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       Årsmelding 2000 
 

SAFFA 
 

 
SAFFAS 20. driftsår har hatt følgende ledelse og valgte medlemmer: 

 
Arbeidsutvalget : 
Vidar Wien-Andresen  Leder    Leikarringen Rakne 
Bibbi Nordby   Nestleder   Skjetten Leikarring 
Anna Holm   Sekretær   ”Hunar” Leikarringen i Lørenskog 
Jon Thorshaug   Kasserer   Leikarringen Rakne 
Trude Sim Olsen  Styremedlem   Leikarringen Peer Gynt 
 
Revisorer:    Andreas Svardahl,   Sørum Leikarring 

Irja Jødahl    Sørum Leikarring 

Valgkomité:  Oddvar Ruud    Sørum leikarring 
    Helge Salomonsen  Leikarringen Peer Gynt  
    Arvid Birkelund  Leikarringen Rakne 
 
Aktiviteter: 

! Hovedaktiviteten dette driftsåret har igjen vært kursene i Hurdal. 
Haraldvangen kursene ble gjennomført fra 10-12 / nov-2000, og med en meget god 
tilslutning i de tre hovedgruppene, torader, fele og stildans. 
Toraderkursene ble ledet av Willy Rustad og Kjell Gjevre, og det var 25 deltagere.                 
I utgangspunktet var det tenkt å ha to grupper, men erfaringene og ferdighetene til deltagerne 
sprikte relativt mye, slik at gruppeinndelingen ble noe endret. 
Rustad og Gjevre er tilhengere av å spille mest mulig etter ”øret”, og benytter ikke 
toradernoter i så stor utstrekning som tidligere kursledere.  

Vi har fått tilbakemelding om dette, og vil ta hensyn til dette i neste kursopplegg. 
 

" Felekurset var også i år ledet av Mari Larsen og Thomas Westerling. Hele 12 deltagere var 
påmeldt.  
Spennende erfaringer var at en av melodiene det ble instruert i, var den samme som sto på 
øvings repertoaret  til toraderne. Her ligger det interessante muligheter framover. 
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" Stildansene har oppnådd stor interesse og vunnet terreng på Østlandet. Terje Hjørnevik var 
leder, med godt akkompagnement fra Turid Engelsrud på piano. Dette ble et godt team, og 
de 16 parene som deltok, fikk lære nye og friske opp kjente stildanser. 

" Lørdagskvelden ble avholdt i Peisestua, og selv om det var trangt om plassen, var 
stemningen høy.  Manglende instruktør til å lede felene på kvelden, ble tatt igjen til lunch på 
søndag. 

" Haraldvangen er bestilt for kurs høsten 2001. Siste helgen i oktober. Vi har nå booket hele 
hovedbølet, så dans og spill kan foregå i spisesalen, med buskspill i peisestua.  

" Vi vil legge opp til noe mer struktur på dansespillet, slik at alle gruppen får vist seg fram. 
Det kommer også til å bli en mer uhøytidelig instruksjon i spesielle lokale smådanser på 
fredags- og lørdagskvelden. 

 
! De endringer til SAFFAs Vedtekter som ble vedtatt på representantskapsmøtet 17/2-2000, er lagt 

inn i vedtektene, og de reviderte vedtekter blir sendt ut med innkallingen til 
representantskapsmøtet 15/2-2001. 

 
! Arbeidsutvalget ønsker at SAFFA skal kunne bidra mer aktivt i forhold til åpne kurs og 

arrangementer som drives i gruppenes eget regi.   
 

! Det er sendt ut et svarskjema til alle gruppene i SAFFA med ønske om å få oppdatert 
medlemslistene i SAFFA og i Akershus Musikkråd. Det er spesielt viktig at disse besvares, da 
Musikkrådet vil ta kontakt med det enkelte lag i forbindelse med stønad til kurs, etc. 

 
 
! Det er avholdt 6 møter i Arbeidsutvalget i denne perioden. 

 
 
 
Det sittende Arbeidsutvalget takker for et hyggelig arbeidsår i sesongen 2000, og håper på et 
spennende og utvidet samarbeid med alle medlemsringer og lag i 2001. 
 
 
 
 
Strømmen   25/1 -2001 
 
 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Arbeidsutvalget  
v / leder Vidar Wien-Andresen 
 
 
 
 

 


