Årsmelding for Valdreskvelven Spel & Dansarlag 2010
Etter årsmøtet 14./2.2010 så styret slik ut:
leiar Ivar Hemsing , kasserar Ingrid Skavhaug, skrivar Jan Sparstad,
styremedlem Oddbjørn Skeie. Vi har i tillegg en ungdomsrepresentant i styret,
nemlig Solveig Vatn Weisser. Laget har siden årsmøtet hatt 3 styremøter, og vi
hadde to representanter på VLF sitt årsmøte.
Den 24./2 døde Arvid Jacobsen Myhre. Han har vært en aktiv støttespiller og en
viktig tradisjonsbærer . Ivar var tilstedet ved begravelsen, og en bårebukett ble
lagt på kista. Etter Arvid Myhre og Solveig er det opprettet et minnefond.
Fondets midler skal gå til tiltak som er rettet mot ungdom. I Tillegg forvalter nå
valdreskvelven 3 opplæringsfeler som vi skaffer boger til. Felene må nok
restaureres noe.
Vårmønstringskonserten gjennomførte vi sammen med Fjellblomen musikklag
og Vang musikkråd. Ingrid Skavhaug ledet arrangementet på en yppelig måte.
Viktigste oppgave var vel Valdresappleiken på Åsvang 10. april som ble
avviklet på en flott måte. Kari Hagaset var leiar for kappleiken. Mange av lagets
medlemmer deltok i tevlinga, og flere bidrog med underhaldning og dansespel.
Tørstad & Co vant finalespelet, og vant dermed en opptreden på Vinjerock!Vil
du sjå flere resultater fra Valdreskappleiken kan du se på lagets nettsider.På
Landskappleiken deltok flere fra valdreskvelven, og Tora Vik vant klassa si:
Dans hardingfele klasse B. Partner hadde hun óg. Han het Odne Kolbjørnshus
og er fra Vestre Slidre.
På Jørn Hilmestevnet deltok vi blant anna i lagspel hardingfele. Fleire hadde
bunad på, spelinga gjekk greit.
Felegruppa har holdt det gående under blant annet Laura Ellestad sin gode
leiing. Gruppa har hatt forskjellige oppdrag i nærområdet.
13. november hadde vi ”Etterpålag” for lokalkappleiken. Vi Koste oss med
Konsert med gruppa Triller, og rømmegraut og spekemat. Gardsbryggeriet
serverte godt drikke, og det var dans. En minnerik kveld.
Fredag 11./ 2. 2011 var det konsert på museet. I den forbindelse spilte
Valdreskvelven til dans. Ikkje så mange som dansa, men det var ”artig lell”

