
Møtereferat for leiarmøte under Vestlandskappleiken på 
Nordfjordeid 20.oktober 2019
Oppmøte:

Knut David Hustveit og Britt Pernille Frøholm frå Sogn og Fjordane Folkemusikklag, Per 
Øyvind Tveiten frå Hordaland Folkemusikklag og Kvemmingen, Brit Sørland frå 
Bygdedanslaget i Bjørgvin, John Oddvar Kandal frå Breim spelemannslag, Leon Årdal frå 
Indre Sunnfjord spelemannslag, Aud Sissel Orheim, Kjartan Naustdal, Hilde Henriksen, 
Anne-Lise Bakke og Solveig Haugen frå Nordbygda spel og- dansarlag og Øystein Dal frå 
Eid spelemannslag, 

SAKLISTE 

1. Godkjenning av innkalling og sakliste 

Godkjent.

2. Vestlandskappleiken 2019  
a) kort oppsummering ved hovudnemnda b) kommentarar frå laga 

-Kjartan oppsummerte om prosessen med å arrangere kappleiken. Arrangøren 
hadde hatt ein del utfordringar med onlinesystemet til Folkorg og dette tok lengre 
tid enn planlagt dels på grunn av nye ansettelsar i Folkorg, mange klassar som 
mangla i systemet og at dei kom for seint i gong med påmeldingane. Prosessen 
med påmelding burde starta allereie så tidleg som på våren.

-Tilbakemelding på at dans til bygdedansspel ikkje fungerte. Blir det mykje støy 
og uro for dommarane? Britt Pernille har fått tilbakemelding frå dommarane om at 
dansande publikum fungerte betre til runddansklassane enn til 
bygdedansklassane. 

-Innspel frå John Oddvar Kandal om at viss det skal vere dans til desse klassane 
kan det oppmodast om å velje dansbar musikk viss ein ønskjer å spele det i 
påmeldingsutlysninga.

-Ønskje om at det skal inn i reglementet at runddansen skal vere med. I dag er 
dette lokal arrangør som i dag bestemmer. 

-For Sogn og Fjordane har det vore positivt å ha med runddans fordi dette 
trekkjer meir folk. Per Øyvind Tveiten tar med dette tipset tilbake til arrangør av 
neste års kappleik. 

-Fleire meinte at det er for seint å ha premieutdeling kl. 00:00 og at ein bør 
vurdere å ha premieutdeling for juniorklassane tidlegare. 



-Innspel til arrangør om premiar som ikkje er matvarer. Kommentar frå arrangør 
om at det tek lang tid og er vanskeleg å få sponsa pengepremiar, men det kan 
vere aktuelt å vurdere gåvekort. 

-Ønskje frå styreleiar i Sogn og Fjordane Folkemusikklag om ein rapport og 
budsjett frå arrangørlaget for kappleiken. 

-Tilbakemelding frå møtedeltakarane om at dei var imponerte over at så få 
frivillege har fått arrangementet til å gå så greitt. Bra at alt er samla i eitt hus og 
ikkje minst at der er god mat lett tilgjengeleg.  

-Arrangør hadde utfordringar med nymåla golv, noko som var uheldig for 
dansarane. Operahuset insisterte på å gjere dette.

-Kommentarar på scenelyden og at ein kanskje burde vurdere eit anna oppsett 
på scena spesielt i lagspelklassane. 

3. Samanslåing av Sogn og Fjordane og Hordaland Folkemusikklag. -prosessen 
vidare 

- Per Øyvind Tveiten informerte kort om prosessen der. Det er etablert ei 
arbeidsgruppe med Førdefestivalen, Ole Bull-akademiet og hardingfela.no. 
Hordaland og Sogn og Fjordane Folkemusikklag burde kome saman og 
diskutere prosessen vidare. Vestland vil mest truleg ha ein organisasjon å 
forholde seg til. Hordaland Folkemusikklag har invitert til uformelt møte som 
Sogn og  Fjordane Folkemusikklag i utgangspunktet er positive til, men har 
førebels ikkje klart å finne helg.

- Knut David Hustveit informerar om prosessen i Sogn og Fjordane og litt om 
korleis vi driftar Folkemusikklaget.  

- På kort sikt burde vi få ei felles plattform for å få eitt talerør inn til Vestland. 
Neste milepæl er når budsjettet for Vestland er fastlagt. 

- Kva skjer med fylkeskappleiken? Blir det fylkeskappleik i framtida? Bekymring 
for at miljøet smuldrar opp. Møtedeltakarane ytra ønskje om kappleik både vår 
og haust og at ein også i framtida skal satse på kappleik som arena. Det var eit 
sterkt ønskje om at fylkeskappleikane skal bestå. 

- Forslag om å involvere Møre og Romsdal og Rogaland meir i 
Vestlandskappleiken. 

- Kommentar på at områdelag ikkje bunden av fylkesgrensene.  

http://hardingfela.no


4. Nordic Folk Camp 2020  
-Diskusjon om dette er eit arrangement Sogn og Fjordane Folkemusikklag kan ta 
på seg gjerne i samarbeid med Hordaland Folkemusikklag.

Knut David Hustveit informerar om epost frå Linda Dyrnes om Nordic Folk Camp. 

Konklusjonen er at dette bør vere same veke som Mokurset har brukt å vere og 
gjerne i samband med Førdefestivalen. Sogn og Fjordane har både lokale og 
mulegheiter til å gjennomføre dette og vurderar det som liten økonomisk risiko 
med alle dei støtteordningar som fins til eit slikt prosjekt. Møtelyden var positive til 
å gå vidare med dette. Dagleg leiar i Sogn og Fjordane Folkemusikklag har 
informert Linda Dyrnes og ventar på tilbakemelding frå Folkorg om dette er 
aktuelt. 


