
ÅRSBERETNING FOR FURULEIKEN 2016 

 

Styret har bestått av: 

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

Varamedlem:     Knut Aspevoll 
 

Danseledere:     Solveig Nordberg og Tore Kind 

 
Det er avholdt 6 styremøter. 
Vi har hatt   25 øvingskvelder.   
Total medlemsmasse i 2016, -  31 stykker -  27 aktive og 4 passive.  
 
2016 har vært et år med godt fokus på dansekveldene og variert danseprogram. Vi hadde et 
planlagt danse program for hver danse kveld som ga musikk og danserne mulighet til å være 
forberedt. 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.  
I vårsemesteret deltok vi på fest hos Stensgårdskroken og hadde en samdanskveld på høsten 
der også Tingelstadringen deltok. 
 
I juni hadde vi en flott tur til Rudi gård i Fron. Tore sørget for en fin busstur. På Rudi gård fikk 
vi super lunsj med kort reist mat fra Gudbrandsdalen. På ettermiddagen deltok vi i 
konkurranse med Halvrund polka. Moro! 
Før det ble sommerferie opptrådte en del av oss Håndverksdagen på museet. Vi hadde stand 
med informasjon og mulighet for kjøp av vestestoff for de som ønsket. Det ble danse 
opptreden mellom regnskurer.  
 
På Landskappleiken hadde ikke ringen deltakere i år.  
 
I august dro mange av ringens medlemmer til Gaupne og deltok i lagdans på landsfestivalen i 
gammeldansmusikk. Vår halvrunde polka ble verdsatt. Mange lag deltok og det var stor 
konkurranse. Vinnerne var en ring sammensatt av gode dansere. Det var bare de tre først 
lagene som fikk plassering, de øvrige ble ikke plassert. I år var vi i den gruppen. Moro å delta 
var det uansett.  
 
August var også måneden for Sverige tur og besøk i Vetlanda, hyggelig å få være med på 
deres jubileumsfeiring. De hadde lagt opp et fint program. Felles samling da vi kom, besøk på 
Lina Sandell gården, mulighet for program med vertsfamilien og en flott jubileums fest. 



Søndagen var vi med i gudstjeneste, gikk i tog og var med på opptreden på 
Hembygdsgården. 
Erik og Solveig bistod Kjerriga med staven da de hadde opptreden på Hvamsdagene.  
 
Høstsemesteret startet vi litt ut i september. Da var Elvelangs rett rundt hjørnet. På grunn av 
plassen vi ble tildelt, der det bl.a ikke var strøm, valgte vi ikke å delta.  
 
Ringen var invitert til jubileumsfesten til Kjerringa med staven i september. Vi var fem som 
representerte ringen. En artig fest det var moro å delta på sammen med mange andre 
inviterte gjester. Dansegulvet i salen på Bjertnes var fullt. 
 
Siste danseøving før jul hadde vi på Grendehuset, tradisjonen tro med mye god mat og 
hygge.  Trivelig var det å ha med musikerne som bidrar med  musikken for oss i løpet av året.    
 
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 2016 har også det gode 
samarbeidet med Streng og Belg fortsatt både på øvinger og ved opptredener.  
Toraderklubben har også sørget for svingende og god musikk på flere 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 2016. 
 
 
 
 
For styret i Furuleiken 
Kjersti Høibø Tysland 
sekretær 
Jaren 14.02.2017 
 

 

 


