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VERV
Styret

Leder: Anne Nilssen (permisjon fra

medio oktober)

Nestleder: Leif Ingvar Ranøien

Kasserer: Ingrid Almlid Ottermo

Styremedlem: Caspar Schärer

Valkomite

Leder: Trygve Liahagen

Medlem: Gunnar Blikstad

Medlem: Lisbeth Jensstad

Vara: Eline Holt Palerud

Styret har i 2021 hatt 10 møter. Alle har blitt gjennomført

på digitale møteplattformer. Varaer og prosjektleder

SPREK! har blitt innkalt til alle møter og vært på de fleste. 

Styret i HF var i 2021 representert ved følgende arenaer:

- Representantskapsmøte for Norsk Senter for folkemusikk

og folkedans

- Innspillmøte for Innlandet fylkeskommunes kulturstrategi

- Bistått i referansegruppa for Innlandet fylkeskommunes

nye satsing på folkedans

- Deltatt ved Folk.Org, SFF og NUs innspillsmøte om

uønsket oppmerksomhet i folkemusikkmiljøet

- Deltatt ved møtet hvor Opinion la frem sine resultat fra

spørreundersøkelsen angående uønsket oppmerksomhet i

folkemusikkmiljøet. 

M Ø T E R  
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Styremedlem: SHerborg Oma

Varamedlem: Gyda Gaarder Tøraasen

Varamedlem: Bendik Smedåsgjelten Qvam

To til å revidere regnskapet

Ellen Grambo Senderud

Sofie Årøe Lange



Hedmark folkemusikklag hadde 242 medlemmer ved utgangen av 2021. 

MEDLEMMER
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Det har også i 2021 vært liten aktivitet i mange av lokallagene. Noen av lagene har vært heldige

og fått avholdt noen av de planlagte aktivitetene, mens andre ikke har fått det til av naturlige

årsaker. 

9.September arrangerte HF i samarbeid med MØST kurs i søknadsskriving. I etterkant fikk vi

tilbakemelding om at dette kurset fokuserte for mye på det profesjonelle feltet. Dette vil vi ta

med oss ved senere anledninger. 

#Hedmark

Alvdal spell- og danselag

Bygdedanslaget i Hamar

Elverum Danselag

Engerdalsringen

Folldal Spellmannslag

Grenselaust

Nord-Østerdal spellmannslag

Rendalen Spellmannslag

Spellmannslaget LEIK

Toraderjutulan

Trysil-Knut Dans- og Spelmannslag 

Østerdølenes Spellmannslag

LOKALLAG
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Det har i lengre tid vært planlagt å lage notehefter som lærere på kulturskolene i det gamle

fylket kan benytte seg av i sin undervisning. Detter er et ledd i at vi ønsker at flere elever ved

kulturskolene skal få ta del i vår felles kulturarv. Vi er nå i gang med å lage fem notehefter

som hver seg skal inneholde 12-15 låter fra ulike kommuner i gamle Hedmark fylke. I vår

medlemsskare er vi så heldige å ha dyktige og engasjerte pedagoger innenfor folkemusikk.

Marit Westling, Else Myhr og Olav Kjernmoen har fått oppdraget med å transkribere og spille

inn låtene på video. Det er Folk Music Academy på Os som står for innspillingene. Dette er

selvsagt en jobb som er omfattende, men vi er i gang og tar sikte på å fullføre prosjektet

innen neste skoleår (august 2022).

NOTEHEFTER

SPREK!
Prosjektleder for SPREK! sa opp sitt engasjement

fra 1.april 2021. Det var en omfattende prosess å

engasjere ny prosjektleder, men til slutt fikk vi

landet Karoline Mikkelsen Knudsen noe vi er

veldig fornøyde med. 

Dessverre bar også dette året preg av at det var

nedstengningen og restriksjoner. 

Året 2021 har for SPREK! vært preget av store

endringer i den tiltenkte aktivitet i alle de fire

satsningskommunene. 

I løpet av året 2021 fikk SPREK! gjennomført en

aktivitet som planlagt. Det var ei helgesamling i

Trysil på våren. 



Året 2021 har for SPREK! vært preget av utsettelser, avlysninger og mange endringer på grunn

av korona. I tillegg har SPREK! vært uten prosjektleder fra mars-oktober. Dette har gjort det

vanskelig og til tider umulig å få gjennomført planlagt aktivitet i de fire satsningskommunene.

Det er flere grunner til at det kun ble gjennomført aktivitet i Trysil i 2021. Trysil var heldige

med tanke på koronasmitte og restriksjoner. Det ble ikke så langt opphold mellom øvingene

der, som i de andre kommune. Dermed har det vært noenlunde jevn aktivitet der, i motsetning

til andre kommuner, som har slitt med å komme i gang på grunn restriksjoner og smitte som har

ført til lange opphold fra aktiviteten. Trysil er også beriket med sterke ressurspersoner og

ildsjeler, og kom raskt i gang med aktivitet igjen etter nedstenginger. Her har det blitt et stabilt

folkedanstilbud for barn, også på tross av pandemien.
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Helgesamlinga i Trysil på våren ble avholdt 24.-25. april. Det ble et todagers seminar uten

overnatting, da overnatting var en begrensning som følge av korona. Alle deltakerne,

instruktørene og de andre frivillige fikk servert mat både lørdag og søndag. Helgesamlinga var

helt gratis.

Det ble hovedsakelig danset halling, men det var også innslag av annen type dans, som “steke

harra” og ril. Vi var så heldige å få Martin Myhr til å instruere dansen, og Else Myhr til å spille

fele så vi fikk levende musikk. Dessuten regner vi både Martin og Else som lokale

ressurspersoner, og et bidrag til høyt nivå for samlinga.

På grunn av lite aktivitet som var mulig å gjennomføre, og behov for støtte til prosjekter med

samme formål som SPREK!, valgte SPREK! å støtte to prosjekter i Trysil høsten 2021. 

.



Her er en oversikt over all aktivitet

som var planlagt for våren 2021. Som

nevnt var det kun helgesamlinga i

Trysil i April som ble gjennomført.

Januar: 

Lørdagssamling Elverum/Løten

16.januar. 

Instruktørkurs under lørdagssamlingen

i Løten.

Skolebesøk 1-2 uker i forkant av

samlingen.

Februar:

Helgesamling Rendalen, 13.-14. februar

/ 20.-21. februar. 

Instruktørkurs lørdag under

helgesamlingen i Rendalen.

Skolebesøk 1-2 uker i forkant av

samlingen.

Mars:

Oppvisning for dansegruppene i

Elverum under Grundsetmartn 13.

mars.

April:

Helgesamling i Trysil 24.-25. april.

Instruktørkurs lørdag under

helgesamlingen i Trysil.

Skolebesøk i Trysil 12.-14. april, 1-2

uker i forkant av samlingen.
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Høsten var ikke planlagt like detaljert som

det våren var, siden SPREK! stod uten

leder denne tiden, og prosjektet baserer

seg på skoleår og ikke kalenderår. Det har

også, som nevnt, vært store endringer i

planlagt aktivitet på grunn av korona både i

2021 og 2020. Derfor var tanken å få

gjennomført mye av den samme aktiviteten

som var på planlagt for høsten 2020. 

September:

Storhelg i Løten, 18.september. Verksted

og kurs med fele, torader, sang og dans,

rettet mot de i Elverum, men også de andre

kommunene.

Skolebesøk 1-2 uker i forkant av

samlingen.

Oktober:

Instruktørkurs for alle 4 kommunene

November:

Helgesamling i Engerdal. Rettet mot de i

Engerdal, men også de andre kommunene.

Verksted med fele, torader, sang og dans i

tillegg til halling

Skolebesøk i Engerdal 1-2 uker i forkant av

samlingen.

Innleid hallinginstruktør til torsdagsøving i

Elverum.



HEDMARK
JUNIOR-
SPELLMANNSLAG

Hedmark Juniorspellmannslag er et

tilbud til alle felespillende barn og

ungdommer fra hele fylket. Laget har i

2021 bestått av medlemmer fra

Elverum, Stange og Hamar. 

Øvinger: 

Hedmark Juniorspellmannslag har hatt

4 øvinger i 2021. 29. august, 3. oktober,

7. november og 5. desember. Alle

øvingene i Elverum kulturskoles lokaler. 

Instruktører: 

Marit Westling har ansvar for det

pedagogiske opplegget og for å bygge

opp et nytt Hedmark

Juniorspellmannslag. Thomas Westling

instruerer på videregående nivå. 

Aktivitet:

I tillegg til den krevende situasjonen

rundt Covid 19 har Hedmark

juniorspellmannslag vært igjennom et

generasjonsskifte. Det er kun 2

felespillere igjen av de som var med før

Covid 19. 
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Da HJ ikke har kunnet gjennomføre seminar de siste

to årene pga. pandemien har det ikke vært mulig å

rekruttere medlemmer fra andre kulturskoler. Nye

felespillere som har kommet til i høst er Marits

elever, enten med tilhørighet til Elverum kulturskole

eller privatelever. Og for første gang i HJs historie

har laget rekruttert en pianist! 

Øvingene brukes til å lære tradisjonsmusikk fra

Hedmark tilpasset medlemmenes nivå. Vi bruker

også noe tid til utvikling av den enkeltes tekniske

spilleferdigheter. På øvingene deles laget i to

grupper, en for viderekommende og en for

aspiranter. Det har vært mellom 8 og 12 stk på

øvinger.  Seminaret er tenkt som en

rekrutteringsarena for HJ i tillegg til at det skal

være et årlig tilbud til alle felespillende barn og unge

i Hedmark som ønsker å bli kjent med

tradisjonsmusikk. Pga. Covid 19 ble det ikke mulig å

gjennomføre det årlige seminaret i 2021.



NORD-ØSTERDAL
JUNIORSPELLMANNSLAG

For å bidra til å styrke rekrutteringen av folkemusikkutøvere i Nord-Østerdalen, har

styret i HF tatt initiativ til å starte opp et juniorspellmannslag i Nord-Østerdalen. Som en

opptakt inviteres barn og ungdom til samspillsamlinger 3 lørdager i løpet av høsten 2021.

Etter at disse samlingene er avviklet, blir så den egentlige oppstarten av

juniorspellmannlaget. Av forskjellige årsaker, blant annet korona, ble det avviklet bare én

samling i 2021. Her deltok 15 barn og unge fra Rendalen, Alvdal, Tynset og Os. Olav

Kjernmoen og Olav Lilleeggen er instruktører. I tillegg er det gjort avtale med Mads

Kuraas om å være vikar ved behov. 
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SYNG FOLKESANG
Syng folkesang er en kursserie som har før pandemien hatt 4-5 kurs ila året. Strategien de

siste årene har vært å ha kursene der det allerede er et arrangement eller andre kurs, og

at det på den måten blir spredt rundt omkring i Hedmark. HF har stått for arrangeringen

av kursene. Det har dessverre vært svært få som har deltatt på kursene. Pandemien har

heller ikke gjort gjennomføring av slike arrangementer mulig. Våren 2021 ble det laget en

digital kursserie i fem deler der folkesanger Margrete Nordmoen lærte bort flere stubber.

Videoklippene i serien ble lagt ut på HF sin facebookside. Det var planlagt 2 fysiske kurs

på starten av 2021, men disse måtte avlyses pga. sykdom. Det neste styret bør se på

hvilken retning syng folkesang skal gå i fremtiden. 



POLITISK
ARBEID
Det er viktig at premissleverandørene innen

kulturfeltet vet at det finnes et stort og

aktivt folkemusikk- og folkedansmiljø i

Hedmark. Det viktigste Hedmark

folkemusikklag gjorde på dette feltet i 2021

var å levere innspill til Innlandet

fylkeskommunes kulturstrategi. Her fikk vi

god hjelp av Folk.Org som skrev et meget

godt innlegg på folkemusikken og

folkedansens vegne. Det virker på oss som

at fylkeskommunen er engasjert i disse

temaene. Dette viser de bla. ved å bevilge

totalt 2 millioner kroner til

folkedanssatsing. Her er det viktig at HF er

på banen fremover. 

I N S T R U K T Ø R B A N K
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I fjor ble det laget en liste over instruktører i

Hedmarksområdet, etter ønske fra årsmøtet i 2020.

Listen over aktuelle instruktører ligger ute på HF sine

hjemmesider. Her kan arrangører og lokallag finne

kontaktinformasjon til aktuelle ressurspersoner og

instruktører innen vårt område. Listen er i år fylt ut

med mange flere navn. HF er glad for at så mange sier

ja til å stå på en slik liste med kontaktinformasjon. Hver

enkelt står fritt til å takke ja til oppdrag de eventuelt

måtte få forespørsel om. Listen vil bli oppdatert ved

behov og vi ber medlemmer melde fra ved eventuelle

feil. 

HEDMARK
DANSELAG
Det har ikke vært aktivitet i HD i 2021 på

grunn av koronarestriksjoner.



ØKONOMI
HF har fått tilsagn og utbetalt midler fra følgende i 2021:

(Ikke utbetalte midler er ikke tatt inn i regnskapet)

Norsk senter for folkemusikk og folkedans (SFF)
- Syng folkesang, kr 7.000, utbetalt (midler fra 2020)
- SPREK, tilsagn kr 25.000, rapportfrist utsatt til 2022
- Notehefter, tilsagn kr 10.000, rapportfrist utsatt til 2022
- Folkemusikkseminaret, tilsagn kr 10.000, rapportfrist utsatt til 2022
- Syng folkesang, tilsagn kr 6.000, rapportfrist utsatt til 2022
- Oppstart av juniorlag i Nord-Østerdal, tilsagn kr 10.000, rapportfrist er i 2022

Innlandet fylkeskommune
- SPREK, kr 40.000, utbetalt
- Hedmark Juniorspellmannslag og folkemusikkseminaret, kr 50.000, utbetalt

Sparebankstiftelsen Hedmark
- Notehefter, tilsagn kr 100.000
- Oppstart av juniorlag i Nord-Østerdal, kr 10.000, utbetalt

Kulturrådet
- Notehefter, tilsagn kr 90.000

Norsk Musikkråd
- SPREK, kr 12.000, utbetalt (Komp-midler fra 2020)
- Syng folkesang, kr 5.000 utbetalt (Komp-midler fra 2020)
- SPREK, kr 10.000 utbetalt (Komp-midler)
- SPREK, kr 10.000 utbetalt (Frifond-midler)
- Folkemusikkseminar, tilsagn kr 10.000, trukket pga ikke gjennomført
- Syng folkesang, kr 7.500, trukket pga ikke gjennomført

FolkOrg
- SPREK, kr 50.000 utbetalt (Dextramidler
- Momskompensasjon, kr 18.960, utbetalt

Regnskap
Regnskapet pr. 31.12.2021 viser et

overskudd på 102.866,50 kroner. Det gode

resultatet henger sammen med et betydelig

arbeid med å søke tilskudd og begrenset

aktivitet og kostnader på grunn av

koronarestriksjoner. Tilskudd fra enkelte

ordninger er utbetalt selv om det ikke har

vært mulig å gjennomføre aktivitetene, mens

noen tilsagn er overført med rapportering i

2022. Styret har vedtatt å ikke innkreve

lagskontingent for 2021 og

medlemskontingent for Hedmark

Juniorspellmannslag.
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HF har gitt følgende i tilskudd i 2021:

- Eli Storbekken, plateutgivelse, kr 7.000

- Synnøve Brøndbo Plassen, plateutgivelse, kr 7.000

- Heme Dine, kr 15.000 (Sprek-midler)

- Trysil-Knut, kr 12.500 (Sprek-midler)

- Elverum Danselag, kr 10.000, (Sprek-midler)



ØKONOMI
Resultatregnskap 2021
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ØKONOMI
Balanse
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ØKONOMI
Noter til regnskapet (1)
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ØKONOMI
Noter til regnskapet (2)
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OPPSUMMERING
2021 ble heller ikke slik vi alle hadde håpet. Det har jevnt over vært mindre aktivitet enn før

pandemien. Nå må vi bare håpe på at tiden fremover ser lysere ut både med tanke på virus og

sykdom, sosialt samkvem, spell og dans. 
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