
Kjaere S0rgende, ogsa deg da Birger! 

En veldig positiv og velvillig spider. 
"Kom igjen gutta, Sta pa". 
Et fantastisk aktivt og innholdsrikt liv er slutt. Ditt jordiske liv er 
til ende. 
Hockeyfamilien vil gjerne hedre deg pa sin mate. 
Sa pa vegne av alle gutta og jentene tar vi noen tilbake blikk pa 
ditt hockeyliv. 
Men du, hvor skal vi begynne? 
Det far bli pa H0vik, pa isen . 
Du var en kraftig rabbagast, full av mye rart, og viste tidlig stor 
interesse pa hockeybanen. 
Var gode venn Ture Nilsen husker godt du krabbet rundt pa isen 
og slet ut mange bukser f0r du endelig kom deg opp pa sk0ytene. 
For ikke sa veldig lenge siden fortalte du jo til Per-Cato "Pasan" 
Dahl om gutta som gikk hjem med sk0ytene pa. Vel hjemme, 
vennene dine pusset jernet, du pusset overlaeret. 

Etter hvert ble det ishockeyskolen hvor du tidlig ga klart beskjed 
om at du skulle pa landslaget. Mange ristet pa hodet ,men samtidig 
ble de imponert over ditt gapa-hum0r. Det kunne vaere plagsomt a 
bli utsatt for din pagaenhet. 

Du ble tidlig tatt vare pa av familiene Dahl, Diesen og Haldar. 
Spesielt "PEDDAL" ble en bade menneskelig og sportslig mentor 
for deg, kanskje ogsa den som satt navnet "Bigga" pa deg. Han var 
jo kjent for a gi alle gutta navn og i god hockeytradisjon fikk 
mange med deg et tilnavn. Det ble bare "Bigga". 

Du hadde st0rre ambisjoner enn a spille for H0vik IF. I 
junioralderen tok du steget over til Jar. Der fikk du mange venner, 
bade naere og dype, Dere var vel meget friske bade pa og utenfor 
banen. Ingen tvil om du ble et fundament pa Jar. 

Du husker sikkert godt tiden da au haiket alene til Sparta-Amfi i 
Sarpsborg, for a trene i helgene, med overnatting i garderoben, 



en saeravtale du fikk med banemannen. Stralende innsats og et 
gnistrende eksempel pa a ville bli best. 

Husker du juniorlandskampen med Sverige i Brumundal og tapet 
2-7? Da var du ikke saarlig blid. Men dagen etter slo dere 
svenskene pa din egen hjemmebane, H0vik. Da var du blid ,da! 

Jar kom opp i davaerende l.div. uten at det ble noe stort. ?????? 
Husker du i 1969 da du ble tatt ut pa A-landslaget! En mangearig 
dr0m var blitt virkelighet. B-VM gikk i Ljublijana. Norge tapte 
f0rste kamp og du ble satt ut. Lit.: f0r leggetid hadde Ture og jeg 
tatt var lille s0vnhjelper. Sa kommer du inn, tydeligvis i samme 
aerend. Du var utr0stelig og grat. Det var uvant! Men igjen reiste 
du opp pa banen og gjorde jobben ferdig. 

Neste steg ble de f0rolympiske lekene i 1971 i Sapporo/Tokyo 
Japan. Der ble landslaget best bade pa og utenfor banen. Sterk 
innsats her ogsa. Sammen dro vi i 1972 i land en 8.plass , da Norge 
vant B-gruppen i vinter-OL, din og var aller beste 
landslagsturnering. 

Ditt gl0dende seiers0nske om en NM-tittel, kom noe senere med 
Frisk. Igjen fikk du som fortjent etter iherdig innsats. 
Husker du da Putte Haraldsen hadde laget en gave til deg? Han 
kom inn i garderoben med ei spesiallaget hockeyk0lle med 
sykkelpedaler. Den skulle indikere din sk0ytegang. Da ble det mye 
fleip i garderoben. 
Etter hvert passet det ikke helt med Frisk, sa Jar ble pa nytt din 
klubb. 
En ny flott hockeyperiode som veteran ga deg og mange med deg 
en flott tid. Lillehammerturneringene star h0yt pa denne listen 
Med Oslo Oilers ble det mange fine reiser. Selv om du ikke 
bestandig var i toppform, ga du aldri opp. 

Som malvakt, bade mot og med deg, har jeg pr0vd a finne dine 
beste tekniske ferdigheter. Vi stopper ved 2. Ditt skudd og 



"bandyfinta". Den siste var helt uovertruffen og ditt varemerke. 
Alltid vrien for en malvakt. 

Du har hele ditt liv vaert omkranset av kvinner. Uten forkleinelse 
for noen av dem, en stadig s0ken etter "noe". Sa endte du faktisk 
inn i hockeyfamilien tilslutt, for a finne din beste "noe", Kari. Da 
viste hockeyfamilien at kabalen til "Bigga" var gatt opp! 

Kjaere Bigga, et liv som en mosaikk av deler med en ramme rundt 
det hele ,beskriver best din saeregenhet. Ditt legeme er borte, 
men sjelen din vil for alltid besta i vare hjerter. Hockeyfamilien 
b0yer sine hoder, i respekt, og aerb0dighet i det vi lyser fred over 
ditt usedvanlige fargerike minne. HVIL I FRED! 


