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SAFFAS 18. driftsår er avviklet med følgende styre. 
 

Arbeidsutvalget : 
Oddvar Ruud   Leder    Sørum Leikarring 
Terje Hjørnevik  Nestleder   Hunar 
Vidar Wien Andresen  Sekretær   Leikarringen Rakne 
Beate Ivarson   Kasserer   Skjetten Leikarring 
Trude Sim Olsen  Styremedlem   Leikarringen Peer Gynt 
 
Revisorer:   Kåre Madsen,   Venstrefoten 

Irja Jødahl   Sørum Leikarring 

Valgkommité: Astrid Jensen   Asker Folkedanslag 
   Anette Ruste  Peer Gynt 
   Arvid Birkelund Rakne 
 
Aktiviteter: 
! Seminaret på Haraldvangen var hovedaktiviteten for SAFFA i 1998, og ble avviklet   

tradisjonelt med stor deltagelse. Det ble arrangert kurs i telgangar/ springar under ledelse av 
Olav Sem og med Johannes Sundsvalen på fele. 30 dansere svingte seg i telemarksdansene.   
Torader kurs I og II ble kyndig ledet av Kristin Verket og Bjørnar Haugen. 
Om lag 10 glade spillere fikk lære mye av to av Norges beste toraderspillere. 
Aage Grundstad hadde gjennomkjøring i tadisjonelt turdansespill for trekkspillere, og 
bygdedansdelen har kommet godt til nytte i flere ringer. 
Felekurset måtte dessverre utgå på grunn av sykdom. 

 
! Arbeidgruppen har arbeidet med instruktørsproblematikken for folkedanslagene i regionen. 

Et instruktørutviklingskurs er under utvikling, basert på modulvis kompetanseoppbygging. 
Første kursdager er satt til 12.-14. November med oppfølging 18.-20. Februar 2000. Kursene 
vil være sterkt rettet mot det pedagigiske og rundt instruktør rollen. Hele instruktørkurset er 
tenkt å ha en horisont på 3 år. Kurset er drøftet med Akerhusmusikkråd, som stiller seg 
meget positivt til tiltaket.  

 
! Forgubbingsprosessen og manglende rekrutering har vært behandlet, og et av tiltakene som er 

besluttet, er et kurs for de som skal sette opp framsyninger og for programkommiteer.  Kurset 
skal ledes av Reidar Warme, og skal finne sted 25/9-99. 



 
! Det offentlige, via Akershus Musikkråd, har innført en del nye rutiner i forbindelse med støtte 

drift og prosjekter innen folkedans og folkemusikk. Dette gir oss mulighet til et bredere 
aktivitsnivå, og med muligheter for økonomisk støtte til forskjellige tiltak for spredning og 
vedlikehold av folkedans og folkemusikkaktivitetene i Akershus. 

 
 
 
 
Det sittende Arbeidsutvalget takker for et hyggelig arbeidsår i sesongen 1998, og håper på et 
givende samarbeide med alle medlemsringer og lag i 1999. 
 
 
 
 
Strømmen   18/3-99 
 
Arbeidsutvalget  
v/ Oddvar Ruud 
   
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 


