
ÅRSBERETNING FOR FURULEIKEN 2015 

 

Styret har bestått av: 

Leder:                 Tore Hennie 
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 6 styremøter. 
Vi har hatt  30 øvingskvelder.   
Total medlemsmasse i 2015, -  31 stykker -  28 aktive og 3 passive.  
 
2015 har vært et år med godt fokus på dansekveldene og variert danseprogram. Vi startet 
året med kurs i Springdans fra Land. Martin Aalseth stod for instruksjonen. Vi trenger å friske 
opp dansetradisjonen fra området.  
 
Ringen danset sammen med KMS i Kollen som tidligere år.  Samarbeid og samdanskvelder 
med Kjerringa med staven er hyggelige og verdifulle. Det har vært på programmet både vår 
og høst.  
Det har ellers vært opptredener på Glassverket, Musikkens dag i Gran, på Sanner i 
forbindelse med Amerikabesøk, på Museet og på LOS i forbindelse med deres julebord. 
Opptredene gir mye.  I forbindelse med besøk av Hadelandslaget fra Amerika fikk vi besøk av 
danse leder derfra. Han lærte oss en ny dans - , moro.  
 
Elvelangs i Brandbu regnet dessverre bort i 2015 og ble avlyst. 
 
I august dro mange av ringens medlemmer til Lom og deltok i lagdans på landsfestivalen i 
gammeldansmusikk. Vår halvrunde polka ble verdsatt og vi kom til vår store overraskelse på 
tredje plass.  
 
På Landskappleiken hadde ikke ringen deltakere i år.  
 
Fefordansen ble besøkt av flere par fra danse ringen.  
 
Siste danseøving før jul hadde vi sjuende desember og tradisjonen tro, var det mye god mat 
og hygge.    
 
Som dansere setter vi stor pris på god musikk og er takknemlige for det gode samarbeidet  
med våre trofaste spillemenn Bjørn Eide og Gudmund Hval. I 2015 har også det gode 
samarbeidet med Streng og Belg fortsatt både på øvinger og ved opptredener. Ellers har 
også Toraderklubben sørget for svingende og god musikk på fire dansekvelder.  



God musikk løfter dansen og motiverer danserne til fortsatt å holde på og trå takten. 
 
Danselederne har sørget for variert og godt danseprogram og sørger stadige for 
utfordringer.  
 
 
Styret vil takke for stort frammøte på dansekveldene og god aktivitet i hele 2015. 
 
 
 
 
For styret i Furuleiken 
Kjersti Høibø Tysland 
sekretær 
Jaren 05.02.2015  
 

 

 
 
 
 

 
 
 


