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Referat fra medlemsmøtet – tirsdag 29. januar 2013 på Losje Prøven 
Tilstede: 28 medlemmer 

 

Live ønsket velkommen. 

 

Sak 1: Øvingskveldens opplegg 

Kristin hadde fått ønske om mer bygdedans, bl.a. Telespringar. Det kan bli en utfordring 

samtidig som vi har noen nybegynnere. Det er et problem at de som ikke danser, står i et hjørne 

og prater. Det syntes hun ikke noe om. Det er viktig at vi tar oss litt av de nye, de trenger å få 

danse. Evelyn ble veldig godt mottatt da hun kom til ringen som nybegynner, og det satte hun 

stor pris på.  

Henning hadde noen tanker om hvordan øvingskvelden burde være med nye og gamle 

medlemmer. Det å delta i øvinger i leikarringen er en kontinuerlig læreprosess. Vi er her for å 

lære og for å aktivisere hjernen. Han kunne tenke seg at kvelden deles opp. 

For eksempel kan første økta være opplæring av nye medlemmer.  Deretter vedlikehold av 

sanger og danser for de mer erfarne med lite instruksjon. En egen avdeling for bygdedans. 

Når det gjelder tempo i dansene, er det satt ned. Det blir ikke noe driv i dansen. 

Sangdanser er det veldig lite av det for tiden. 

Musikken som brukes er som regel ikke den som er blitt brukt tidligere. Nye melodier, det går 

ikke bestandig like bra. Det er ønskelig å beholde den musikken en er vant til. ”Brodering” av 

melodiene er ikke bra. 

 

Hvordan oppleves øvingskvelden i dag for erfarne dansere? 

Slik det er nå, legges det stor vekt på nybegynnerne som kommer fra nybegynnerkurset, og 

som fortsetter gjennom det meste av kvelden. For erfarne dansere blir mye av kvelden brukt på 

å gi undervisning i danser som de allerede kan. Det blir lite dans og mye instruksjon. 

Motivasjonen blir mer eller mindre borte. Ikke minst blir det dårligere dansere. Tempoet er 

også ofte sakte og det ødelegger dansen.  Det er umulig å danse bra, det blir mest subbing.  

Viktig at de nye blir tatt vare på, men samtidig er det vel så viktig å ta vare på de erfarne 

danserne. Byttedans er nyttig, slik at de nye får danse med en som kan. Det er ikke lett å bytte 

partner, når helsa ikke er helt på topp. Helsa strekker ikke til bestandig. Dette er ikke noe 

kritikk av Kristin, det er leikleder som styrer alle øvingene. Vi må holde bygdedansen ved like.  

Noen ønsker å øve på Telespringar. Vi kan leie inn instruktør, men når instruktøren ha reist, må 

vi kunne øve, slik at det ikke går i glemmeboken igjen. På Kongsberg øves det hver torsdag, og 

der er vi velkomne  

Sangdanser. Tradisjonelle folkeviser benyttes i liten grad. Viktig at vi lærer oss teksten, slik at 

vi blir sikre på den. Per Thorstein er villig til øve med oss på sangdanser. Synge litt i pausen, 

slik vi gjorde før, kan også være en mulighet. 

Musikken: Det er viktig å bruke riktig valg av musikk, bruke den musikken som er laget til den 

bestemte dansen. Ny musikk er også nyttig å ha.  
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Sommeravslutningen 28.mai: Foregår på Sundhaugen.  Lokale og mat er bestilt av Hilde 

Skarprud. Det blir et fellesmøte i april hvor blir programmet satt opp. Det vil bli satt opp en 

liste over hvem som baker kaker. 

Vi har ansvaret for Grensetreff i 2014. er det en ide å invitere svenskene til Drammen?  Vi må 

ordne med overnatting? Dugnad mht til maten? 

Samarbeid med Moss Leikarring: Vi bør snart invitere dem til oss i Drammen. Vi skylder dem 

vel et besøk hos oss? Det var snakk om at de skulle komme til oss under byjubileet, men det 

passet ikke akkurat da. 

Framsyning for Ingelin Yngling 16. mars – 60 års dag. Tas opp på neste styremøte. 

Musikk på øvingen 2. tirsdagen i måneden: Trekkspillklubben skal spille fra klokken 1900 og 

hele kvelden. Øyvind har fri den kvelden. 

Sak 2: TAK – planer fremover 

Turer i 2013: Det ble laget en liste og delt ut til medlemmene hvor TAK foreslo forskjellige 

turer, men det var ikke noe respons fra medlemmene på dette.  

Sak 3: 17. mai 

Regner med at det blir samme opplegg på Torget som det var i 2012. Vi lager en liste hvor 

medlemmene skal melde seg på, slik at vi i god tid får en oversikt over hvor mange som blir 

med og danser 17. mai.  

Avslutningen på dagen har TAK ansvaret for. Vi må sikre oss at det er ledig i det nye 

øvingslokale. Live ringer og bestiller. (Etter møtet har Live reservert lokalet i Myre Borettslag.) 

Sak 4: Eventuelt 

- Mail er kommet fra Kulturella Föreningen – det blir Grensetreff 13.-15. september i Sunne, 

  Värmland. 

- Spørsmål fra Drammenselvas Venner om dansing på Holmennokken 23. juni. 

   Forslag om det skal lages en dramatisering av Fanitullen. Musikk er viktig her, kan vi bruke· 

   trekkspill, Ragnars? Må vi ha fele? Spørre evt. Tor Inge Tønnesen? Hvor mange vil være 

   med· på dette? 12 meldte seg på. Hvordan er forholdene for dansing der? Live tar kontakt 

   med·kontaktpersonen i Drammenselvas Venner etter neste styremøte. 

- Det blir flytting til nye lokaler i siste halvpart av februar.  

- Hjemmesiden: Vi har en prøveside – designet er ikke ferdig. Det er gjort en god del arbeid 

   Formatet kan leses på smarttelefon og lesebrett. Live takket Henning for den jobben han har· 

   gjort så langt.  

- Ta en prat med Øyvind og hans måte å spille på?  

- Mimreboka: Evelyn har ansvaret for mimreboka, og hun etterlyste bilder fra 17. mai i 2012 

  samt at vi husker på å ta bilder når vi flytter til nye lokaler. 

 

 

Drammen, 11. februar 2013 

 

Gretha Iversen 

sekretær 

 

 


