
ÅRSBERETNING FOR FURULEIKEN 2014 

 

Styret har bestått av: 

Leder:                 Jorun Eide 
Nestleder:          Erik Nygård  
Kasserer:            Ragnhild Hennie 
Sekretær:           Kjersti Høibø Tysland 
Styremedlem:    Styremedlem/ rep. arrangementskomite: Peder Spildo  

Varamedlem:     Knut Aspevoll 
Danseledere: Solveig Nordberg og Else Sørensen 

 

 
Det er avholdt 5 styremøter. 
Vi har hatt 29 øvingskvelder.   
Total medlemsmasse i 2014 ble 31 stykker, 25 aktive og 6 passive. 
 
2014 har vært et roligere år enn 2013. Det ha likevel vært aktivt med variert program, 
deltakelse på ulike arrangement og samarbeid med andre.  
 
 
03.02.og 07.04.  Danseøvinger med kurs i Finnskogspols 
08.- 09.03. Worldcup i Kollen med Kjerringa med staven. 
31.03.  Felles danseøving med Kjerringa med staven på Rotnes. 
29.05- 01.06. Danmarkstur – besøk i Ølsted 

15.06 Dansing på Maihaugen  

31.08 Dans på museet – jubileumsmarkering sammen med øvrige spell og 
danselag i Vest Oppland. I tillegg til danseringer fra Vest Oppland 
deltok Skjettenringen fra Romerike med en flott oppvisning. 

18.09. Elvelangs med dansing ved kinoen i Brandbu  
14.10. Dans på Granstunet i forbindelse med deres jubileumsmarkering 
17.-19.10. Fefordansen – mange av Furuleikens medlemmer tok turen  
18.11. Dans på flerkulturell kveld på Trivselshuset i Brandbu, samt på Liskjalv 
1.desember Siste danseøving før jul og tradisjonen tro, var det mye god mat og 

hygge, litt dans rundt bordet før maten tok vi oss tid til. Loddsalget  
gikk strålende   

06.12                            Julebord og leikfest på Hønefoss Ringerike folkedanslag-  
 
 
Det hyggelig samarbeidet med Kjerringa med staven fortsatte med felles danseøvinger og 
ulike oppdrag. Vi var med på World cup i Kollen i mars og hadde felles øving på Rotnes. I juni 
var Kjerringa med staven med til Maihaugen. Det var felles busstur og program der ringene 
hadde felles danser og noen egne innslag.   



Tre danseøvinger har vært forbeholdt Finnskogspols. Jan Jansen stilte som spellmann på 
disse øvingene. Bjørn og Gudmund har fortsatt å spille Finnskogspols på danseøvingene slik 
at vi får danset den regelmessig. Ennå trengs øving for at den skal sitte for mange av oss.  
Turen til Ølsted og Danmark var et høydepunkt i mai. I forberedelsene lærte vi dansen Frejas 
stjerne. Denne ble gitt til Furuleiken av Ølsted som gave i anledning Furuleikens 40 års 
jubileum i 2012. Det ble en minnerik tur. 
I august danset ringen på museet sammen med andre danseringer fra Vest Oppland og 
Skjettenringen. Det var  et fellesarrangement i forbindelse med Grunnlovsjubileet.  
Furuleiken deltok på Elvelangs og danset ved kinoen, et godt sted å danse. I forbindelse med 
Granstunets 20 års jubileum i oktober ble det danset der. Under bispevisitas i kommunen 
deltok ringen med opptreden på flerkulturell kveld på Trivselshuset i Brandbu. Samme kveld 
danset ringen også på Lidskjalv.  
Toraderklubben har vært på besøk ved tre danseøvinger i løpet av året og sørget for 
svingende musikk. Videre fortsatte det gode samarbeidet med Streng og Belg både på 
øvinger og ved opptredener. 
Ringen er heldig og har fortsatt god musikk på danseøvingene. Gudmund Hval og Bjørn Eide 
er trofaste og spiller regelmessig. God musikk løfter dansen. 
 
Danselederne har sørget for variert og godt danseprogram. 
 
Ringen har også i 2014 deltatt med representasjon i Vest Oppland Folkemusikklag. På grunn 
av liten aktivtet og lite engasjement i medlemslagene for å opprettholde aktivitet i 
områdelaget  samt vansker med  å opprettholde et styre, ble det på årsmøtet våren 2014 
bestemt å legge ned områdelaget. Det er vedtatt at en opprettholder et nettverk der en kan 
ha kontakt og spille på hverandre. En ser det som viktig å opprettholde et nettverk på tvers 
av lagene i Vest Oppland   
 
Styret vil takke for stort frammøte på dansekveldene og god aktivitet i hele 2014. 
 
 
 
For styret i Furuleiken 
Kjersti Høibø Tysland 
sekretær 
Jaren 07.02.2014  
 

 

 
 
 
 

 
 
 


