ÅRSBERETNING FOR FURULEIKEN 2013

Styret har bestått av:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
Varamedlem:

Jorun Eide
Erik Nygård
Ragnhild Hennie
Kjersti Høibø Tysland
Styremedlem/ rep. arrangementskomite: Peder Spildo
Kari Berit Paulsen

Danseledere: Solveig Nordberg og Else Sørensen
Det er avholdt 9 styremøter
Vi har hatt 35 øvingskvelder, av disse hadde vi fire øvinger med Kjerringa med staven,
forberedelser til World Cup i Kollen og Holmenkollen skifestival og Blåfargeverket.
Gjennom hele våren var det øving på USA program annenhver mandag sammen med Streng
og Belg.
Total medlemsmasse i 2013 ble 35 stykker, 29 aktive og 6 passive.
2013 har vært et aktivt år. Forberedelsene til Amerika-turen preget vårsemesteret, med
øving på danseprogram og de praktiske forberedelsene til reisen. Streng og Belg var på 2
øvinger i måneden. Det var et godt samarbeid og musikken løftet dansen. Jorun stod for
kontakten med Hadelandslaget og representanten i USA og tok en hoveddel av jobben, selv
om styret ellers også hadde en aktiv rolle. Det ble en minnerik og flott tur for de 36 som
deltok - dansere, musikere og følge.
Det gode samarbeidet med Kjerringa med staven fortsatte i hele 2013 med felles
danseøvinger og ulike oppdrag.
I løpet av året ble det mange ulike oppdrag.
16.03.- 17.03.
08.04.2013
27.05

02.06
09.06
06.07-15.07
19.08
24.08
21-28.07

Holmenkollen skifestival – dansing sammen med Kjerringa med
staven.
Danseøving på Bjertnes hos Kjerringa med staven (KMS)
Danseøving med KMS på Frøistad – utlodning til inntekt for gave/
norskkurs til de amerikanske barna som deltar på det i norske miljøet i
Minnesota.
Dansing på museet. Stildans/ storgårdsdans – framvisning av fransese i
kjoler og snippkjole.
Dansing på Blåfargeverket med KMS
USA og Minnesota (for noen varte turen til 22.07.)
Oppstart etter ferien Oppvisning på Glassverket
Jørn Hilmestevnet – Et par fra ringen - Peder Spildo og Gerd Seljelid
deltok og vant sin klasse – de gratuleres

02.09.
19.09
07.10
19.10
21.10
04.11
18.11
02.12
07.12
09.12

Fellesdans på Bjertnes med KMS
Elvelangs med dansing ved Hapro
Danseøving m/Hadeland Toraderklubb
Dansehelg på Fefor høyfjellshotell
Danseøving med Streng og Belg
Danseøving med Hadeland Toraderklubb
Temakveld med Hadelandsspringdansen i Bjertneshallen, musikk med
Streng og Belg
Mimrekveld med bilder, film fra USA – alle som var med var invitert.
Leikfest på Hønefoss, Haugvang – Ringeriket folkedanselag
Siste danseøving før jul og tradisjonen tro, var det mye god mat og
hygge og loddsalget gikk strålende.

Ringen er heldig og har fortsatt god musikk på danseøvingene. Gudmund Hval og Bjørn Eide
er trofaste og spiller regelmessig.
Det gode samarbeid med Streng og Belg har fortsatt og i vårsemesteret ble det regelmessig
spilling til øvingen på grunn av USA turen. De har ellers stilt opp på oppvisninger sammen
med ringen blant annet på Glassverket, Elvelangs og andre oppvisninger. De har sørget for
god dansemusikk.
Danselederne har sørget for et godt og variert program. Amerika programmet ble satt opp i
samarbeid mellom danselederne, Gunnar og styret.
I 2013 har Gran musikkråd ligget brakk. Kjersti sitter som representant for folkedans/musikkmiljøet, Gudmund er vararepresentant. Ringen har også deltatt med representasjon i
Vestoppland Folkemusikklag.
Året startet med å minne oss om at livet er forgjengelig. Terje Wøien døde 14 februar etter
en lang periode med sykdom. Hans gode humør, humor og dansegleden han viste har gitt
oss gode minner og han er savnet. Mange i ringen deltok i en minnerik begravelse.
Styret vil takke for stort frammøte på dansekveldene og god aktivitet i hele 2013.
For styret i Furuleiken
Kjersti Høibø Tysland
sekretær
Jaren 24.02.2014

