VALDRESKVELVEN SPEL- OG DANSARLAG
Årsmelding for år 2007.
Årsmøtet for 2006 ble avholdt i Åsvang barnehage 25.januar 2007.
Valg av nytt styre:
Ny leder: Ivar Hemsing
Styremedlem: Ingrid Skavhaug (tok attval)
”
Tora S. Vik (ny)
”
Leif Sørum
”
Bente Granlund
Vara:
Jan Sparstad (attval)
Anna Ødegården (ny)
Revisorer: Arne Belsheim og Boye Thorpe (attval)
Valgnemnd: Leder:

Anne L. Belsheim (1 år til)
Sigrid Eggen (2 år til)
Synnøve Kvam (3 år til)

Kari Hagaseth takket for seg etter 7 år i styret og de fem siste åra som leder. Ho ble valgt inn i
styret f.o.m. 2000 og var leder f.o.m. 2002.
Karin Trøen ønsket også å gå ut nå, etter 5 år i styret. Ho kom inn i styret i 2002, men var i
valgnemnda i tre år før det (98,99,og 2000). Tusen takk for innsatsen til begge to!
Medlemstal: 61 navn på lista.
Styremøter: Det nye styret har hatt tre styremøter etter siste årsmøte.
Danse- /springarøvinger: Felles øvinger med Vestre Slidre folkemusikk og danselag, på
Kvamshall, annen hver onsdagskveld. 6 -7 deltakere fra Valdreskvelven i vårsemesteret. Litt
mindre oppmøte i høst pga kollisjon med andre aktiviteter.
Mønstringskonserten, på Vang barne- og ungdomsskole, 16.mars 2007:
Valdreskvelven var medarrangør. I tillegg til at mange deltok med baking, rydding og andre
praktiske oppgaver, bidrog vi i programmet med Kari Hagaseth som sang Gjendines bådnlåt.
Anne L.Belsheim, Ingrid Skavhaug og Kari Hagaseth sang sammen Brumbasken i bumba og
et par små sanger til.
Tora Skavhaug Vik (13 år) var programleder, en jobb ho klarte med glans!
Lokalkappleik, Skrautvål 17.mars:
To deltakere i rekruttklassen, fele: Marit og Jørgen Kvam
En deltaker i juniorklassen, fele: Tora S. Vik
Lagdans junior: Tradisjonsdans-gruppa fra Valdres vidaregåande, deltok med tre deltakere fra
Valdreskvelven; Sigmund Sørum, Randi Ødegården og Tora S. Vik.

Påskefest,Skjærtorsdag 5.april, på Filefjellstuene.
Det ble en trivelig kveld, med variert spill av lokale spelemenn - SverreGjevre på torader, Nils
Leine og Ola Norvald Hagen på hardingfele, Thomas Hillestad på femrader.
Utpå kvelden, når alle hadde hatt hver si spilleøkt, ble det samspill med husets
enmannsorkester, innleid for anledningen, og våre spelemenn
Filefjellstuene er kjent for sin gode mat. Noen av oss benytta oss av dette tilbudet også.
Det var ikke mange utover dem vi hadde vært i direkte kontakt med som kom, selv om vi
både hadde hengt opp plakater og annonsert i ”Valdres”. Noe av grunnen kunne være at det
var veldig dårlig vær (kolonnekjøring over Filefjell), og at det var den årlige påskefesten på
Tyinkrysset samme kveld, og at det var første året vi hadde en sånn fest der oppe. Vi har
fortsatt tro på at vår fest kan være et trivelig familietilbud til påskegjester på fjellet i tillegg til
fastboende. Men vi tror det vil være lurt å legge det til en annen dag i påska enn skjærtorsdag
når det er fest på Tyinkrysset.
Landskappleiken på Geilo:
Lagsdans senior: Deltok sammen med Vestre Slidre. Ble en 5.plass av 7 deltakerlag.
Lagdans junior: ”Tradisjonsdans” tok en 3.plass! Fra Valdreskvelven deltok: Anna
Ødegården, Sigmund Sørum og Tora S.Vik. I ”Kjerringlaget” stilte Randi Ødegården og
Synnøve Sørum.
Strunkeveko:
Deltakere fra Valdreskvelven: Kari Marie Trøen Hagen, Tora Skavhaug Vik, Anna
Ødegården, Janette Bakken.
Innsats fra foreldre: Karin Trøen hadde ansvar for å skaffe alle vakter (nattevakter, kioskvakt,
billettører….) Ingrid Skavhaug tok noen vakter.
Jørn Hilme-stemnet:
Flere fra laget stilte som vakter.
Flere deltok i lagdans sammen med Vestre Slidre.
Kari Hagaseth holdt kurs i ”Gamal songtradisjon”, fredagskvelden.
Ivar Hemsing og Anne Marit Røn holdt kurs i gamaldans, 2 kvelder.
Årsmøtet i Landslaget for spelemenn (LFS) nov.2007:
Silje Hålien stilte som representant for Valdreskvelven.

Aktiviteter:
Øvinger i fele- og torader/trekkspillgruppe er kommet i gang nå på nyåret.
Fele
- dei unge har fortsatt øvingar i Hagen, måndagar - med Jan Beitohaugen Granli som lærar gjennom kulturskulen.(Karin og Ola Norvald har fortsatt den sosiale biten med bevertning for
alle som er innom ved desse øvingane)

- dei litt eldre har no i jan. kome i gang med øving på måndag hjå kvarandre,litt speling m
kaffemat attåt. Gruppa er lita så fleksibelitet må til, men målet om to / tre øvingar kvar månad
vart nådd i januar. Håpar spelarar frå den unge gruppa blir med her etterkvart.
Trekkspel
- alt frå to til mange rader møttest - ca.10 spelemenn/kvinner - til fyrste øving tysdag 22.jan.
med Øye Skule som øvingsplass. Her blir nok Tom Kjetil Tørstad ein føregangsmann, men
alle har noko å lære bort og noko å lære.Det er fleire som vil vera med men som ikkje kunne
eller viste om det den fyrste kvelden.
Langeleik
- dei unge har øvingar med Bjørg Berge som lærar - gjennom kulturskulen.
- dei litt eldre øver kvar for seg, men det er eit savn etter litt sosialt og fellesøving ein gong i
blant - vi skal prøve med ei øving i månaden, få kulturskuleelevane inn i miljøet, kanskje helg
pga. skuleungdomane våre, kanskje saman med langeleikspelarar i V.Slidre.

Annet:
Laget har i år solgt ”Viken - langeleiken” til Anna Ødegården. Vi ønsker ho lykke til med
den, og spillinga framover!
Ungdomsfester i Torpo. Invitasjon fra Martin Myhr. Ingrid S. kjørte med full bil både til
festen i januar 2007 og nå i januar 2008.
”Lea de”. Prosjektet ”Bygda dansar” er i Oppland f.o.m. høsten 2007 og i tre år framover.
Anna Ødegården, Tora S.Vik og Sondre Heimlid , fra Vang, har vært med på
fylkessamlingene så langt.

Sørre Kongslien, 4.februar 2008
Ingrid Skavhaug og Ivar Hemsing

