
Prisdryss til Akershus under Landskappleiken! 
 

Unge hallingdansere fra Akershus og Oslo gjorde i helga rent bord i flere klasser under 

Landskappleiken, som i år foregikk i Trysil. De to unge gutta fra Nesodden, Jon Bugge 

Mariussen og Nikolaj Bo Fischer Nielsen, begge fra Nesodden Danselag, kan i dag 

tituleres som norgesmestre i hallingdans i henholdsvis klasse B, (over 18 år) og klasse 

C (12-18 år).    

Tekst: Marianne Tomasgård, konsulent folkemusikk Akershus og Østfold. 

I tillegg vant danselaget som Jon og Nikolaj også danser i, BULder og brak, klassen for lagdans jr.  Flere 

medlemmer fra denne gruppa deltok også i klassen for solo halling kl. C: Fredrik Brevig Jacobsen, Neri Sørnæs 

Bakkjen, Ånun Meberg Myhren, og Eivind Killie. De fleste av disse fremragende unge folkedanserne har vært 

med i danseprosjektet Bygda dansar Akershus (Akersarv 2014-18). At hele 5 av 13 hallingdansere i kl. C   

kommer fra Oslo og Akershus, og at en av dem går hen og vinner hele klassen er svært gledelig! Det var i år satt 

opp Kongepokal i eliteklassen Dans fele kl. A. Det ble derfor en ekstra spennende finale, der Solveig Brekke 

Hauknes fra Bærum danset seg inn til en flott 2.plass med sin dansepartner Ole Nilssen fra Hedmark. 

Kongepokalen og førstepremien gikk velfortjent til Hedmark med Bjørn Sverre Hol Haugen og Veslemøy 

Nordset som danset polsdans fra Finnskogen. Flere SAFFA-lag deltok på Landskappleiken. Gudbrandsdølenes 

spelemannslag hevdet seg helt i toppen med en fabelaktig 2. plass av hele 28 lag. Østerdølenes spelemannslag 

tok en flott 6. plass og Bærum spelemannslag kom på en fin 12. plass.  

Det tevles også i folkesang på kappleik, og unge Felicia Juve Storn fra Unge folkemusikere i Oslo, (UFO) stilte i år 

i vokal kl. C. UFO er et ungt lag som interesserer seg spesielt for lokal tradisjonsmusikk fra Oslo og Akershus 

med undervisning i både felespill og folkesang. Sist men ikke minst ble det i år skrevet historie av den unge 

felegruppa 

Follofeler, som 

deltok på 

kappleik for aller 

første gang. 

Dette unge laget 

består av elever 

fra kulturskolene 

i Ås og Ski og 

stilte med 

deltakere i både 

lagspill jr. 

gruppespill og 

solo Fele klasse 

C. Dette unge 

laget er unikt 

idet de har 

spesialisert seg 

på 

folkemusikken 

fra Akershus og Østfold og representerer dermed foreløpig de eneste på Landskappleiken som bevisst bringer 

den lokale tradisjonen videre. Et ekstra hurra for denne flotte pionérgjengen! (Foto: Elisabet Olhans).  

 

Fullstendig oversikt over klasser og resultat Landskappleiken 2018: 

http://www.folkorg.no/kategori/tevling/landskappleiken-2018/ 

http://www.folkorg.no/kategori/tevling/landskappleiken-2018/

