
Distriktskappleiken fw aa,nleg fele i Surnoda{
I dagane lE. og 19. august blei den årvisse dist-

riktskappleiken for vanleg fele avvikla i Surna-
cial på Nord-Mflre. Kappieiken var godt fØrebudd
til iilrettelagt, og arranglrane hadde lagt mykje
vinn på å få ei festleg iamme rundt sjØlve tev-
lingane. Dette greidde dei da 69, det let fele nå
a.lLe rom og i alle etasjar på NordmØre F.olkehflg-
sknle, der alle tilskipingane valt halclne og dei
fleste tilreisande budde. Rundt skulen merka ein
lreller lite til stemnet, og oppslutnaden frå sjØlve
Surnadal var nck noko maugelfnll, sær'ieg va.r
det lite ungdom å sjå. Dei fleste val tilreisande,
men det forhindra ikkje at salen var fullsett un-
cl-er tilskipingane, og tevlarane var på trass av
ein del fråfall mange i talet.

ArrangØrane kom vei frå oppgåva si, og Leiv
Lægreid, eldsj ela i Nord-MØre spelemannslag,
leidde stemnet vel i hamn. Han vat ein sakieg
og kjapp konferansier. Det var elles ikkje vant
om åYr@yre mykje godt spel, mykie jamgodt spel,
får ein seia. Særleg var A-klassa jamn, og her
vart d.et nesten berre fprstepremiar" Ingen skilde
seg ut som klår vittnar, så domarane hadde inga
lett oppgåve, Etter ei lengre samtale kom dei
fram til ei resttltatliste, der Hans W. Brimi sto
fl,vst på lista. Brimi var tydelegvis ein popu"Iæ.r
gjest, folk sette pris både på spelet hans og på

2. pr.: Ingrid Ølnes, Sogndal. Vossarudl. ?6. Ellen Vabø
og Olav Bjotveit, Belgen. Vestl.spr. ?5. Ellen Vabø og Olav
Bjotveii, Bergen. Vossal'udl. ?5. Gunnbiøl'g Skålevik og
Arvid Vedå, Bergen. Pols 74. Steinar Drøsda.I, Bergen.
Halling 73. Ingrid Ølnes, Sogndal. Vestl.spr. 72' Jostein
Mæiand, Voss. Vossarudl 68.

Dans kI. B.
1. pr.: Bjørg og Søren Støyva, B,reim. Gamali frå Breim

81. Ka,ri cg Oiav Vethe, Bulken. Vossarudl ?9. Kari Jukle-
staC. oe Egi-l Svidal, Jølst. Sølstrandspringar 79. Jofred
P.eiakvam m/fylgje, Naustdal. Sunnfjordspringar 79. Knut
Blikkberrg, Voss, Hailing 'i8.

2. pr.: Lillian og Per Ø. Tveiten, Bergen. Kvammsprin-
gar 75. Olav Vethe, Bulken. Halling 75. R,agnhild og Atle
Mildestveit, Bg. Fanaspringar ?5. Marit Moldestad og
Bjørn F1øtre, Br. Gamalt frå Breim 74. Anne Tømmerås
o.s Edvin F1åm, Bergen. Vossarull ?2. Svånhild og Erling
Holrnås, Lindås. Vesblandsspr{ngar 72. Kari Juklestad og
Egil Svidal, Jølsi. vossarull 69. I(ari og Oiav vethe, Bul-
ken. VesLlandsspringar 67. Brita og Sjur Gjerde, Jostedal,
Jcstedalsspringar 67. Anne Tømmerås og Edvin Flåm,
Bergen. Vestiandsspringar 67.

3. pr.: Lillian og Per Ø. Tveiten, Bergen, Vossarull 65.

Dans kl, C.

Synneva Bongom m/fylgje, Bergen. Vesuandsspringar
7i. 2. p1'.

Vandrepokal
til beste dansar: Kari Juklestad, Jølster.

Pokal til beste lausdansar: Knut Blikkenberg, Voss.
Vinnar i tevlinga om beste lyarslåitspel: Finn Vabø,

Bergen.

at han framleis er iike aktiv som spelen:a:::..
Koseleg var det å sjå ein nordmøring på ai:.cile -
plass, Jon Røen frå Surnadal delte med Amul:c^
Bjprgen. Harald Gullikstad frå Glåmos sto hdgsl
i klasse B. Imnonerande var det å hØyre gamle-
karane, der Peder Nyhus og Johs. La.ngdygard
vann kvar si klasse. I klasse C var det berre ein
deltakar, men han viste store evner som silele-
mann.

Laurdagskvelden var det festkveld med mange
fine innsiag, bI.a. spel av Sven Nyhus og eir
svensk spelemannslag frå Jamtland, visesong
osb.

i det heile var det eit fint stemne med bra
oppslutnad av publikum og spelemenn. Moro
var det tt ltØWe alt det gode spelet, men etter' å
ha hØyrt tallause springleikar og polsar frå ulike
distrikt i to dagar, så må ein stille seg spørsmå-
iet: Kor i all verda blir det av dansen? Er ikkje
det folkekuitur på iine med felespelet? Eg er
redd ei slik einsidig dyrking av felemusikken som
konsertmusikk ikkje er særleg livskraftig over
lengre tid. Dansen vii tvillaust aktivisere meir
ungdom, så miijøet blir meir naturleg. Det verkar
iitt kunstig når speiemennene i to dagar kjem
fram på scenen og spelar dansemusikk for mi-
krofonar, dommarar og publikum. Det er ikkje
rette situasjonen for slik musikk.

Dommarane var Ola Opheim, Vågå, Nils Hest-
nes, Vestnes og Rolf Nyhus, Rlros.

1. pr.: Ilans W. Brimi, Garmo 272 poeng. John Røen,
Snrnadal 271. Amund BjØrgen, Garmo 271. BjØIn Odde,
ciarmo 270. Krisien Fyrun, 266, Knut lijøk, Garmo 260.
Iva:, Schølberg, Vågåmo 260, Sverre Bjørkås, Oppdai 251.
Inglid Risbakken, Hamar 248. Kollbjø]'n Halse, Ål.,,undeid
247.

2. pr.: Ellef Hjeilbakk, Stranda 234 p. Eina-r Tuliurr.
LamZ29. Anders Gjendem, Molde 207.

flans W. B:'imi.
vi:a.nar av klasse å.
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