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Oppsummering  
 

Aktiviteten i Folkedanslaget har vært god i 2019, og det har vært mange ulike typer aktiviteter 

knyttet til folkedans. Styret har fungert godt i 2019. Medlemmene har stilt opp og bidratt til at 

aktivitetene til laget gjennomføres. 

 

Aktivitetene til Folkedanslaget, både øvinger, framsyninger og andre aktiviteter er i hovedsak 

i lag med Spellmannslaget. Folkedanslaget er heldig som har levende musikk på sine øvinger. 

Takk til Spellmannslaget som stiller opp. 

 

Oppmøtet på torsdagskveldene var godt, spesielt når man øvde til framsyninger på 

cruisebåtene. 

 

Rekrutteringen kunne vært bedre, og mange av de som kommer på øvingene er folk som er i 

Tromsø i kortere tid som følge av studier eller jobb.  

 

Barneleiken hadde et aktivt år i 2019, spesielt på våren hvor de var delt i 2 grupper, steg 1 og 

steg 2 på torsdagene. Dessverre gikk deltagelsen ned på høsten slik at det da har vært ei 

gruppe. Ungene kunne dessverre ikke delta på framsyningene på cruisebåtene, da rederiet fra 

2019 krever at deltagerne må være minst 18 år. 

 

Antall deltakere på Mimringen går litt ned, men aktiviteten er god alt tatt i betrakting. 

 

 

 

Styret i Folkedanslaget 
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Styret 
Styret i Folkedanslaget har i 2018 bestått av: 

Leder:     Kjetil Helstad  

Kasserer:    Trine Aase 

Styremedlem:    Veronika Lilleng  

Styremedlem:   Tove Leinslie  

Styremedlem:   Irene Dahl   

 

1.varamedlem:   Berit Bugjerde  

2.varamedlem:   Ole Kristian Solheim Lensegrav 

3.varamedlem:   Gunhild Slettvold  

Styret har avholdt 10 styremøter og behandlet 113 saker. 

Arbeidsutvalget i Barneleiken har hatt 1 møte med foreldrene. Leder har vært Susanne 

Hebnes. 

Arbeidsgruppa for Mimringen har vært Synnøve Lockertsen og Sigfrid Westerås. 

 

 

Medlemmer     
Folkedanslaget hadde 68 medlemmer ved utgangen av 2019, en liten reduksjon på 2 fra 2018. 

Medlemstallet blant barn og ungdom har gått litt ned og litt opp for voksne. Uansett er det er 

viktig å følge opp medlemsinnmeldinga med jevne mellomrom.  

 

  5 - 13 år 14 - 25 år + 26 år Totalt antall 

Ant medl. 31.12.19  11  1  56  68 

Ant medl. 31.12.18 13 3 54 70 

 

 

Økonomi  
Regnskapet for 2019 viser et overskudd på kr 34 119,61, mot et budsjettert underskudd på kr 

109 000.  

Inntektene er høyere enn budsjettert, samtidig som kostnadene ble lavere. På kostnadssiden 

planla barneleiken å delta på barnestevne i Bodø i april, men det utgikk pga flystreik. 

Kostnader til egne og eksterne kurs, pluss Styret til disposisjon er også betydelig lavere enn 

budsjettert.  

Balansepost 1500 – Kortsiktige fordringer har hengt med over flere år, og sletting av den er 

avtalt på flere årsmøter.  

 

 

Aktiviteter  
Folkedanslaget har også dette året danset på 17. mai, holdt kurs og hatt sosiale arrangementer.  

 

Dansekvelder 
De tre aktive gruppene har hatt instruktører på de fleste kveldene i løpet av året. Barneleiken 

hadde i vårterminen 2 definerte grupper med 2 instruktører hver. Monica og Veronika 

instruerte de eldste ungene, mens Susanne og Marthe tok seg av de yngste. Dessverre slutta 

mange i Barneleiken i løpet av sommeren, og de ble så få at de slo seg sammen til ei gruppe i 

høstterminen. 

Torsdagsdansen brukte fra starten av året mye tid på instruksjon av programmet til dansinga 

på cruisebåtene, noe som programkomiteen tok seg av. Ellers har vi instruert mye på dugnad, 
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pluss at enkelte tema har hatt "sine" instruktører, f.ex. Latindanser (Anne K.). Dette året 

hadde vi ingen gjesteinstruktører.  

 

Vi fortsatte suksessen med åpne dansekvelder hvor musikerne bestemte musikken, delvis etter 

ønske fra danserne. Ved et par tilfeller kombinerte vi dansekveld med en konsert i forkant. 

 

Følgende personer har instruert dette året: 

 

 Barneleiken Torsdagsdansen Mimringen 

Susanne Hebnes     vår/høst   

Marthe Ottarsen Nøstvik     vår       

Monica Olsen Slettvold     vår   

Veronika Hope Lilleng     vår/høst vår/høst  

Tove Leinslie  vår/høst  

Lillian Jensen  vår/høst  

Trine Aase  vår/høst  

Anne Kviteberg  vår/høst  

Berit Bugjerde  høst  

Sigfrid Westerås   vår/høst 

Tor Helø   vår/høst 

 

 

Kurs 
I 2019 arrangerte vi bare ett kurs, et begynnerkurs i oktober. Dette ble veldig bra, og vi håper 

at noen av deltakerne vil komme og danse med oss fast. 

 

Det ble ikke sendt noen på kurs hos andre.  
 

Egne kurs Sted/Dato Deltakere Instruktør(er) 
Kurs i nordnorske 

musikk- og 

sangdanser  

Poulsbo, Washington 

USA 

16.-18. august 

ca. 100 eksterne 

Tove Leinslie 

Kari Anne Bø 

Hanne Lund 

Begynnerkurs i 

folkedans 

BUL-huset  

25. – 27. oktober 
12 eksterne Berit Bugjerde 

 

 

Framsyninger 

Et av dette årets store framsyningsoppdrag var å danse for turister på 2 cruiseskip fra AIDA-

rederiet 7.februar, 14.mars, 21.mars og 28.mars. Vi brukte i hovedsak det samme programmet 

som i fjor, men med noen utskiftinger så vi ikke skulle gå lei. Like i forkant av framsyningene 

fikk vi beskjed om at ingen under 18 år kunne være med. Det betydde at alle ungene våre 

måtte være igjen på land. De ble veldig lei seg for det, for de hadde øvd mye og gleda seg til 

dette. Vi prøvde å klage til selskapet, men det hjalp ikke.  

 

17.mai ble også i 2019 feira på Skansen i fint vær med taler, kor og kaffe. Vi danset på plena 

i ca. 30 min., både uten og med publikum. Det så ut til at folk likte det i år også. 

  

Det største oppdraget ble likevel folkedans-«turnéen» på vestkysten av USA i august, da vi 

besøkte de skandinavisk-amerikanske dansemiljøene der. For å løse dette på en bra måte 

måtte vi låne 6 dansere fra Bodø folkedanslag, det gikk helt fint. Se egen rapport, vedlegg 1. 

 

Takk til alle som har stilt opp der vi har vist oss fram!  
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Når For hvem/anledning Hvor Dansere Musikere Tilskuere 

7/2 -  

28/3 

Turister på AIDA-båter  

(T) 

Tromsø havn 

Prostneset og 

Breivika 

12 voksne  7 ca. 100 x 4 

9/5 Våravslutning (B) BUL-huset 14 barn 3 ca. 30 

17/5 Tromsøs befolkning (A) Skansen 12 voksne 7 60+ 

10/8 Scandinavian festival  (T) 
Junction City, 

Oregon 

7 voksne + 6 

fra Bodø 
4 

ca. 100 x 2 

11/8 
Norsk-amerikanske 

dansegrupper  (T) 

Nordia House, 

Portland OR 
 ca.30 

12/8 Sons of Norway  (T) 
Nidaros Lodge, 

Gearhart OR 
ca. 35 

14/8 
Norsk Folkedans Stemne   

(T) 

Leif Erikson 

Hall, 

Seattle WA 

ca. 60 

17/8 
Norsk Folkedans Stemne  

(T) 

Grieg Hall, 

Poulsbo WA 
ca. 60 

Barneleiken, Torsdagsdansen, Mimringen, Alle gruppene 

 

 

Fester og andre arrangement 
Dette året har vi ikke hatt eller deltatt i så mange «utenom»-aktiviteter. Dels fordi vi ikke har 

hatt kapasitet eller anledning til å delta, eller at det ikke har vært så mange arrangement. 

 

I vårterminen var 6 deltakere fra Folkedanslaget på fagseminar i Harstad, arrangert av 

Folkemusikk Nord. Der skulle vi finne salmetoner som kunne danses til, og vi måtte tenke på 

litt nye måter!  

 

Nytt av året var fellesreise til Rørosmartnan. 8 personer fra Folkedanslaget og 

Spellmannslaget leide en leilighet og reiste avgårde til polsdans og martnasaktiviteter. Det var 

ei skikkelig vitaminpille! 

 

Det ble ikke arrangert dansekveld/fest i forbindelse med kurset i høst. Derimot arrangerte vi 

en konsert med dans etterpå i september. Haruko Toyoshi og noen venner av henne spilte 

japansk musikk på bl.a. harpe og koto («japansk langeleik»), og Angela og Haruko spilte noen 

irske slåtter. Det var et vellykka arrangement med mange deltakere. 

I oktober ville vi prøve å arrangere en Folkemusikkpøbb i BUL-huset, noe vi har snakka om 

lenge. Folkemusikkgruppa RIM med bl.a. Hilde Fjerdingøy spilte flott musikk, men det kom 

dessverre ikke så mange tilhørere som vi hadde håpet, så det ble ikke så mye dans etterpå. 

Litt seinere i oktober var vi også medarrangører av en konsert med to japanske venner av 

Haruko, som spilte fløyte og harpe. Disse var proffe og trakk et stort publikum. Vi fikk også 

servert kaffe og gode kaker. 

 

Årets barnestevne skulle være i Bodø i april, men pga. streiken i SAS kom ikke våre deltakere 

av gårde. Det ble heldigvis ikke noe økonomisk tap for oss, men de unge deltakerne syntes det 

var veldig leit. De fikk da en pizzafest som kompensasjon. 

 

Torsdagsdansen avslutta også i 2019 vårsemesteret på tradisjonell måte med grill- og 

dansefest på brygga til Øyvind, Hanne, Kurt og Lillian i Skulsfjorden, i samarbeid med 

Mimringen. Dette var et samarrangement med den tradisjonelle middagen for det gamle og 

det nye styret pluss de som hadde deltatt på framsyningene på cruisebåtene, noe som funka 

bra. 
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Juleavslutninga var også tradisjonell med risengrynsgrøt og julesanger, og dansen gikk lystig 

rundt juletreet. Mimringen hadde også i år sin egen tradisjonelle avslutning til jul. 

 

Type arrangement Sted/Dato Deltakere Instruktør(er) 

Fagseminar Harstad 9.-10. februar 6 fra Folkedanslaget 
Sigurd Johan 

Heide 

Rørosmartnan Røros 21.-24. februar 8 fra Folkedanslaget  

Sommeravslutning 

Torsdagsdansen og 

Mimringen 

Skulsfjord 7.juni 

25 deltakere fra 

Spellmanslaget, Mimringen 

og Torsdagsdansen  

 

Konsert (japansk 

musikk) og dansekveld  

BUL-huset  

26. september 
ca. 40 dansere og spellfolk  

Folkemusikkpøbb med 

RIM 

BUL-huset  

18. oktober 
20  

Ungdomsringsamling Bodø 25. oktober 2 fra Barneleiken  

Konsert med to japanske 

musikere 
30. oktober ca. 45  

 

 

Samarbeid 

Folkedans- og folkemusikkmiljøet her i byen/landsdelen ble heller ikke vesentlig større i 

2019, så det gode samarbeidet vi har hatt med Spellmannslaget og Gisund Leikarring har 

fortsatt på en fin måte. Spellmannslaget har hatt ei fin utvikling de siste åra, noe som 

inspirerer oss som dansere, og vi og Gisund leikarring besøker hverandre og reiser på 

arrangement sammen når det er mulig. Det ble dessverre ingen anledninger i 2019. 

 

Samarbeidet med Folkemusikkpøbben i Tromsø fortsetter under forutsetning av at 

arrangementene kan foregå på BUL-huset, og at utgiftene ikke blir alfor store. Både 

Folkedanslaget og Spellmannslaget er interessert i å samarbeide om dette, og vi jobber også 

med å finne andre finansieringskilder. 

 

Samarbeidet med Foreningen Norden fortsetter også sjøl om vi ikke hadde mulighet til å delta 

på deres førjulsarrangement på Rådhuset i 2019. 

 

Prosjektet "Bygda dansar"/ Arktisk takt i Troms er for unge dansetalenter og varer i perioden 

2017-2020. Vi har to jenter fra Barneleiken med som deltakere der pluss Berit Bugjerde som 

instruktør. 

 

 

Representasjon 
I 2019 var det ingen delegater fra BUL Tromsø på Landsmøtet til Noregs Ungdomslag fordi 

SAS streika. 

Gunhild Slettvold var med i styret for TUF, og Kjetil Helstad, Kurt Klausen, Sigfrid Westerås 

og Kari Stangnes var representanter på årsmøtet i TUF. 
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Gruppene 
 

Torsdagsdansen 
2019 var et aktivt år sjøl om vi ikke holdt så mange kurs og dansefester. Suksessen med åpne 

dansekvelder fortsatte, men det viser seg at det er stort sett våre egne aktive som møter opp. 

Noen stor rekruttering får vi altså ikke, men flere spellefolk utenfra møter. 

Oppmøtet på danseøvingene har også i år vært varierende, med mellom 6 og 12 dansere. Folk 

har kommet og gått, noen er innom og prøver seg, og noen blir. 

Vi ser igjen at det som virkelig samler folk, er når vi får danseoppdrag som vi må levere på. 

Det holder oss skjerpa, noe som blir mer og mer nødvendig ettersom tida går…  

Reiser virker sosialt, så det må vi bare fortsette med. 

 

Vi deler bra på å instruere, sjøl om vi er ganske få instruktører. De åpne dansekveldene avlaster 

en del, og også når vi har konserter o.l. 

Spellmannslaget stiller på alle øvinger og framsyninger med flott levende musikk. Vi er veldig 

heldige som har ei slik ordning, som vi setter stor pris på.  

 

Også i år stilte Torsdagsdansen med et lag til «Kven veit?». 

 

 

Pols i hverdagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
har ligget i dvale i 2019. Berit Bugjerde er kontaktperson, og vi håper på større aktivitet i tida 

framover. 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmelding for «Mimringen» 2019 
 

Vi har hatt 8 øvinger i 2019. Sigfrid Westerås og Tor Helø har vært instruktører. 

Dansegruppa har vært ganske stabil med fra 9 til 16 deltagere.  

Alle øvinger avsluttes med sosialt samvær med kaffe og medbrakte godsaker.  

6.nov. hadde vi en koselig avslutning for Mette og Atle som har flyttet til Oslo. 

Juleavslutninga var tradisjonell med koldtbord der alle tar med mat. Noen hadde funnet fram 

ballkjolene som ble sydd for snart 20 år siden (2003)  

   

Vi deltok med et lag i «Kven veit».  

 

Sigfrid  
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Årsmelding 2019 barneleiken i Folkedanslaget i BUL Tromsø 
 

Vår: 

Trenere: Monica Slettvold Olsen, Veronica Hope Lilleng og Susanne Hebnes.  

Steg 1: 7 barn,  Steg 2: 7 barn  

 

Vårhalvåret 2019 var preget av mye fin dans, men desverre en del skuffelser. I januar hadde 

vi et hyggelig karneval med felles kveldsmat for de to gruppene. Gruppene hadde delte 

øvinger for å trene på sitt nivå, men øvde sammen en gang i måneden. Ved disse øvingene 

spiste vi også kveldsmat sammen.  

Steg 2 hadde gledet seg til å opptre på cruisebåt med de voksne, noe de hadde gjort året før. 

Dette året fikk vi beskjed om at barna ikke fikk være med pga endring i deres regler. De eldste 

barna fikk i stedet være med å øve med de voksne en kveld. 

Vi var flere fra både steg 1, steg 2 og juniorspillemannslaget som skulle på barnestevne i 

Bodø. Her ble vi dessverre rammet av flystreiken og kom oss ikke avgårde. Vi dro en liten tur 

for å spise pizza sammen. 

Dansere fra begge gruppene var med å viste seg frem på skansen 17 Mai.  

Vi avsluttet året med en sommeravslutning for alle begge gruppene og juniorspelemannslaget. 

 

 

Høst: 

Trenere: Veronica Hope Lilleng og Susanne Hebnes  

Steg 1: 4 barn,  Steg 2: 4 barn 

 

Det var et slunkent lag som møtte opp etter sommeren. Tre barn hadde sluttet pga interesse og 

tre hadde flyttet til en annen by. Vi valgte derfor å slå gruppene sammen. 

Vi startet året med en hyggelig hyttetur til fosshøgda der vi øvde på dans, spiste taco og 

hygget oss. Vi brukte høsten på å øve inn et oppvisningsprogram vi kan bruke til å vise oss 

mer frem. Her har instruktøren i juniorspelemannslaget spilt en del for oss og vi har fått et fint 

samarbeid. Målet er at de skal kunne spille til noen av dansene våre slik at vi kan vise oss 

sammen.  
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Vedlegg 1 

 

RAPPORT FRA FOLKEDANSLAGETS TUR TIL USA 7.-19. 

AUGUST 2019 
 

Det starta med at vi høsten 2018 ble invitert til å delta på Norsk Folkedans Stemne i 

Seattle/Poulsbo 16.-18. august 2019 og evt. også på en skandinavisk festival i Junction City i 

Oregon helga før. Ettersom de fleste av oss nå er frikobla fra skolestart, og det var en viss 

interesse i laget for å reise, svarte vi positivt til begge deler. Vi måtte jo også ha musikk med, 

og til slutt ble vi 7 dansere og 4 toraderspillere som ville delta. Vi planla et 

framsyningsprogram med utgangspunkt i det programmet vi hadde brukt på cruisebåtene de 

siste 2-3 sesongene, og fant ut at vi gjerne skulle ha vært noen flere, sånn at vi kunne vise 

noen litt mer spektakulære danser. Vi sendte derfor ut en forespørsel til våre «nabolag», og 

fikk napp fra Bodø folkedanslag, som ville stille med 6 dansere. Dermed ble vi til sammen 17 

personer som reiste. Disse gikk det fint å fordele på to minibusser, som vi leide for å kunne 

kjøre mellom de stedene vi skulle besøke. Kjetil og Kurt var stødige og gode sjåfører. 

Det viste seg at det var mange som ville ha besøk av oss, og vi endte opp med å opptre og 

danse med folk på 5 plasser før vi kom til Norsk Folkedans Stemne, som var det opprinnelige 

målet. De fleste var tilknytta Sons of Norway og/eller lokale folkedansgrupper, og alle hadde 

egne forsamlingshus med gode dansegolv. Gjennomsnittsalderen til vertskapene var relativt 

høy og aktiviteten i lagene gjenspeila gjerne dette, men det var ingenting å utsette på 

entusiasmen for den skandinaviske kulturarven! Det var faktisk flere av dem som hadde 

«or’ntlige» bunader, og de spilte slåtter som vi til dels kjente igjen. Kurt traff også en 

felespiller som hadde aner fra Lofoten! Vi ble innkvartert privat under hele turnéen, og da 

fikk vi et solid inntrykk av at amerikanerne er minst like forskjellige som nordmenn! Vi 

opplevde alt fra «Prinsessa på erten»-senger med rysjer og bamser, til sovesofa og sjølbetjent 

frokost, og godt var det. 

Ettersom planlegginga skred fram, gikk det opp for oss at Norsk Folkedans Stemne er ei rein 

kurshelg hvor vi var forventa å være instruktører! Vi måtte derfor finne ut hvilke danser, 

sanger og toraderslåtter vi ville lære bort, og sende dem over for oversettelse og opptrykk i 

kursheftet deres. Den foreslåtte kurstimeplanen syntes vi var ganske heftig, og vi måtte sørge 

for å fordele tid og oppgaver sånn at ingen skulle bli helt utslitt. Spesielt måtte vi fordele 

musikerne, så vi kunne få levende musikk til danseinstruksjonene. Takket være Thor Arne fra 

Bodø, som hadde tatt med seg toraderen, gikk dette bra. Anne K. hadde dessuten et kurs i 

torader, og Kari Anne, Hanne og Tove sto for instruksjon av sanger og danser. Alle danserne 

deltok i varierende grad i kursøktene, både som «demonstranter» og meddansere, sånn at 

kursdeltakerne skulle lære raskere. Og det gjorde de! Aldri har vi vel sett så mange ivrige 

Nordlandspolsdansere klokka halv ti om morran!! I Poulsbo bodde vi på hotell, noe som 

gjorde at vi kunne være sammen omtrent hele tida og også teste ut det lokale utelivet. 

Vi er jo vant til at ulike grupper opptrer for og lærer av hverandre når vi er på 

folkedansfestivaler, og vi spurte derfor om de kunne lære oss noen danser på festivalen. Dette 

spørsmålet hadde de visst ikke fått før, men vi greide å få med oss i hvert fall 4 danser hjem, 

som vi kan øve på utover høsten. I tillegg hadde de noen sosiale danser som var temmelig like 

noen av våre.  

Ikke nok med at vi skulle holde ei hel kurshelg, de skulle også ha opptak av alt vi skulle lære 

bort! Dette tok noen timer over to dager, så den tida vi gjerne skulle hatt til turisme, ble 

ganske godt spist opp. Noen rakk så vidt en shoppingtur eller en rask runde i det nordiske 

museet i Ballard, samt en inspeksjon av slusene og laksetrappa.  Men det skal innrømmes at 

hovedgruppa hadde en dag til sightseeing i Seattle etter at de ankom den 7. august, mens etpar 

andre hadde tjuvstarta med ei uke i San Fransisco. Familien Helstad var dessuten så ivrige at 

de tok seg en ekstra turistrunde på 3 dager etterpå. 
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Kort oppsummert deltok vi på følgende: 

7/8    ankomst Seattle, Washington 

8/8    fridag i Seattle WA 

9/8    kjøre til Eugene, Oregon. Mat og dans i Eugene OR 

10/8  to framsyninger på Scandinavian festival i Junction City OR 

11/8  framsyning og dans i Portland OR 

12/8  framsyning og dans i Gearhart OR 

13/8  kjøre til Seattle, litt turisme på veien 

14/8  opptak av danser, middag, framsyning og dans i Seattle 

15/8  lydopptak av sanger og slåtter, grillfest hos et av vertskapene 

16/8  reise til Poulsbo, kurs om ettermiddagen, middag og dans om kvelden 

17/8  kurs hele dagen, middag og dans om kvelden 

18/8  kurs til ca. 16, middag, reise tilbake til Seattle 

19/8  reise hjem 

 

Disse deltok på turen: 

fra Folkedanslaget i BUL fra Spellmannslaget i BUL    fra Bodø folkedanslag 

Randi Sælebakke Kari Anne Bø  Magnus Johannessen 

Tove Leinslie Liv Astri Nesset  Audhild Hansen 

Kjetil Helstad  Anne Kviteberg Ivar Mikalsen 

Eli Anna N. Helstad Kurt Klausen Marit Mikalsen 

Trine Aase  Thor Arne Nesje 

Hanne Lund  Lydia Nesje 

Øyvind Singelstad   

 

 

Tromsø 8/10-19 

Folkedanslaget i BUL Tromsø 

 


