
ÅRSBERETNING FOR FURULEIKEN 2019 

 

Styret har bestått av: 

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

Varamedlem:     Bjørg Strand 
 
Arrangements komité: Ragnhild Bjella 
 

Danseledere: Solveig Nordberg og Tore Kind 

 
Det er avholdt  9 styremøter, av disse et ekstraordinært på grunn av tur til USA sommer 
2020 
Vi har hatt   29 øvingskvelder og 5 samdans kvelder sammen med KMS, Stensgårdskroken og 
Tingelstadringen, på Grendehuset, Frøystad, Skytterhuset i Tingelstad og  i Nittedal.    
 
Total medlemsmasse i 2019, -   25 aktive, 3 passive og 15 støttemedlemmer.  
 
2019 har vært et aktivt år med fokus på dansekveldene og et variert danseprogram. 
Danseprogrammet har vært samkjørt med musikken til de ulike gruppene som har spilt for 
oss. Det har gitt god variasjon.  Vi har hatt en variert og god musikk. Gudmund har som alltid 
vært trofast, Toraderklubben, Jan med flere – som har bestått av Jan, Per Erik, Bjørn og 
Gudmund samt Hadelaget. Alle har bidratt med å gi oss flott dansemusikk. 
 
I mars var det dans i Kollen sammen med KMS for tiende gang.  Samarbeidet og samdans- 
kveldene med Kjerringa med staven er både hyggelige og verdifulle og var på programmet 
både vår og høst i 2019.  
Tingelstadringen inviterte oss til å være med på NM på Lygna. En artig opplevelse. I år var 
det dans på snø.  
I mai og juni ble det ulike oppdrag som Per Erik hadde satt sammen. Vi var på Kongens 
utsikt. Det var opptreden i Søndre park på Hønefoss, og det var dans i pilgrimsgudstjeneste i 
Haug kirke med dans på Hofsenga på ettermiddagen.  
Vårsemesteret ble avsluttet St.Hans helga med danseoppvisning for amerikanerne på Sanner 
Hotell der Tingelstadringen bidro med dansere og danset sammen med oss, i tillegg danset vi 
på ”Høy på landet” på Jevnaker. Et artig og fint arrangement å delta på. 
 
Høstsemesteret startet i august med en flott helgetur til Sagvollen. En helg med artig 
progam og trivelig fest på lørdagen. Øvingskveldene startet i september.  
Også i 2019 sto Elvelangs på programmet i samarbeid med Tingelstadringen.  
 
Stensgårdskroken inviterte til jubileumsfest Nannestad. Mange av ringens medlemmer 
deltok, en flott fest, med underholdning og dans.  



Det ble et semester med mange god dansekvelder. 
 
Ringen fikk på høsten en formell invitasjon til 7-lagsstevne i USA og det ble bestemt at 
Ringen takker ja til å delta. Ringen planlegger da tur og reiser til Duluth, USA sommeren 
2020. 
 
Julebord og juleavslutning hadde vi tradisjonen tro på Grendehuset. Det ble en kveld med 
mye hygge og god mat.  
 
Danselederne har sørget for variert og godt danseprogram og gir oss stadige nye  
utfordringer.  
 
 
 
Styret vil takke for stort frammøte på dansekveldene og god aktivitet i 2019. 
 
 
 
 
For styret i Furuleiken 
Kjersti Høibø Tysland 
sekretær 
Jaren 05.02.2020. 
 

 

 

 


