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AKTIVITETSPRISEN FOR 2019 TIL STADLANDET UNGDOMSLAG
Aktivitetsprisen går i år til Stadlandet UL. Laget er særleg kjent for å arrangere Dragseidespelet «På
Sverdeggja» som i 2019 vart framført for 13. gong. Dette er eit friluftspel skreve av Rolf Losnegård,
med opphav i 1000-årsmarkeringa for Olav Tryggvasson si kristningsferd i 997.
Stadlandet Ungdomslag har sidan starten i 1997 hatt både kunstnarleg og organisatorisk ansvar for
gjennomføring av spelet. Dette er eit stort løft for laget, med mange bidragsytarar. Spelet medverkar
òg til å setje Stadlandet på kartet. Tilbakemeldingane var veldig positive frå publikum. Nytt av året
var konsert i Ervik kyrkje, der aktørar frå Dragseidspelet òg medverka.
Sjølv om dei arrangerte Dragseidspelet hadde teaternemnda likevel overskot til å starte planlegging
av skodespelet «Rett i lomma» med premiere i 2020!
Men Stadlandet Ul har òg omfattande aktivitetar i tillegg til Dragseidspelet. Laget har over lengre tid
renovert ungdomshuset Blikken, som vart gjort ferdig i 2019 med oppussing av uteboda. Med dette
har dei òg fått skikkeleg lager til kostymane til Dragseidspelet.
Ungdomshuset Blikken vert mykje brukt, med faste aktivitetskveldar, vaksenringen,
ungdomskveldane kvar fredag er alltid populære og er eit viktig tilbod til ungdommen. Laget fekk òg
tid til å arrangere filmkveld under kulturnatt 2019. I tillegg har Stadlandet UL fått tid til einskilde
dansesamlingar for barn. Huset vert òg brukt til møteverksemd og bandøvingar. Her får lokale
ungdommar spele i lag med kyndig instruktørhjelp frå vaksne. Ungdommane deltok på UKM og gjekk
vidare til fylkesmønstringa.
Som regionlag tykkjer vi det er viktig å stimulere og vise interesse for kva aktivitetar og planar
lokallaga har. Ikkje minst er det inspirerande for både oss i styret og andre lag å få innsikt i kva
aktivitetar andre lokallag har. Denne gongen hadde vi òg eit ønskje om å heidre Margit Fløde for
hennar innsats. Margit har i mange år gjort ein uvurderleg innsats for både lokallaget og
Dragseidspelet, fortel styreleiar Hildegunn R. Gjelsvik i Sogn og Fjordane Ungdomslag.
Stadlandet Ungdomslag
Stadlandet ungdomslag vart skipa 25. oktober 1947. Ungdomslaget held til i ungdomshuset «Blikken»
bygd på 1970-talet. Laget overtok huse frå Mongstad i 2005. Bakgrunnen var manglande tilhaldsstad
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og behov for eit permanent hus for dei unge. Huset har blitt renovert dei siste åra og vert mykje
brukt.
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