den offentlige
tannhelsetjenesten i Biri distrikt.

Vi tar nå også inn nye pasienter.

BESTILL TIME PÅ TLF.: 61 17 20 09
eller via http://biri.no

Biri Fotterapi
Irene Snuggerud

Autorisert fotterapeut
Biriv. 77 • 2832 Biri • Tlf 61 17 20 09

5

Håndball, Biri Jenter 12
TEKST OG FOTO
GRY HAUGELIEN

BIRI: Håndballsesongen 2016/17 er godt i gang. Nytt av året for
jentene er at det deles ut poeng og at vi blir plassert i en tabell,
så nå er det blitt «ordentlig» håndball.

Spillerne følger med hvem som er øverst og nederst, hvem som har spilt mot hvem og hvordan det
har gått i kampene. Akkurat sånn det skal være.

Kampoppsettet (med forbehold om endringer):
11.02. Kl:15:15 - Campus Arena (gamle Kallerudhallen) mot Søndre Land

og kondis og styrke hører også med. Håper flere
blir fristet til å bli med, ta kontakt med oss og bli
med uforpliktende på ei trening eller to.

Jeg som trener har ikke fokus på dette, men det er
moro når de følger med såpass selv – det sier mye
om interessen deres, jentene har full kontroll og
forteller meg hvordan det har gått.

12:02. Kl:12:00 mot Gjøvik og 14:00 mot Varde begge disse kampene spilles i Tranberghallen

Når sesongen er over skal vi på avslutningstur.
Da skal vi være med på Kolbotn Cup, det er
ei helgeturnering i mai. Vi har vært med på den en
gang før. Jentene gleder seg veldig til denne turen,
vi vet det blir mye håndball, mye moro, litt godteri, lite søvn, veldig sosialt, mye latter og litt tårer.

Lagene vi spiller mot er Lunner, Gjøvik, Varde,
Fagernes, Søndre og Nordre land, Moelv og
Lillehammer. Så vi har mange tette spennende
lokaloppgjør.
Etter litt over halvspilt serie ligger vi på midt på
tabellen. Vi har vunnet 7 og tapt 5. Vi er godt i
gang igjen med treninger og har startet året med
blant annet seier over Moelven. Det er veldig gøy
å slå «storesøster»!
Det er igjen fire kamper denne sesongen, så om
noen har lyst til å heie frem Birijentene og se
spennende kamper så møt opp og støtt jentene,
det har de fortjent!

19.03. Kl:14:00 - Jorekstadhallen på Fåberg mot
Lillehammer
Vi trener på Gjøvik videregående skole på
tirsdager kl 17-18 og i Tranberghallen på
torsdager kl 20-21.
Det er 15-16 jenter som er med på laget som trenes
av undertegnede og Stine Sveen Dahl. Veldig bra
oppmøte, alle er lære- og treningsvillige, så dette
er vi veldig fornøyd med.
Jeg håper disse jentene ønsker å kaste håndball i
mange år fremover. Det er jenter i flere aldre, dette
går helt fint og vi har funnet en løsning som passer
bra for alle. Vi trener mye på pasning og mottak,
få fart i spillet, mye duellspill, mye skyting/finter,

...startet året med bl.a. seier over Moelven. Det er veldig gøy å slå «storesøster»!
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Biri inviterer
IL Ski
til
MadshusSprinten 2017
lørdag 11. februar kl 11.00
Sprinten foregår i Biri Idrettspark og gjennomføres i klassisk stilart,
Rennet inngår i det årlige arrangementet Madshus Skifestival.
Dette er den 12. gangen at Biri IL Ski er arrangør av MadshusSprinten.

ski @bi ri i l.no / + 47 970 71 344 / biriil.no
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Coop Prix Biri sponser
MadshusSprinten 2017
TEKST MAGNAR LINNERUD
FOTO KNUT ERIK LANDGRAFF

BIRI: Tusen takk til Coop Prix Biri som er hovedsponsor
for Madshussprinten 2017.

Styret i Skigruppa i Biri Idrettslag har tatt på seg
jobben med å være rennkomité for arrangementet.
Denne komitéen består da av Keth Krossli, Heidi
Gaukstad, Anders Strøm. Martin K. Sveum,
Vegard Rønning og Jon Flaa.
Skigruppas styre vil spesielt rette en stor takk til
Coop Prix Biri som sponser Madshussprinten
med alt av mat og drikke som skal selges under
Madshussprinten.
Styret vil også takke sine to hovedsponsorer,
Madshus og Torshov Sport Gjøvik, samt
idrettslaget hovedsponsorer Eidsiva og Totens
Sparebank.

I tillegg er det en rekke andre sponsorer som
også er med og bidrar til at dette arrangementet
kan gjennomføres.
Rennkomiteen vil sjølsagt også takke den trofaste
dugnadsgjengen som stiller opp år etter år!
Med godt forarbeid til nå gjennom vinteren –
og gjerne litt nysnø, skal alt nå ligge til rette for
perfekte løyper og dermed en vellykket lørdag
i Biri Idrettspark.
Komitéen gleder seg til et hektisk arrangement
og håper på rekorddeltagelse.

Har du skrevet en artikkel du synes vi bør ha med i Biriavisa,
eller ønsker du å annonsere i det neste nummeret?
Da er du mer enn velkommen til å ta kontakt med Magnar eller Kjell!
Tekst og bilder sendes:
Magnar Linnerud | post@biriil.no | Mobil: 970 29 575

Annonser:
Kjell Heimdal | stranten@start.no | Mobil: 950 67 779
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Praktisk informasjon
Rennleder:
Løypesjef:
TD:

Martin K. Sveum
Jon Flaa
Frode Nordahl

Rennstart:

Lørdag 11. februar – første start kl 11.00

Stilart:

Klassisk.
Tidtaking med brikke for klassene 11-16 år

Leie av brikke:

kr 50,- pr. brikke fra 11 år.

Organisering:

J/G 8 år – J/G 10 år: sonerenn sprint ca. 600 m
J/G 11 år – J/G 12 år: sprint ca. 800 m
J/G 13 år – J/G 16 år: sprint ca. 800 m

Vi støtter barne- og
ungdomsarbeidet i Biri IL Ski:

Klassene J/G11 år – J/G 16 år får gå to runder,
prolog og finale. Finaleheatene settes opp etter
rangering fra resultater i prologen, hvor de
6 beste går til A-finale, de 6 nest-beste
til B-finale osv.
Løypevaktene kan ved behov delta i juryen.
Kuldegrense:

Barn og ungdom: –15 grader, målt på arena
ved rennstart.

Startnummer:

Hentes klubbvis på rennkontor i klubbhuset,
og returneres rennkontor.

Lisens:

Løpere som har fylt 13 år skal ha gyldig lisens.

Startkontingent:

J/G 8-16 år kr 100. Etterfaktureres til klubbene.

Garderober:

Garderober med dusj i klubbhuset til Biri IL.

Kafé/kiosk:

Kafé i storsalen i 2. etasje i klubbhuset til Biri IL.

Premiering:

Full premiering i alle klasser. Premieutdeling
gjennomføres fortløpende så fort det lar seg
gjøre, etter at offisielle resultatlister er klare
for de enkelte klasser. Åtte par Madshusski
er uttrekkspremie blant alle deltagere i klassen
J/G 11 år – J/G 16 år.

Parkering:

Ved klubbhuset/arenaen i Biri Idrettspark.
Pris kr 50,- pr. kjøretøy.

Klage:

Depositum kr 250,- ved fremsetting av klage.
Beløp tilbakebetales kun om klagen tas til følge.

All trening og oppvarming i løypetraséen er forbudt.
Det er en egen trenings- og oppvarminsløype som skal benyttes.
Besiktigelse av løype kan kun skje før rennstart kl 11.00.
Vi viser ellers til løypekart og løypeprofil.
Biri IL Ski ønsker alle deltagere lykke til, og vi håper at alle
får en trivelig dag i Biri Idrettspark denne lørdagen!

www.biriil.no

Hovedsponsor for
MadshusSprinten 2017:
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Biri Idrettspark, lørdag 11. februar 2017 - kl. 11.00

Biri IL Ski ønsker velkommen
til MadshusSprinten 2017
TEKST BIRI IL SKI
FOTO TROND ØDEGÅRDEN

Biri IL Ski ønsker velkommen til skihelg i Biri
Idrettspark. Vi ønsker alle deltagere lykke til –
og håper at alle får en trivelig dag i Biri Idrettspark
denne lørdagen og søndagen!
Med både MadshusSprinten, som arrangeres av
Biri IL på lørdag 11. februar og Madshusrennet,

BIRI: MadshusSprinten 2017 inngår i Madshus Skifestival som
i en årrekke har blitt gjennomført i Gjøvikområdet. Biri IL Ski
arrangerer i år den 12. utgaven av MadshusSprinten.
som arrangeres av Redalen IL på Biri søndag
12. februar håper vi dere får en fin helg her på Biri.
Overnatting er mulig på Vertshuset v/E6, Honne
Hotell og Konferansesenter, Sveastranda Camping
og Stokke Nedre.

Begge rennene som arrangeres denne helgen
i Biri Idrettspark og på Myrvang inngår i Madshus
Skifestival som foregår i Gjøvikregionen i februar.
Følg med på våre hjemmesider www.biriil.no for
oppdatert informasjon om Madshussprinten 2017.
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FORARBEID: Svein og Arnfinn i aksjon.

ELEKTRISK: Ole Jørgen står på.

FERDIG: HC-toalettet er klar til innsats igjen.

Diesel – Fyringsolje – Parafin – Smørolje
Trenger du olje til traktor, frostvæske og fett så har vi det på lager.

Vi er der du er

Din lokale forhandler

Bergum og Skogli Oljeservice AS
Kjell: 911 25 259 / Bjørn Erik: 970 28 094

11

SKINNENDE: Gulvet i gangen tåler en støyt.

KJØKKENET PÅ MYRVANG: Flere skap er montert opp.

Oppdatering og statusrapport
fra Torsdagsklubben
TEKST BJØRN FEIRING
FOTO MAGNAR LINNERUD
& TROND ØDEGÅRDEN

Våren 2016 startet med å vaske og rydde plass
til «nytt» kjøkken på Myrvang. Vi var så heldige
å få et brukt kjøkken som ble montert opp så snart
vi hadde fått malt veggene. Det ble også laget
en ny kanal til kjøkkenvifta. Senere på høsten
ble gamle vindusåpninger mot toalettbygget isolert
og påsatt panel.

BIRI: Vi har i løpet av året som har gått hatt en rekke interessante
og utfordrende oppgaver på idrettslagets anlegg.

med varmeovn. Videre er garderobe og toalettet
oppgradert med maling, nytt gulvbelegg, ny wc,
ny armatur og varmeovn. Til slutt er vindfanget
blitt malt. I tillegg er det lagt nytt gulvbelegg både
der ute og i gangen inn til storsalen. Det gjenstår
nå litt restarbeid med listing i gangen.

Aktivitetsflatene på Myrvang er klippet gjennom
hele sesongen og kantvegetasjon er holdt nede.
Materialpakkene med reisverk som vi tidligere
har fått er nå blitt lagret inne på låvebrua.

Nå er vi i startgropa til å rydde arkivet og
samtidig prøve å etablere et triveligere møterom
i kontorbrakka, slik at dette både kan bli et mer
permanent møterom – og kanskje også kontor
for vaktmesteren.

Mye av sommeren og høsten har gått med til
rydding av lysløypa. All kvist er fjernet og veden
er blitt kjørt bort. Vi har i hovedsak konsentrert
oss om Kårstadrunden og området rundt jordet
på Myrvang.

Som dere ser er det mange og varierte arbeidsoppgaver som gjør det morsomt og sosialt å være
med i Torsdagsklubben. Dersom noen skulle være
interessert så er det bare å ta kontakt. Her er det
plass til flere!

Senhøsten 2016 og frem til utgangen av januar
i år er det 2. etasje på klubbhuset som har blitt
prioritert. Her har handicaptoalettet blitt totalrenovert med maling, nye veggplater, nytt wc og
håndvask med underskap. Det er også lagt nytt
gulvbelegg og lagt opp nytt elektrisk anlegg

Ikke å forglemme: Vi drikker kaffe og juger en god
del i løpet av kvelden også!
Bjørn Feiring: 917 33774
Magnar Linnerud: 970 29575

GARDEROBE: Nymalte vegger og nytt gulv.
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Utfører alle tjenester ved dødsfall, begravelse
og kremasjon i hele distriktet.
Hjemmebesøk, blomster og salg av gravminner.
Prisgunstig
Vakt hele døgnet: 61 18 31 03

Bekkelund
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Nye aktiviteter og arrangementer
TEKST OG FOTO
HARALD EIKREM TUSVIK

Vi opplever mye positivt rundt Strandenga Leirsted
nå. Som vi skrev om i forrige nummer av Biriavisa,
har vi skiftet ut alle de gamle uisolerte vinduene i
våningshuset (gult hus). Og dette er jommen bra,
for nå får vi god bruk for dette huset til overnattinger også i den kalde årstida.
Vi har også etablert en godt samarbeid med vår
nærmeste nabo Kløverstua/Sanitetsforeningen
på Lillehammer. Dette betyr at vi gjensidig og
mer systematisk kan «leie» lokaler av hverandre når det er behov. Vi tror at samarbeidet vil
utvikle seg positivt for både Strandenga Leirsted
og Kløverstua, og kanskje også gi andre lokale
ringvirkninger.
I mars-2016 deltok vi fra Strandenga på arrangementet Birken for Blinde/Svaksynte. Dette er et
Birken-skirenn mellom Rena og Lillehammer, som
Lions Norge er aktivt med på. Også i år skal vi

BIRISTRAND: Lions Strandenga – leirsted med nye aktiviteter
og arrangementer: Birken-arrangement til Strandenga!

delta, men nå i langt større grad som aktør.
Et stort antall deltagere (blinde/svaksynte) skal under årets arrangement bruke Strandenga som overnattingssted, før/under/etter Birken-arrangementet.
Vi vet ikke ennå helt hvor mange deltagere det blir,
men har sikret at vi kan bruke både Kløverstua,
Strandenga og Strandheim om det blir nødvendig.
Enkelt sagt blir det «Bed and Breakfast», inkludert
transport med buss til/fra Stadion og Håkonshall
for deltagerne.
Lions Norge har inngått avtale med Birken for tre
år (2017-2019) om bistand til blinde og svaksynte
ved Birken Skifestival, og Lions skal tilrettelegge
for Team RP (Øyesykdommen Retinitis Pigmentosa) ved stafetten fredag 17. mars og rennet lørdag
18. mars. Dette betyr at Strandenga & co kan bli
Birken-overnatting også i 2018 og 2019.

Birken 2017 blir et «Lions 100 års prosjekt» og
har betydelig oppmerksomhet og forankring i
Lions’ sentrale ledelse. Lions Club Lillehammer
med naboklubber skal ha ansvaret for praktisk
bistand til deltagerne på Birkebeiner Skistadion og
Håkons Hall.
Det neste store arrangementet vi får på Strandenga
er Landsleir for ungdomsorganisasjonen JUBA.
Den vil foregå i slutten av juni, i hovedsak som
telt-leir. Antall deltagere forventes å bli mer enn
150 personer. Også på dette arrangementet kommer vi til å bruke lokalene både på Strandenga og
Kløverstua.
PS: Vi vil helt sikkert ha behov for dugnadshjelp!
Ta gjerne kontakt med meg.
Harald Eikrem Tusvik (nl. Strandenga Leirsted,
Lions)
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PLANTEGNING - INNE I HALLEN.

STATUS INNSAMLEDE MIDLER - BIRI FLERBRUKSHALL
Totalt budsjett etter fornyelse av spillemiddelsøknad på kr 24,9 millioner + mva. Hallen blir organisert slik at vi får full mva-kompensasjon.

Gjøvik Kommune
Spillemidler
Egenkapital
Dugnad, gaver og rabatter
Sum

SITUASJONSKART - UTEOMRÅDET.

Budsjett

Status

Gjenstående

9.000.000
8.300.000
6.000.000
1.600.000

9.000.000
8.300.000
2.545.606
100.000

0
0
3.454.394
1.500.000

24.900.000

19.945.606

4.954.394
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FASADER PÅ HALLEN

Anbudsstart for flerbrukshallen
TEKST TORVILD SVEEN

Hallen er skilt ut som et eget aksjeselskap som
eies i sin helhet av Biri idrettslag. Gjennom en
slik organisering, som er godkjent av Kulturdepartementet, er en også berettiget til å få full
momskompensasjon og så videre i prosessen.
Iherdig arbeid
De par siste månedene har det vært jobbet iherdig
med tegningene til den nye flerbrukshallen på Biri.
Etter ønsker fra brukerne av hallen, byggekyndige
folk i idrettslagets rekker og kompetanse innen
tekniske løsninger og anbudsprosesser, er det nå
utarbeidet nye tegninger. – Dette har resultert i
at vi har fått bedre garderober, flere dusjer og
toaletter og vi har fått noe bedre plass til tribuner,
sier Magnar Linnerud, som er svært takknemlig
for den innsatsen flere ildsjeler i idrettslaget har
lagt til grunn. – Jeg er veldig glad og stolt over at
yngre medlemmer i klubben bruker så mye tid og
krefter på dette arbeidet. Det viser et engasjement
som vi skal sette pris på, sier Linnerud. I tillegg
til garderobeanleggene, er også vaktrom/kiosk og
inngangspartiet på hallen tegnet om.

BIRI: I disse dager klargjøres anbudspapirene for byggingen av Biri
flerbrukshall. – Vi vil gå ut med en anbudsforespørsel på en hall i
tre til 19 millioner kroner, og målet er byggestart før sommerferien,
sier Magnar Linnerud, styreleder i flerbrukshallen.
Fleksibel
– Målet er at vi får en fleksibel hall som kan
brukes til ulike formål på samme tid. Gjennom det
arbeidet som nå er gjort vil hallen bli tilpasset slik
at den får fleksible delevegger, og dermed får vi
tre separate flater i hallen, sier Linnerud, som sier
at anbudspapirene vil bli lagt ut så fort de nå er
klargjort og godkjent av styret i flerbrukshallen.
De nye tegningene er også godkjent i departement.
I arbeidet de siste månedene har en også endret
noe utenomhus. – Vi har sendt inn en fornyet
spillemiddelsøknad som tar høyde for en del
ekstrakostnader i forbindelse med uteområdet,
sier Linnerud, som peker på at det blant annet må
anlegges en ny trafostasjon for strømtilførselen inn
i hallen. I tillegg kommer prisstigningen som har
vært siden arbeidet startet opp.
Spennende arbeid
– Vi vil gå ut med en anbudsforespørsel, der
oppdraget er å bygge en hall i tre for 19 millioner
kroner, sier Linnerud, som sier den totale

kostnadsrammen for hele prosjektet er 24,9
millioner kroner. – Vi håper selvsagt å komme
under denne summen på 19 millioner kroner.
Samtidig blir det spennende å se entreprenørenes
respons. Det vil jo gi en liten pekepinn på dagens
byggemarked også, sier Linnerud.
Finansieringen av hallen er lagt opp til at
idrettslaget sjøl skal bidra med seks millioner
kroner i egenkapital, hvor vi allerede har samlet
inn 2,5 millioner kroner. Videre har Gjøvik
kommune 9 millioner kroner inne i støtte,
8,3 millioner kroner i statlig spillemidler og
1,6 millioner kroner kommer i form av dugnadsarbeid knyttet til realisering av hallen.
– Når anbudspapirene nå kommer, er planen å
komme i gang med bygging etter at telen har gått
i bakken og før sommerferien, avslutter Linnerud.
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Biri Flerbrukshalls sponsorer

For de av våre sponsorer som har en logo, men som savner den i denne oversikten: send logoen som et vedlegg på mail til: vaktmester@biriil.no

STATUS INNSAMLEDE MIDLER - BIRI FLERBRUKSHALL
Totalt budsjett etter fornyelse av spillemiddelsøknad på kr 24,9 millioner + mva. Hallen blir organisert slik at vi får full mva-kompensasjon.

Gjøvik Kommune
Spillemidler
Egenkapital
Dugnad, gaver og rabatter
Sum

Budsjett

Status

Gjenstående

9.000.000
8.300.000
6.000.000
1.600.000

9.000.000
8.300.000
2.545.606
100.000

0
0
3.454.394
1.500.000

24.900.000

19.945.606

4.954.394

Budsjett: kr 23.100.000 + mva. (Hallen blir organisert slik at vi får full mva-kompensasjon.)
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Liste over sponsorer:
• 5000-klubben
• Anlegg Øst AS
• Arne O. Moen AS
• Bilia
• Biri Bygdekvinnelag
• Biri Dyreklinikk
• Biri Jeger og Fisk
• Biri Pinsemenighet
• Biri Pjall & Pedal
• Biri Sanitetsforening NKS
• Biri Seniordans
• Biri Skogeierlag
• Biri Tapet
• Biri Transport
• Biri Ungdomskole
• Biristrand Camping
• BJF Eiendom
• Coop Prix
• Eidsiva
• Eliten Elektro
• Elsikkerhet Norge
• Furuodden Camping
• Gamle Glør
• Honne Hotell og konferansesenter AS
Totalt budsjett etter fornyelse av spillemiddelsøknad på kr 24,9 millioner + mva. Hallen blir organisert slik at vi får full mva-kompensasjon.
• Kiwi Biri

STATUS INNSAMLEDE MIDLER - BIRI FLERBRUKSHALL

• Lions Biri
• Låmi-Låmi
• Madshus
Gjøvik Kommune
• AS Malermestrene
Spillemidler
• Mjøsbygda Redalen grendelag

Egenkapital
• Morten
Slaatsveen
AS og rabatter
Dugnad,
gaver

• Murmesterservice AS
• Nedre Etnestad
SumIL
• Redalen
• Rønningen Maskin og Landbruk ANS

394

Gjenstående

9.000.000
8.300.000
6.000.000
1.600.000

9.000.000
8.300.000
2.545.606
100.000

0
0
3.454.394
1.500.000

24.900.000

19.945.606

4.954.394

• Vasspumper
• Veidekke
• Diverse gaver fra privatpersoner

r full mva-kompensasjon.

0
0
394
000

Status

• Shell–7-eleven Biri
• SullandFondet
• Tor-Tur Fotballopplevelser
• Totens Sparebank
• Trond Ødegården Grafisk Design

LL

nde

Budsjett

ØNSKER DU Å BIDRA:
BIRI FLERBRUKSHALL – KONTONUMMER: 2050.26.84796
Biri Idrettslag har i dag vel 850 medlemmer, og har i dag aktive grupper innenfor fotball,
håndball, gym & turn samt ski & friidrett.
Den nye hallen skal imidlertid også legge til rette for nye idretter og nye aktiviteter tilpasset
en ny tid, der både unge og eldre ønsker seg andre gjøremål for å holde seg i god, fysisk form.

FØLG OSS HER:
www.biriil.no
www.facebook.com/Biriflerbrukshall
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ÅRSMØTE BIRI IL
Biri Idrettslag avholder årsmøte
på Klubbhuset i Biri Idrettspark
Søndag 5. mars 2017, kl 18.00
Vanlige årsmøtesaker.
Saker som ønskes behandlet må være styret i hende 14 dager før møtet.

www.biriil.no
Biri Idrettslag – Postboks 49, N-2832 Biri
Mobil: 970 29 575
Mail: post@biriil.no

Lillehammer Byavis når nå alle i Biri
Vi håper biringene setter pris på å få avisen i postkassen hver torsdag!
VISSTE DU AT: Byavisa når 23.800 husstander og bedrifter hver torsdag i Lillehammer, Øyer,
Gausdal, nordre Ringsaker til og med hele Brøttum og nordre Gjøvik til og med hele Biri
Det er 2,5 gang så mange som noen annen avis i distriktet. *
*Nærmest er GD med vel 9.000 husstander

I samarbeid med Biriavisa tilbyr vi nå
annonser i både Lillehammer Byavis og
Biriavisa!
Bestill annonse i Lillehammer Byavis når det måtte passe,
og få samme annonsestørrelse i kommende Biriavisa
uten ekstra kostnad, og gjerne med annet innhold!
Kontakt oss gjerne:
Markedskonsulent
Arve Westby
arve@byavis.no
Tlf.: 91 12 74 52

Daglig leder
Tore Feiring
tore@byavis.no
Tlf.: 99 26 90 02

ED
ERNE M I:
J
G
S
S
TIPS O KER FRA BIR
SA
no
GODE
yavis.
b
@
n
o
j
redaks
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Nytt styre i Biri IL Sykkel
TEKST OG FOTO
Styret i BIRI IL SYKKEL

Sykkelgruppa har valgt nytt styre for 2017:
Leder: Andreas Haugom
Nestleder/Økonomisjef: Tom Grønstad
Sekretær: Elisabeth Landsverk
Sponsorsjef: Erland Grønstad
Styremedlem: Ragnhild Skundberg
Styremedlem: Merete Vangen
Styremedlem: Stian Ekern
Styremedlem: Mathis Lunde
Fjoråret
Fjoråret ble en suksess for den nystartede sykkelklubben med mange deltagere og fint vær på våre
arrangement. I hovedsak var det barna som var
mest i fokus i oppstartsåret, med Tour of Biri for
Kids og klubbritt på Myrvang for alle aldre.
Vi hadde deltagere som akkurat har begynt i
barnehagen, men også deltagere som har trådd inn
i pensjonistenes rekker. Spesielt gledelig var det at
seniorklassene hadde bra deltagelse og morsomme
konkurranser. Vi håper enda flere seniorer stiller
på klubbritt i 2017. Alle disse arrangementene
fortsetter vi med og utvikler videre i år, og håper
på like godt oppmøte.
Nyheter for 2017
For barna vil det meste bli ganske likt som i fjor,
men vi kommer i tillegg til å starte opp
med ukentlige treninger for barn. Her er vi så
heldige at vårt nye styremedlem og tidligere aktiv

BIRI: Sykkelgruppa oppsummerer fjoråret, og ser samtidig også
framover og presenterer aktivitetsplaner for både små og store
syklister i bygda.
ungdomssyklist Stian Ekern har tatt på seg hovedansvaret. Vi jobber i disse dager med å få med flere
trenere/instruktører/hjelpere, så hvis du har lyst
til å følge opp barna litt, ikke nøl med å si fra.
Detaljer for treningen vil vi komme tilbake til,
men dette blir moro!

Derfor planlegger vi nå å kontakte mange av dere
personlig for å legge frem vårt opplegg og høre
om dere vil være med oss å skape en stor sosial
gjeng som sykler sammen. Vi har god oversikt over
hvem som har en sykkel stående i garasje og boder,
så føl deg ikke trygg!

Sesongens fokus for BILS-styret er å samle
seniorsyklistene, dette kom vi ikke i mål med
i fjor. Vi har stor tro på at dette kan bli et meget
positivt samlingssted for travle voksne i Biri. Vi vil
samle så mange som mulig til felles sykkeltur/trim/
trening et par ganger i uka. Opplegget legges opp
slik at du kan delta uansett nivå. Vi vil ha med deg
som aldri før har sett på sykling som noe annet
enn et transportmiddel, deg som trener flere ganger
i uka og sykler ritt, samt deg som trener en gang
innimellom, men føler at det ikke er ofte nok.

En spesiell oppfordring går til de sykkelinteresserte
i foreningen Biri Pjall og Pedal, vi har bruk for
dere og vi håper dere vil delta med deres erfaring
og sykkelinteresse, slik at vi kan skape en felles
klubb for alle i Biri. Pedaler har vi også!

I den forbindelse har vi jobbet frem et utkast til
en aktivitetsplan, slik at alle kan se hva vi prøver
å legge opp til. Denne planen vil bli justert etter
deltagernes ønsker.
Vi har som mål at så mange som mulig skal delta
på disse fellesturene, samt at så mange som mulig
sykler Lillehammer - Oslo og Birkebeinerrittet
i vår flotte drakt.
I høst kalte vi inn til et åpent møte hvor vi ville ha
deres meninger og synspunkter, men oppmøtet der
ble ikke som vi håpet på.

Kick off 2017
Vi jobber med en Kick off / Sosial kveld hvor alle
er hjertelig velkomne. Her vil vi kose oss med
quiz, snacks og godt drikke, samt presentere litt
av opplegget for 2017 og få høre deres tanker.
Invitasjon kommer.
Aktivitetsavgift 2017:
0 år -13 år: Kr. 100,- Dette inkluderer startkontingent i alle våre ritt og på alle våre treninger.
13 år - 100 år: Kr. 150,- Dette inkluderer startkontingent i alle våre ritt og på alle våre treninger.
Avslutningsvis vil vi oppfordre alle til å bestille vår
flotte sykkeldrakt i webshopen i neste bestillingsrunde. Tidspunktet for dette vil bli offentliggjort
i sosiale medier og på nettsiden biriil.no.

Bla om og få et skråblikk på aktivitetsplanene for sykkelgruppa i 2017:

2017-06-03?

2017-07-02

Lørdag

Søndag

2017-08-13

2017-09-10

Søndag

Søndag

Ikke fastsatt

Dato

Ikke fastsatt

Ukedag

Kl.

11.00

11.00

11.00

10.00

AKTIVITETSSPLAN 2017 FOR JUNIOR

KLUBBMESTERSKAP TERRENG RUNDBANE

KLUBBRITT TERRENG RUNDBANE

MJØSA TERRENGSYKKELCUP

KLUBBRITT TERRENG RUNDBANE

BIRIDAGEN - TOUR OF BIRI FOR KIDS

Treningstype

Sykkeltrening for barn/unge 1 gang i uken

Kommentar

Aktivitetsplan - for junior

Biri IL Sykkel sine forslag til:
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Søndag
Torsdag
Søndag
Torsdag
Søndag
Torsdag
Søndag
Torsdag
Søndag
Mandag
Torsdag
Søndag
Torsdag
Søndag
Torsdag
Søndag
Torsdag
Søndag
Torsdag
Lørdag
Søndag

Ukedag

Dato

2017-04-02
2017-04-06
2017-04-09
2017-04-13
2017-04-16
2017-04-20
2017-04-23
2017-04-27
2017-04-30
2017-05-01
2017-05-04
2017-05-08
2017-05-11
2017-05-14
2017-05-18
2017-05-21
2017-05-25
2017-05-28
2017-06-01
2017-06-03
2017-06-04

Forslag:
5 x 4 minutt - i4 (over terskel)
3 x 12 minutt - i3 (under terskel)
3 x 20 minutt - i3 (under terskel)
2 x 40 minutt - i3 (under terskel)

09.30
09.30
18.30
10.00
09.30

Kl.

09.30
18.30
09.30
09.30
09.30
18.30
09.30
18.30
09.30
09.30
18.30
09.30
18.30
09.30
18.30

Rolig tur med fokus på det å sykle i gruppe
Drag i eget tempo
Rolig tur med fokus på det å sykle i gruppe
Rolig tur med fokus på det å sykle i gruppe
Rolig tur med fokus på det å sykle i gruppe
Drag i eget tempo
Rolig tur med fokus på det å sykle i gruppe
Drag i eget tempo
Rolig tur med fokus på det å sykle i gruppe
1. mai tur
Test av klubbmesterskapløypa 2017. Langdrag
Rolig tur med fokus på det å sykle i gruppe
Drag i eget tempo
Rolig tur med fokus på det å sykle i gruppe
Drag i eget tempo
HAMARRITTET
TOTEN RUNDT TRIMRITT
Rolig tur med fokus på det å sykle i gruppe
Drag i eget tempo
BIRIDAGEN - TOUR OF BIRI FOR KIDS
Rolig tur med fokus på det å sykle i gruppe

Treningstype

Torsdag: Vi sykler sammen til en bakke, sykler intervaller
og drag i eget tempo, før vi sykler sammen hjem igjen. Evt. en runde med innlagte drag.

Søndag: Vi sykler rolig langtur.

Biri - Gjøvik gård - Toten rundt - Gjøvik gård - Biri
Biri - Vea - Kvernstubrua - Br.dal - Stavsjø - Biri
Biri - Ring - Biri
Biri - Brøttum - Næroset - Obs - Biri

i1/i2
i1/i2
i3/i4
i1/i2

3
3
1,5
3

Biri - Faaberg - Lillehammer - Biri
Biri - Øverbygdskrysset x 2
Biri - Helgøya - Biri
Biri - Kollstoppen - Gjøvik - Toten - Biri
Biri - Stavsjø - Br.dal kirke - Biri
Biri - Åsroa - Biri
Biri - Hamar - Biri
Biri - Øverbygdskrysset x 3
Biri - Saksumsdal - Gausdal - Vingnes - Biri
Biri - Vingrom - Snertingdal - Biri
Biri - Vingrom - Biri - Honne
Biri - Faaberg - Øyer - Moelv - Biri
Biri - Rolidbakka - Øvre veg- Nedre Veg - Biri
Biri - Moelv - Mesnalia - Lillehammer - Biri
Biri - Eidsiva ringsaker - Obs - Biri Øverbygd

Gruppe 1 (Ca. 26-32 km/t)

i1/i2
i3/i4
i1/i2
i1/i2
i1/i2
i4
i1/i2
i3
i1/i2
i1/i2
i3
i1/i2
i4
i1/i2
i3/i4

Sone

Alternativ for Gruppe 2 (Ca. 20-26 km/t)

Biri - Brøttum - Næroset - Biri

Gjøvik Gård - Toten rundt - Gjøvik gård
Biri - Vea - Kvernstubrua - Obs - Saug - Biri

Biri - Lillehammer - Moelv - Biri
Biri - Rolidbakka - Biri
Biri - Moelv - Lillehammer - Biri
Biri - Eidsiva ringsaker - Obs - Biri

Biri - Saug - Biri
Biri - Øverbygdskrysset x 2
Biri - Vingnes - Biri
Biri - Snertingdal - Biri

Biri - Vingrom - Biri
Biri - Øverbygdskrysset x 1
Biri - Stavsjø - Biri
Biri - Kollstoppen - Gjøvik - Biri
Biri - Br.dal kirke - Biri

Vi oppfordrer alle til å justere sonene i pulsklokkene sine iht til tabellen over, da blir det lettere å vite
hvor mye du skal ta i. På den måten trener alle like "hardt".
Makspulsen din finner du best ved en makspulstest, eventuelt 220 - din alder. Eks. 220 - 30 år = 190 bpm

Varighet
2
1,5
3
3
3
1,5
3
1,5
3
3
1,5
3
1,5
3
1,5

Absolutt alle er velkomne, uansett nivå, sykkeltype, alder osv. Planen tilpasses ut fra oppmøte på hver enkelt trening.
Blir det stor interesse kan vi øke med en dag til i uka. Blir det lite interesse kan det hende vi fjerner torsdagsøktene.

Aktivitetsplanen viser klubbens offisielle fellestreninger og ritt. Det er lov å sykle så mye man vil utenom planen.
Klubben oppfordrer alle til å avtale sykkelturer i facebookgruppa og dermed kombinere både fysisk og sosial trim!

AKTIVITETSSPLAN 2017 FOR MOSJONISTER I ALLE ALDRE
Dette er en aktivitetsplan for mosjonister i alle aldre. Planen skal i størst mulig grad ivareta alle former og nivåer slik at alle kan bli med.
Om vi blir mange nok kan enkelte turer bli delt opp, slik at en gruppe sykler lenger/raskere enn en annen gruppe.
Om vi blir mange nok, kan også gruppene deles opp slik at noen kjører landevei mens andre kjører terreng
Fast oppmøtested for klubbens fellestreninger er Coop-kafeen i Biri Sentrum
Alle medlemmer over 18 år skal bruke klubbens drakt på fellestreninger og i ritt.

Aktivitetsplan - for senior
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Malermestrene i Biri!
Nytt bad?
Våtrom som bad, dusj og vaskerom er husets viktigste rom.
Her kan vannskader får store konsekvenser og store utgifter.
Når disse rommene bygges nytt eller renoveres er det helt
nødvendig at dyktige fagfolk og riktige materialer brukes.
Vi kan tilby den sikreste og beste løsning som består av belegg
både på gulv og vegg.
Vi utfører også legging av ny type beleggsmembran under fliser,
noe som er mye sikrere enn smøremembran. Vi er spesialister
på flytsparkling.
Tapét er tilbake for fullt og våre fagfolk tar seg av utførelsen.
Alt maler- og gulvbeleggsarbeider utføres av våre erfarne fagfolk.

Husk også våre tilbud og gode service
i vår fargehandel på Biritunet.

Vår fagkunnskap er din trygghet!
www.malermestrene.no

Telefon: 611 80 027

ÅPNINGSTID: 10.00 – 17.00 / LØRDAG: 10.00 – 14.00
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Suksess med Allidrett i Biri
TEKST OG FOTO
JAN ROBERT BERGH

Dette har vært over alle forventninger, men det
er veldig fint at så mange barn vil være med.
Vi (Gro Louise og Jan Robert) har gledet oss til
hver økt på torsdagene. Gleden av å se så mange
barn i aktivitet er herlig.
Allidretten har både foregått inne og ute med
mange forskjellige aktiviteter. Vi avsluttet før jul
med en hyggelig juleavslutning på Myrvang.
Flere av barna ble overrasket da nissen kom.

BIRI: Det har vært en veldig flott oppstart med Allidrett høsten
2016. Alle barna gleder seg i mange dager før de møter opp til
treningene på torsdager.
Vi startet opp igjen 12. januar med skiaktiviteter
på Myrvang. Det kommer til å være vinteraktiviteter som ski, skøyter, aking i akebakken
og trugeturer. Vi håper også å kunne få til å være
i bassenget på ungdomsskolen. Etter at snøen forsvinner blir det sykkel, orientering og fotball.
Så det kommer til å være veldig mange ulike aktiviteter vi skal holde på med. Alt er lagt opp til at
vi skal ha det moro på trening!
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RENNET

Redalen IL har gleden av å ønske velkommen til

Madshusrennet
Biri Idrettsplass, Biri
søndag 12. februar 2017 kl. 11.00
Klassisk
Sonerenn
J/G
8-10 år 1 km
Kretsrenn
J/G
11-12 år 2 km
Landsrenn
J/G
13-14 år 3 km
J
15-16 år 5 km
G
15-16 år 5 km
K
17-20 år 5 km
K
Senior 5 km
M
17-20 år 10 km
M
Senior 10 km
Parkering inkl. program kr 50,
Se neste side for mer info

Redalen Idrettslag
www.madshusrennet.no
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RENNET
–

TD:
Rennleder:
Rennsekretær:
Løype:
Speaker:
Program/reklame:
Tidtakersjef:
Sanitet:

Jon Arne Schjetne - Ass. TD : Keth Krossli
Per Trygve Engen
Sigrid Schjetne
Tommy Larsen
Kåre Martinsen
Jan Roger Joten
Per Arne Bergli
Redalen Røde Kors

Rennarrangøren er uten ansvar for mulige skader som eventuelt blir påført løpere eller deres utstyr. Løperne er selv
ansvarlige for å gjøre seg kjent med løypetraséen.
Arrangøren er ikke ansvarlig dersom løpere går feil.
Protestfristen er 15 minutter etter at den enkelte resultatliste er offenliggjort.
Dusj/garderobe
Biri Ungdomsskole
Premiering
Full premiering t.o.m. 16 år. Øvrige klasser - halv premiering.
Fortløpende premiering så snart ofﬁsiell resultatliste foreligger.
Premieutdelingen foregår i klubbhuset.
Urangerte klasser får premien like etter målgang. Uavhentede premier ettersendes ikke.
Startnummer
Hentes på rennkontoret lagvis.

Kiosk/kafeteria
Det vil bli salg av mat og drikke m.m. i klubbhuset.
Forøvrig blir det delt ut 8 par Madshus-ski
8 par blir trukket ut til en løper i ei jente- og en gutteklasse uavhengig av resultat. Dette gjelder fra 13 år.
Resultatene vil bli lagt ut på www.langrenn.com og vår hjemmeside så fort dette lar seg gjøre.
Avlysning
Dersom rennet må avlyses pga. uforutsette årsaker så forbeholder vi oss retten
til å beholde deler av startkontingenten i henhold til NSF’s retningslinjer.
Med Madshussprinten på Biri lørdag og Madshusrennet søndag, håper vi dere får en fin
helg her på Biri. Det er overnattingsmuligheter på Sveastranda Camping, Stokke Nedre og Biri Motell v/E6.
Redalen idrettslag ønsker dere velkommen til ei fin helg på Biri.
Redalen IL er ansvarsforsikret i Gjensidige NOR forsikring: 83298492
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Drivsstoffstøtte til flerbrukshallen
TEKST
MAGNAR LINNERUD

Enga Drift AS (Shell/7-Eleven Biri) har lovet
å støtte Biri Flerbrukshall AS med 2 øre pr. liter
drivstoff som selges på pumpe 5 eller 6.
Vi oppfordrer derfor selvsagt alle lokale til å velge
en av disse pumpene ved fylling av drivstoff!

BIRI: Benytt enten pumpe nummer 5 eller 6 når du fyller drivstoff
på Shell/7-Eleven, så støtter du Biri Flerbrukshall AS med 2 øre
pr. fylte liter.

Dette tiltaket ga den fine summen av kr 14.015 i
inntekter til Biri Flerbrukshall AS i løpet av 2016
– og dette er penger som kommer kjærkomment
med i innfrielsen av egenkapital til hallen.

Kanskje kan det også gi en liten spore til andre
kreative ideer i innsamlingen av midler?

Initiativet til dette inntektsbringende tiltaket var
et forslag fra Gunn Landgraff og var sjølsagt noe
som vi i hallkomitéen ønsket velkommen.

Har du skrevet en artikkel du synes vi bør ha med i Biriavisa,
eller ønsker du å annonsere i det neste nummeret?
Da er du mer enn velkommen til å ta kontakt med Magnar eller Kjell!
Tekst og bilder sendes:
Magnar Linnerud | post@biriil.no | Mobil: 970 29 575

Annonser:
Kjell Heimdal | stranten@start.no | Mobil: 950 67 779
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NM i isfiske på Biri
TEKST OG FOTO
GUNNAR O. HÅRSTAD

Fisket vil foregå mellom Mjøsbrua og Svennes,
på begge sider av Mjøsa. Biri Travbane vil være
stevnearena og Honne vil besørge innkvartering.
Lag
Lørdag 4. mars er det konkurranse for NM-lag.
Et lag består av tre personer uavhengig av kjønn
og alder. Dog er det åpnet for to-personers lag
(damelag og juniorlag).
Påmelding kl. 08.30-10.15. Utgang kl. 10.30
Fisket foregår mellom kl. 11-14.
3-mannslag kr 450,- Damelag 2-dameslag kr 300,Junior 0-19 år: 2-mannslag kr 200,Individuelt
Søndag 5. mars skal NM-vinnerne individuelt
kåres. Her kåres det vinnere i herreklassen,

BIRI: Helga 4. og 5. mars vil Biri Jeger- og Fiskerforening og tre
andre foreninger arrangere norgesmesterskap i isfiske for 2017.
Det er ventet til sammen 450 deltakere fra hele landet.
dameklassen, junior gutt og junior jente.
Påmelding kl. 08.30-10.15 Utgang kl 1030.
Fisket foregår mellom kl. 11-14.
Senior/veteran kr 200,- Junior 100,- Barn kr 50,-

Kurs i isfiske
Biri JFF håper flere biringer vil delta, nå når
arrangementet går på hjemmebane. Vi har i dag
noen erfarne fiskere som sikkert vil hevde seg godt.

Nordisk mesterskap
14 dager senere, i dagene 17. og 18. mars, vil
Biri JFF sammen med naboklubber arrangere
nordisk mesterskap i isfiske. 16 fiskere vil stille
fra Finland, Sverige og Norge. Det vil da bli fisket
i et av de mindre vatna i området, og Honne er
base for arrangementet.

For at flere skal kunne forbedre sine kunnskaper
og ferdighet, vil foreningen arrangere praktisk
kurs i isfiske søndag 12. februar kl. 10.15.
Instruktører er Erik Olstad og Tom Pedersen,
begge fylkesinstruktører i Oppland JFF. Kurset
er gratis og er åpent for alle jenter og gutter, damer
og herrer. Kom igjen, benytt sjansen!

Funksjonærer
Til både NM og Nordisk trenger vi en del frivillig
mannskap. Vi håper de som har mulighet og litt
interesse, kan melde seg.

Påmelding til kurs og frivillig mannskap kan melde
seg på telefon 917 23 876 innen 10. februar.

UTMARSJ: Fra utmarsjen ved NM i 2016.
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SMIL til 2016
BLI KIWI PLUSS-KUNDE!

KIWI har alltid slåss for å gjøre sunn mat billigere. Jo billigere det er,
jo mer spiser vi. Kutter andre lavpriskjeder prisene på frukt og grønt,
kutter vi våre tilsvarende. I tillegg får KIWI PLUSS-kunder.

7.5% BONUS

PÅ ALL FERSK FRUKT OG GRØNT

HVER DAG HELE UKEN!
Bli KIWI PLUSS-kunde gratis på kiwi.no

Tommy Grønbakken
Butikksjef KIWI Biri

KIWI Biri
Man-fre

7-23 lør 9-21
Trumf

+ KIWI-fordeler = KIWI PLUSS
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GARDSTUN: Åpent firkanttun på Nordre Hegge.

Byggeskikk og arkitektur
TEKST OG FOTO
GJENSIDIGE VESTOPPLAND

Som i store deler av Norge ellers, har den rikelige
tilgangen på trevirke preget byggeskikken i
bygdene på vestsida av Mjøsa. Helt fram til slutten
av 1700-tallet var det en nærmest ubegrenset tilgang på tømmer, ettersom skogen ennå ikke hadde
blitt salgsobjekt eller råstoff for annen virksomhet.
Skogen var til bygningsvirke og ved for eget bruk.
Almenningene og sameieskoger rommet alt det
virke bygdene trengte.
Men på 1700-tallet begynte presset på skogen
å merkes, blant annet på grunn av alt trevirket
som gikk til glassverkene. Amtmann Sommerfelt
skriver derfor med bekymring om de nye motene innen byggeskikken i 1795: «Fordum da
Tømmeret var stort og let at faae, var Bøndernes
Stuebygninger smaae og enfoldige, bestaaende
gemeenligen af en Stue, som tillige var Kjøkken, et
lidet Kammer kaldet Kove, og en Forstue. Nu da
Vørket er kostbarere og slettere, bygges ei alene
bekvemmere Boliger – hvilket er vel – men unyttige
og overflødige værelser – hvilket er ilde, da Skovene derved ødes og Jordbruget forsømmes». Nå
hadde riktignok amtmannen sjøl en hovedbygning
med mer enn 24 rom på sin gard på Sukkestad i
Østre Toten, så helt uskyldig var jo ikke sjøl heller!
Når vi reiser rundt i bygdene i dag, opplever vi
at bygninger og kulturlandskap gir et svært forskjellig inntrykk. Disse forskjellene kommer ikke

BIRI: I forbindelse med Gjensidige Vestopplands 150-årsjubileum
ga selskapet ut boka «Landskapet på vestsida av Mjøsa 18371987». Vi presenterer litt av det som skrives om Biri og biringene,
og nødvendigvis litt om naboene våre – i denne boka.
av at byggeskikken er forskjellig, – men er mer et
utslag av at elementene byggeskikken i distriktet
består av, er gjentatt med ulik hyppighet.
Storgardsbebyggelsen dominerer kulturlandskapet i Vest-Oppland, f.eks i strøket omkring Balke
kirke. I Biri Øverbygd eller Eina preges landskapet
av de små og mellomstore gardene. Men også
i Biri finner vi storgarder, på samme måte som
vi også i Østre Toten finner garder med mindre
dominerende bygninger.
I studiet av byggeskikken vil vi i sterk grad måtte
se enkeltbygninger og bygningsmiljøer mer som
uttrykk for ulike økonomiske og næringsmessige
betingelser, enn som uttrykk for enkeltmenneskers
ønske om å bygge på en bestemt måte. Sammen
med de reint tekniske nyvinninger med hensyn
til ildsteds- og oppvarmingsmuligheter, vinduer
og tilgang på byggematerialer forøvrig, var det
den økonomiske situasjonen som først og fremst
skapte ulikhetene, – ulikheter som altså ennå
i stor grad preger distriktet. Men der vi hadde flest
storgarder hadde vi også flest husmannsplasser.
Det sosiale aspektet er derfor viktig når vi ser
på bygningene.

Christoffer Larsen som overtok i 1738, drev
gjestgiveri med brennevinssalg. En forretning
som antakelig måtte gå svært godt, ettersom
garden som 1723 fødde 14 kyr og 5 hester, i 1762
fødde 70 storfe og 25 hester.
Glassverket etablerte seg i Biri i 1762-64, og
kjøpte grunn fra Svennes. Det gjorde mulighetene
enda større. Et stort antall mennesker knyttet til
glassverket trengte matvarer og andre tjenester.
I 1786 giftet fåbergingen Anders Lysgaard seg med
gardens eneste datter, Ingeborg, som bare var 15 år
gammel. Anders Lysgaard etablerte kontakt med
trelastfirmaet til Bernt Anker, og fikk 20 av
de største gardene i Biri til å selge gardsskogene
til Anker. Dette ga nokså sikkert også inntekter
til Lysgaard, og han restaurerte bygninger og
bygde nye uthus, og la grunnlaget for den store
bebyggelsen, slik den ennå står på Svennes.
Med sin posisjon som lensmann og styrtrik bonde
tok Lysgaard ledelsen blant bygdas menn, og
han var Eidsvollsmann i 1814. I Biri Bondelags
100-årsjubileumsbok fra 1985 kan vi imidlertid
lese: «–Men Biri har mange menn de kan minnes
med større takknemlighet enn Anders Lysgaard».

I Biri skulle en gard komme til å skille seg ut fra de
andre allerede midt på 1700-tallet, nemlig Svennes.
Like etter 1700 ble bonden på Svennes sjøleier.

...opplever vi at bygninger og kulturlandskap gir et svært forskjellig inntrykk.
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BIRI: Biri prestegård etter gammelt fotografi, antakelig tatt i 1870-åra.

..rikelig tilgang på trevirke preget byggeskikken i bygdene på vestsida av Mjøsa..

LAFTEHODER: Det er sammenføyningen av tømmerstokkene i hushjørnene som er det helt spesielle med lafteteknikken. Endene av
tømmerstokkene som stikker utenfor, kalles laftehoder. Måten de er
utformet på kan være et kjennetegn for dateringen av gamle tømmerhus.
Her ser vi sekskant-formede laftehoder på husmannsstua Ekerhaugen
i Biri. Sekskantflatene var vanlige på 1700-tallet.

FAUTMOEN: Svalgangsbygning på Biri, fotografert i 1920-åra.
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BIRISTRAND: Bjørnstad Søndre (1946)

BIRI: Semb (1986)

BIRI: Svennes (ca. 1920)

Men også i Biri finner vi storgarder...
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Bingoinntekter på kr 51.716
TEKST
BIRI IL

Biri Idrettslag sin andel av overskuddet på bingoinntekten fra spill hos Birikiosken i 2016 ble på kr
40.893.

foreningene som deler den delen av overskuddet
som skal overføres til organisasjoner som driver
barne- og ungdomsarbeid. Smeby har nå flyttet sin
virksomhet ned til lokaler på Biri Travbane.

Tusen takk til Geir Smeby på Birikiosken som
tilbød oss i idrettslaget å være et av de lagene og

Jegeropplæring 2017
Biri Jeger- og Fiskeforening
starter opp med

JEGERPRØVEKURS

onsdag 8. mars kl 18.00 på Jegerheim.
Pris medlemmer
Pris ikke-medlemmer

kr 1.000,kr 1.750,-

Bøker kan kjøpes av oss.
Påmelding til Stian Odlolien:
stianod@hotmail.com / 930 81 850

Påmeldingsfrist: 1. mars
NB! Det er et maks antall på 25 deltakere.

For nærmere info se www.njff.no/biri
Vel møtt!

GLASSVERKSTEDET
I BIRI!
Har du punktert isolerglass eller
ødelagte vanlige vindusglass?
Ta kontakt - jeg kommer gjerne
og tar mål og gir et tilbud.
Raskt og rimelig utført.
Leverer også speil etter mål

ATLE GAUKSTAD
2837 BIRISTRAND
MOB : 95 10 51 65
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Biri Idrettslags kalender
TEKST
MAGNAR LINNERUD

Kalenderen skal nå være utlevert til de fleste husstander i Biri som har medlemskap i Biri IL.
Dessverre har vi ikke nådd riktig alle medlemmene
i år, så for deg som ikke har mottatt kalenderen
eller ønsker et ekstra eksemplar, så kan den hentes
gratis i vår postkasse ved oppslagstavlene til Biri IL
i gangen på Coop Prix.

BIRI: Kalenderen vår inneholder bilder fra aktiviteten i idrettslaget,
samt en rekke datoer for kommende hendelser i vår regi i 2017.

Vi har lagt ved en giro på kr 50 til de som ønsker
å støtte med det. Takk til alle dere som allerede
har gitt sin støtte på kr 50 eller mer!
Styret
Magnar Linnerud

Har du skrevet en artikkel du synes vi bør ha med i Biriavisa,
eller ønsker du å annonsere i det neste nummeret?
Da er du mer enn velkommen til å ta kontakt med Magnar eller Kjell!
Tekst og bilder sendes:
Magnar Linnerud | post@biriil.no | Mobil: 970 29 575

Annonser:
Kjell Heimdal | stranten@start.no | Mobil: 950 67 779
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LAVE PRISER ALLTID
ØISTEIN NETTUM
SYNNØVE RUSTAD

T • 61 18 69 40
• Hele døgnet
www.nettum.no
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Fra boka «Biri Idrettslag gjennom 75 år, 1925-2000», som ble utgitt for 17 år siden.

Solheim, Samvirkelagsbygningen på Sigstadplassen hvor Biri IL ble stiftet.

Fra Biri Idrettslags historie
BIRI IDRETTSLAG
TEKST OG FOTO

Den 25. mai 1945 ble det innkalt til ekstraordinært årsmøte (generalforsamling) for å komme
i gang igjen med idrettsarbeidet som hadde ligget
nede siden august 1941. Til formann ble Ragnar
Strandengen valgt, med Hans Lyngby, Sverre
Nordlie, Adolf Framnes og Olav Slette som
styremedlemmer.
Spørsmålet om utbygging av idrettslanlegg ble
straks tatt opp, og til banekomité ble valgt:
Ragnar Strandengen, Edvard Stuve og Kristian
Tømte. I styremøtet den 12. september 1945 ble
det besluttet å henstille til Biri Herredsstyre om
å oppnevne ett idrettsutvalg til å utarbeide planer
for «ett idrettsanlegg» i bygda.
Om det her var tenkt på et sentralanlegg for hele
bygda eller et anlegg bare for Biri idrettslag går
ikke fram av møtereferatet. Men allerede den
10. oktober ble det innkalt til medlemsmøte for
å drøfte banespørsmålet. Det var vel allerede da
klart at laget selv måtte ta seg av utbygging av
ny bane uten særlig hjelp fra kommunen. Det ble
i alle fall besluttet en skulle utbedre «nåværende
bane; Sigstadplassen, slik at den ble brukbar til
sommerens kamper, og inntil det ble klarlagt
hvordan banespørsmålet skulle løses».
Banekomiteen fikk i oppdrag å utarbeide planer
og kostnadsoverslag for en ny tidsmessig bane.
Formannen i laget, Ragnar Strandengen, fikk
i oppdrag å reise inn til departementet i anledning
denne saken.

BIRI: Biriavisa dykker litt i Biri Idrettslags nå drøye 91-årige
historie. Mange lesere har sjølsagt jubileumsboka til Biri IL fra
år 2000 i bokhylla si, men kanskje er følgende nytt for andre.
I styremøte den 15. februar 1946 ble det referert
brev fra Forsvarsdepartementet om at det ikke
motsetter seg utbygging av idrettsbane på
Sigstadplassen, men at grunneierens samtykke må
foreligge. Samtidig ble det vedtatt å søke grunneieren om å få opprettet leiekontrakt på 15 dekar
til anlegg av ny idrettsplass, samt gjenleie av den
gamle fotballbanen. Årlig avgift ble kr 150.
Biri kommune garanterte for at leien ble betalt.
I oktober 1946 fikk laget brev fra Norges
Idrettsforbund om at lagets gjeld på kr 1.000
var ettergitt. Lånet ble i sin tid tatt opp til kjøp
av Kullsvesletta.
På årsmøte den 15. desember 1946 fikk styret
«rett til å omsette Kullsvesletta på beste måte».
Laget hadde dermed vedtatt å satse på utbygging
av Sigstadplassen som framtidig idrettsplass.
Kullsvesletta ble våren 1947 tilbudt den opprinnelige eier, Erik Galtestad, for kr 2.500.
Høsten 1947 etterlyser fotballgruppa planer
for ny idrettsplass og ber om at disse forelegges
kommende årsmøte. I referatet fra årsmøtet den
29. november 1947 er det ikke nevnt noe om
planer for idrettsbanen, men derimot at to menn
søker om å få kjøpt Kullsvesletta til boligtomter.
Søknaden ble utsatt i påvente av pristakst på
arealet.
Laget hadde også planer om bygging av skibakke
i Neråslia på Biristrand. Skigruppa fikk i oppdrag
å få utarbeidet kostnadsoverslag som vedlegg

til søknad om kommunalt tilskudd på kr 2.000.
Søknaden ble innvilget i august 1948. Bakken
ble stukket opp av byingeniør Tunold Hansen
(Gjøvik) og Ragnar Strandengen den 27. august
s.å. Arbeidet var allerede satt i gang med to mann
med hakker og spade og timelønn på kr 2,56.
Ved styret i skigruppas befaring fikk Håkon
Løvland i oppdrag å forhandle med arbeiderne
om en samlet akkord for planering av overrennet.
Parallelt med planene i Neråslia var det også satt
i gang bygging av «Skolebakken» i Biri sentrum.
Henrik Brekke hadde kausjonert for lån stort
kr 3.200 i Biri Sparebank og fått krav om innbetaling høsten 1947. Styret i idrettslaget hevdet
at laget ikke hadde vedtatt å bygge noen skibakke
eller å ta opp lån, og fant saken uvedkommende.
Saken ble tatt opp igjen i november 1948. Det
ble da valgt et arbeidsutvalg som skulle utarbeide
planer og kostnadsoverslag og få satt bakken
i stand – og dermed saken ut av verden.
På årsmøtet den 12. desember 1948 ble det
referert skriv fra Statens Idrettskontor som ber
om nærmere utredning om planene for «sentralbaneanlegget».
«Vedtak: Etter søknadsskjemaet er det så mange
spørsmål som skal besvares og dokumenter som
skal vedlegges, at det vil bli vanskelig å få satt
søknaden i stand og sendt av sted innen fristens
utløp 31. desember 1948.»

Årlig avgift ble kr 150. Biri kommune garanterte for at leien ble betalt.
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ENDELIG: Faksimile av avisartikkel fra åpningen av gressbanen på Kullsvesletta i 1956.
I stedet ble det vedtatt bare å søke om tippemidler
til skibakken i Neråslia, i alt kr 4.900. Våren
1949 ble laget stilt i utsikt kr 3.000 i tippemidler til Neråslia. I august 1949 var arbeidet
med overrennet i Neråslia ferdig. Kostnaden ble
ca. kr 2.600. Samtidig ble det vedtatt å oppføre
fartsoppbygg (stillas).
Den 5. april 1948 forelå det bud på kr 2.400
for Kullsvesletta fra de to tomtekjøperne.
Vedtak: «Idrettslaget forlanger kr 2.750 kontant.
Formannen bemyndiges til å forhandle videre
med kjøperne.»
Høsten 1948 ble det sendt kartskisse over Sigstadplassen til Statens Idrettskontor etter avtale med
hagearkitekt Skinnarmo.
I august 1949 fikk laget kr 2.000 i kommunal
støtte til bygging av løpebane rundt fotballbanen.
I styremøte den 21. oktober 1949 ble det vedtatt å
søke om tippemidler til fotballbanen og løpebanen.
De store planene om sentralanlegg ble da skjøvet
ut på utbestemt tid.
Den 30. august 1950 ble spørsmålet om å forberede eventuell søknad om tippemidler tatt opp.
Banekomiteens formann Hans Lyngby opplyste
at de etter to befaringer var stemt for at det ble
satt i gang bygging av gressbane på Kullsvesletta. Enstemmig vedtak: «Styret er enig i at en
eventuell gressbane bør legges på Kullsvesletta.
Banekomiteen fikk fullmakt til å utarbeide planer
og kostnadsoverslag til bruk for søknaden om
tippemidler». Dermed var en årelang diskusjon
om hvor idrettsplassen skulle ligge over.

Fremdeles var det nok mange som syntes at
idrettsplassen fortsatt burde ligge på Sigstadplassen, ikke minst av nostalgiske grunner. Det hadde
jo tross alt vært drevet idrettslig aktivitet der
mer eller mindre i kanskje 50 år. På Kullsvesletta
hadde det vært drevet dugnadsarbeid av lagets
medlemmer siden 1930-åra. Dessuten var plassen
også lagets egen eiendom. I ettertid har det vel vist
seg at dette var et riktig og klokt valg. Ikke minst
pga. utvidelsesmulighetene som forelå her, og ga
muligheter for utbygging av det flotte anlegget som
i dag heter Biri Idrettspark.
Etter at vedtaket om lokalisering av idrettsplassen
var vedtatt, ble det handlet raskt. Allerede den
30. oktober s.å. forelå det planer, tegninger og
kostnadsoverslag for gressbaneanlegget utarbeidet
av Ragnar Strandengen. Kostnadsoverslaget var
på kr 37.427 og ble lagt til grunn for søknaden
om tippemidler. På styremøtet den 30. oktober,
der vedtaket ble fattet, deltok: Reidar Mølmen
(formann), Ole Kronborg, Oskar Bakken, Trygve
Bjørge og Hans Lyngby.
I styremøte den 17. november 1950 ble det etter
påtrykk fra gruppene vedtatt at det skulle opprettes gruppestyrer. De enkelte grupper skulle føre
eget regnskap og være økonomisk ansvarlige for
sin del av den idrettslige virksomhet. Gruppenes
årsberetninger, regnskap og valg legges fram for
årsmøtet i Hovedlaget til godkjenning.
Omorganiseringa førte til mindre virksomhet
i Hovedstyret, som nå kunne konsentrere seg mest
om arbeidet med gressbanen på Kullsvesletta.
På årsmøtet den 25. november 1951 ble det valgt

følgende banekomite: Olav Slette, Hans Lyngby,
Oddvar Gullord, Ragnar Strandengen, Harald
Sveen og Kristian Tømte.
I styremøte den 5. april 1952 bes Banekomiteen
om å sammenkalle til møte for å organisere
gratisarbeid i påvente av tippemidler. Formannen
i fotballgruppa og medlem av banekomiteen
fikk oppdraget. I mai s.å. fikk laget kr 8.000
i tippemidler og samtidig ble det søkt om
kr 5.000 i tilskudd fra Biri kommune.
Sommeren 1952 ble det utført atskillig arbeid
på banen både som dugnadsinnsats og en del
maskinell hjelp. På årsmøtet i desember 1952 ble
Kristian Tømte valgt til formann i banekomiteen,
med Ragnar Strandengen, Olav Slette (kasserer),
Amunder Kind, Knut Rogne og Adolf Framnes
som medlemmer.
For å skaffe mer midler til baneanlegget arrangerte
banekomiteen basarer rundt omkring i hele bygda
i løpet av vinteren. På den tida var basarer en
viktig del av det sosiale liv i bygda.
Arbeidet på gressbanen fortsatte med stor innsats
sommeren 1953 og gressfrøet ble sådd samme
høst. Det var med stor spenning en så fram til
våren 1954 og om gressteppet hadde klart
vinteren. Banen var dekket av et tykt snølag.
Utover i mars/april ble det mange fine solskinnsdager, men dessverre klare og kalde netter. For å
påskynde snøsmeltinga ble det sådd på sand. Dette
medførte dessverre til isbrann og da snøen og isen
endelig var vekk var også banen svart. Det var da
ikke annet å gjøre en å få sådd banen om igjen og

Dermed var en årelang diskusjon om hvor idrettsplassen skulle ligge over.
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Kristian Tømte fikk det ærefulle oppdraget å foreta avsparket.
vente med å ta den i bruk til 1955. Dette passet,
for da kunne en foreta innvielse av banen samtidig
med feiringa av lagets 30-årsjubileum.
Sommeren 1955 ble en av de «store» tørkesomrene og med dårlig tilgang på vatn ble grasteppet
for dårlig til at en kunne avvikle fotballkamper der
i juli. Jubileumsturneringen ble derfor avviklet på
Sigstadplassen. (Se faksimile til venstre).
Åpningen av gressbanen ble foretatt 23. og
24. juni 1956 med stor festivitas. Til åpningen
var innbudt: Ordfører Nils Røstadstuen, styret
i fotballkretsen, formannen i idrettkretsens
baneutvalg Fritz Amundsen, med flere. Til
fotballturneringa ble innbudt: Lena IF, Redalen IL
og Moelven IL. Kristian Tømte fikk det ærefulle
oppdraget å foreta avsparket.
Neste oppgave var bygging av klubbhus på
Kullsvesletta. På styremøte den 1. september 1957
fikk Ragnar Strandengen i oppdrag å utarbeide
tegninger som grunnlag for søknad om tippemidler. På årsmøtet i 1957 ble det vedtatt å reorganisere friidrettsgruppa og handballgruppa, som
begge hadde vært ute av virksomhet noen år.
I 1958 ble det arrangert ispilke-konkurranse
i Paradisvika. Det ble lagt opp til et stort arrangement med inntil tusen deltakere. 1. premie var
en bil verdt kr 10.750 og samlet premiebudsjett
var på kr 17.430. Overskuddet skulle brukes til
å betale gammel gjeld og eventuell rest fordeles
på gruppene i laget. En kuldebølge i tida omkring
konkurransedagen reduserte deltakelsen. Om
lag 600 pilkere møtte opp i 32 kuldegrader og
konkurransen ble gjennomført etter programmet.
Med om lag 400 deltakere mindre enn budsjettert
ble overskuddet bare kr 3.171,80. Av dette ble
kr 2.313 brukt til dekning av regninger, mens
resten ble fordelt på gruppene og hovedstyret.
At værgudene snøt laget for omlag kr 14.000

i nettoinntekter er slik en må leve med i arbeidet
for idretten.
På styremøte i januar 1959 ble det besluttet å be
om å få tilsendt tegninger og kostnadsoverslag
for sportshytta til Stange idrettslag. På årsmøtet
i november 1959 ble det valgt følgende hyttekomite: Kristian Tømte (formann), Ragnar Strandengen, Ivar Taraldsrud og Arne Hauge.
I mai 1960 søkte styret om kr 8.000 i kommunalt
tilskudd til bygging av sportshytte. På samme møte
ble det vedtatt å søke Sør-Gudbrandsdal
Skogforvaltning om å få kjøpt/leid omlag 10 dekar
av Biri Prestegards grunn inntil Kullsvesletta med
tanke på bygging av flere baner. Det var da klart
at en måtte hindre utdeling av flere byggetomter
i Prestegårdshagen for å sikre areal til videre
utbygging av det som seinere ble Biri Idrettspark.
«Det var jordstyret i Biri som i samarbeid med
Skogforvalteren for Statens Skoger som sto for
utparselleringen av byggetomter. I jordstyret var
Ragnar Strandengen styremedlem og Olav Haavi
sekretær, så idrettslagets interesser ble ivaretatt så
langt det lot seg gjøre når det gjaldt tomtearealene
i Prestegårdshagen.»
I oktober s.å. var det klart for innsending av
søknad om tippemidler til bygging av klubbhus.
I november ble det inngått kontrakt med SørGudbrandsdal Skogforvaltning om leie av grunn
til badedam ved Vismunda bru. Idrettslaget hadde
mange planer, men alle ble ikke fullført.

ble berammet til 24. februar 1961. (På årsmøte
i november s.å. tilrådde Biri Idrettslag at det ble
dannet ett skilag for hele Biri og vedtok samtidig
å legge ned skigruppa i laget. Biri skilag sto så
for virksomheten på skifronten fram til årsmøtet
29.10.1974, da laget ble oppløst og skigruppa ble
reorganisert under hovedstyret i Biri IL.)
I august 1961 fikk laget avslag på søknaden om
tippemidler til klubbhus. Samtidig ble det vedtatt
å be skogeiere om å gi tømmer til klubbhuset.
Den 5. juli 1962 ble det holdt medlemsmøte for
å drøfte leie av areal til utvidelse av idrettsplassen. Jan Tømte foreslo at laget leier hele
arealet mellom Kullsvesletta og vegen til Øvre
Kullsveen, i alt omlag 25 dekar. Dette ble
enstemmig vedtatt. Samtidig ble det tilrådd at
sportshytta skulle legges til det sør-vestre hjørnet
av det leide arealet. (Der hytta ligger nå.)
På årsmøte i november s.å. ble det vedtatt å si
opp kontrakten om leie av Neråslia skibakke og
eventuelt overføre den til Biri skilag. På styremøte
den 1. april 1964 forelå festekontrakt fra
Sør-Gudbrandsdal Skogforvaltning på arealet
i Prestegårdshagen. Kontrakta ble enstemmig
vedtatt. Dermed var tilstrekkelige arealer for
utbygging av et fullverdig idrettsanlegg sikret.
Hyttekomiteen manglet omlag 6.000 kroner til
nødvendige investeringer. Til ny komite ble valgt:
Karsten Sveen, Olav Haavi, Ragnar Strandengen
og Einar L. Gullord.
---

På styremøte i desember vedtok styret å arbeide
for at det ble dannet ett skilag for hele Biri. Det
ble vedtatt å be Redalen Idrettslag og Biristrand
Idrettslag om å sende kontaktmenn til et møte for
å drøfte eventuell sammenslutning. Som representanter for Biri Idrettslag ble valgt Einar Gullord,
Karsten Sveen og Olav Haavi. Første fellesmøte

(Fortsettelse følger i neste nummer av Biriavisa).

Friidrettsstevne i ca. 1930. I venstre løpebane Birger Stuve.
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Grasrotandelen er viktig for Biri IL
TEKST
MAGNAR LINNERUD

Grasrotandelsutbetalingen fra Norsk Tipping
utgjorde hele kroner 227.808 til Biri Idrettslag
i løpet av 2016. Hele 468 spillere har gitt sin
5%-andel til Biri IL, så også her viser folket i Biri
stor dugnadsinnsats. Biri IL er fortsatt en av
klubbene i Gjøvik kommune med flest givere.
Sammenlignet med det foregående året er det
23 flere spillere som har registrert Biri IL som
sin mottaker av grasrotandelen – og økningen
i utbetalingen fra Norsk Tipping ble for oss
på kroner 22.898.
TAKK TIL ALLE DERE SOM HAR
REGISTRERT GRASROTANDEL PÅ BIRI IL!
Fortsatt er det likevel mange som ikke har bestemt
en mottaker for sin andel av det spilte beløpet.
Klipp ut vedlagt vervebrev og gi det til noen som
spiller spill gjennom Norsk Tipping, men som ikke
har registrert sitt spillekort på en forening ennå.
NB!
Disse ekstra midlene, som faktisk tilsvarer dobbelt
så mye som vi tar inn i medlemskontingent i løpet
av et år, medvirker til at gruppene i idrettslaget
kan konsentrere seg om aktiviteten og tilbudet
til medlemmene, i stedet for å være med å dekke
inn driften av anleggene. Pengene er også til god
hjelp for å holde medlemskontingenten på et meget
lavt nivå.
Husk at din 5% andel ikke går utover din premie,
eller innsats. Hvis du ikke registrer spillerkortet
ditt på en ideell organisasjon så går pengene til
Norsk Tippings fordelingspott.
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Løypa fra Ytteråsvegen
mot Stormyra.

Ytteråsvegen tar i bruk Vipps
BIRI: Nå er det mulig å bruke Vipps for å betale bompenger på Ytteråsvegen. Gamlemåten kan også
benyttes. Kontroll må påregnes.
TEKST
SAND/MEHLUM/RINDAL

Vi minner i samme slengen om at dette er en
skogsbilveg, som blir brøytet ved behov. Det vil
si at den ikke prioriteres først hvis det ikke pågår
tømmerdrift. Vi brøyter også parkeringsplassen
ved skiløypa. Kjør sakte! Det kan være både tømmer og maskiner i vegen, samt dyr om sommeren.

Med personbil Vippses kroner 40 til 87149.
Merk betaling med registreringsnummer. God tur!
Hilsen styret
Nils Petter Sand, Hallvard Mehlum
og Tord K. Rindal

BOKSALG!
Nå kan du Vippse penger til flerbrukshallen

GJØR ET KUPP PÅ BIBLIOTEKET!

Vipps din støtte til Biri Flerbrukshall

Vi kasserer for å få plass til nye bøker!

Slik vippser du:
1. Søk opp Biri Flerbrukshall eller vippsnummer 11742
2. Tast inn ønsket beløp og trykk «Betal».
3. Kvitteringen bekrefter at pengene er sendt.

PRIS PR BOK kr 20,FYLL EN POSE FOR kr 100,-

FØLG OSS HER: www.biriil.no / www.facebook.com/Biriflerbrukshall

Inntektene går i sin helhet til FAU ved Biri ungdomsskole.

Åpningstider:
Tirsdag 10-15
Torsdag 13-19

Nytt år! Nytt hår?

SØNDAG 12. FEBRUAR ER DET MORSDAG!
HVA MED ET GAVEKORT?
For timebestilling: ring 468 32 212

Åpningstider: Mandag–Onsdag: 9-17 / Torsdag 9-18 / Fredag 9-17
B i ri Frisørsalong – B ir ivegen 56, N-28 36 Bir i - Telefon 468 32 212

