
 
ÅRSMELDING 

FOR 
HEDMARK FOLKEMUSIKKLAG 2016 

Gjel for perioden 05.03.2016 - 19.03.2017 
 
 

Styret  Leiar   Kirsti Thoresen 
  Nestleiar  Sigrid Stubsveen 
  Kasserar   Peder Myhr 
  Sekretær  Ole Nilssen 
  Styremedlem  Marius Berglund 
  Varamedlemmar  Anne Marit Jota 
     Else Myhr  
 
Revisorar    Anders Gjørslie 

Per Kristian Taug 
 
Valgkomité Leder   Nina Bredsdorff 

Medlem   Margrete Nordmoen 
   Vakant 

  Vara   Anne Lise Nerhagen 

 
Møter Styret har hatt 6 styremøter. I tillegg har det vore mykje kontakt mellom styremedlemmane 

per telefon og e-post og facebook. 
 
Medlemskap I 2016 har det vore 11 lokallag og 2 aktivitetslag knytt til HF.  

Lokallaga hadde til saman 233 medlemmar (5 av desse er born/ungdom under 18 år), mens 
31 enkeltmedlemmar var knytt til HF direkte (av desse er 14 born/ungdom).   

  Totalt har Hedmark Folkemusikklag 264 medlemmar pr. 31.12.16. 
  

 
Aktivitetar HFs medlemmar har delteke og synt seg bra fram på kappleiker og stemner i 2016. Både med 

gode resultatar og med stor breidd i deltaking.  
 
 HF har gjeve støtte til John Ole Morken (5000,-) for sitt bokprosjekt om Anders Haugen, til Ole 

Nilssen (6000,-) for soloplateprosjekt, og til Eli Storbekken (2500,-) for plateprosjekt), og 
festivalen Heme Dine (13500,-) Dette var inkludert ei samling for Syng Folkesang under 
festivalen). Det vart og gjeve støtte til ungdommar som skulle på strunkeveko (5000,-) delt på 
10 ungdommer). 

 
 HF var ein viktig støttespelar i forbindelse med arrangementet ”Storhelg i Løten”. Ein gjeng 

unge arrangørar ønskja seg eit arrangement med kurs i dans og spel, og ein påkosta stor 
dansefest. Arrangementet var suksess og vil bli vidareført i 2017. HF stilte med 
underskotsgaranti. 

  
22.-23 spetember hadde HF ansvar for dansekurs ved Høgskulen i Hedmark for 
lærarstudenter. Det var og planlagt eit instruktørkurs 24. Sept for våre medlemmar, men 
dette vart avlyst grunna lite påmelding. 

  
 
HF-stemne Det vart ikkje arrangert HF- stemne i 2016. 

 



Syng Folkesang Styret har saman med Musikk i Hedmark vidareført arbeidet med prosjektet ”Syng 
Folkesang”. Det er haldt 5 samlinger i 2016.  Samlingane finn stad på ulike stader i fylket. 

 
Aktivitetslag  
 
Hedmark Juniorspellmannslag er et tilbud til alle felespillende barn og ungdommer fra hele fylket. Laget har 26 

medlemmer godt fordelt rundt i fylke vårt i alderen 9 – 16 år. I 2016 har laget hatt 7 heldags 
øvelser, lagt til Elverum.  

 
Det årvisse folkemusikkseminaret ble arrangert 16.-17. januar på Lund skole i Løten, med 34 
deltagere fordelt på tre nivåer.  
 
Årets store høydepunkt har vært samarbeidet med folkemusikkgruppa Majorstuen hvor vi 
hadde en turne i mars og besøkte Rena, Trysil og Koppang. Vi gjentok suksessen i september 
med besøk i Nord-Odal og på Hamar. Da Majorstuen skulle holde sin førjulskonsert på 
Riksscena, ble vi invitert til å delta der også. Dette samarbeidet har vært en kjempeinspirasjon 
for både store og små felespillere! 
 
Ellers har laget deltatt på Gudbrandsdalskappleiken, Landskappleiken i Vågå og 
Landsfestivalen i Gammeldansmusikk med gode resultater. I september holdt vi også egen 
konsert i Kvennstua i Vallset i strålende sol. 

 
En stor takk til ildsjelene Marit og Thomas Westling for gode musikalske opplevelser igjennom 
året! 

 
Foreldrene har holdt et foreldremøte i februar hvor foreldrekontakt Olaf Aasen ble takket av. 
Vara Kari Nilssen rykket opp og Magne Trondsen ble valgt til ny vara. 
 
Løten, 23.1.2017 

 
Kari Nilssen 
foreldrekontakt i HJ 

 
Hedmark Danselag 

 
Medlemmer: Laget har 21 aktive medlemmer.  

Styringsgruppas arbeid  

Det har vært avholdt 2 styringsgruppemøter i løpet av året.  Det ene under turen til 

Zakopane. Dette møtet var i sin helhet om turen og gaver til guider og representanter for 

festivalen.  Det andre etter øving den 7. januar 2017 var hovedsakelig om det kommende 

årsmøtet. Det ble diskutert om problemene med å skaffe medlemmer til styringsgruppa. 
Styringsgruppa kommer med et forslag til endringer i vedtektene.  

Medlemsmøte  

Det var medlemsmøte etter øvingen den 12. november. Der ble veien videre for HD diskutert. 
Konklusjonen var at laget fortsetter uten nevneverdige endringer.  

Zakopaneturen  

21 dansere deltok på «48th International Festival of Highland Folklore» i Zakopane i Polen. 
Musikere: Stein Bjørnsmoen og Willy Rustad. Sanger/danser: Randi Marit Mæhlum-Rustad. 
Rapport fra turen er meget godt sammenfattet i «Dagbok for Zakopaneturen 19. – 27. august 
2016» som ble renskrevet av Eli Skyberg. Hun hadde laget et flott dokument ut av dette.  

Øvinger  

Det har vært avholdt 6 øvinger i 2016 med Rolf Bjørgan som hovedinstruktør. Musikere har 



vært Stein Bjørnsmoen, Willy Rustad, Marit Westling og Thomas Westling.  

Jubileumsfeiring/ jubileumstur  

Laget var 25 år den 14. september i år, men feiringen ble avlyst grunnet manglende interesse. 
Takk til Elin Bjørnsmoen som hadde lagt ned mye arbeid i dette.  

Roland Paltiel (sekretær)  

 
Hedmark Juniordanselag 
 

HF beslutta hausten 2014 å legge til rette for oppstart av eit juniordanselag som ei 
vidareføring av Lek Østa. I 2016 har det vore 4 samlingar i Rendalen, Løten, og Elverum med 
tidvis ganske få deltakarar. Instruktørar har vore Martin Myhr, Margrete Nordmoen, Solveig 
Hårdnes, Inga Myhr, Solveig Brekke Hauknes, og Hallstein Krogsrud. Styret har vedteke at 
styret skal ha ansvaret for dette opplegget framover, då styringsgruppa ikkje ønskjer å gjera 
denne jobben lenger. Det blir og forsøkt å få til danseøkter i forbindelse med samlingane til 
HJ. 

 
 
Informasjon Vi sendar ut mykje informasjon til laga per e-post. I tillegg bruker vi facebooksida vår for å 

informere alle medlemmar og andre interesserte. Styret ser at informasjonsflyten på epost er 
dårleg i enkelte lag, og at det framover er viktig at leiarane tek ansvar for å formidle 
informasjon frå styret.  

 
Musikkrådet Leiar har delteke på årsmøte i Hedmark og Oppland musikkråd. Stig Nilssen er valt inn som 

vara i styret. Elin Bjørnsmoen gjekk ut av styret.  
 
 

Ærespris Det har ikkje vorte utdelt noen ærespris i arbeidsåret. 
 
 

Økonomi Regnskapet pr. 31.12.2016 viser eit underskotpå kr. 71 419,01. 
 
Annet Det jobbes bra på mange områder innenfor folkemusikk og folkedans i fylket. Vi ønskjer å 

vera ein ressurs/støttespelar for medlemslag/aktivitetslag og enkeltmedlemmar. Det å jobbe 
saman gjer oss sterke og synlige. Fellesmålet for det arbeidet som blir lagt ned rundt om i 
fylket er jo å ta vare på og vidareføre den kulturtradisjonen folkemusikken/dansen/songen 
representerar. 

 
 
Hamar 19. februar 2017 

 
 
 
Styret i Hedmark folkemusikklag 
 
 
Kirsti Thoresen (sign.)               Sigrid Stubsveen (sign.) 
Leder    Nestleder 
 
 
 
 Peder Myhr (sign.)  Ole Nilssen (sign.) 
 Kasserer  Sekretær 
 
                          
 
Marius Berglund (sign.) 
Styremedlem 


