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Rapport från årets Distriktsstämma den 22 mars. 
 
Söndag 22 mars var det distriktsstämma i Bälinge Bygdegård och i år var det Kultur-
förenigen Fyrisgillet som bjöd in. 
 
Vi möttes av deras fina utställning av hantverk,  vävda mattor, vävda löpare, knyppling 
och träslöjd. På scenen satt spelmanslag och bjöd på fin musik. 
 
Vi var ca 50 personer som deltog i stämman som avlöpte smärtfritt. 
I år hade vi besök av riksordförande Ingela Thalén som berättade vad som händer och 
sker i vårt avlånga land. 
 
Riks satsar stort på den gamla svenska skatten av folkvisedanser och ordnar kurser i 
det. Ingela meddelade också att spelmansstämman på Skansen inte blir i år alltså inte 
heller Upplands schottisen kan bli på Skansen.  AB Kungsträdgården vill gärna ha 
Spelmansstämma den 29 augusti. Det är ju fantastiskt om den kan vara där. 
 
Efter stämmans förhandlingar hade vi grupparbete. Varje grupp fick svara på 4 frågor 

Hur förnyar vi Upplands schottisen? 
Hur får vi flera medlemmar? 
Vad förväntas av distriktet? 
Vad förväntas av riks? 
 

Styrelsen ska nu sammanställa och bearbeta svaren och återkommer med resultatet. En 
del av svaren kommer att diskuteras på höstupptakten som är den 27 september. 
 
Det var en fantastik trevlig dag som avslutades med en god middag. 
Häverö folkdanslag bjuder in till 2016 års distriktsstämma den 19 mars. 
 

Maria Jansson 
Ordförande 
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Höstupptakt 
Modell 2015 kommer att ske den 27 september. 

Start 17.00 i Ringhem. 
På programmet: Uppföljning av frågor på stämman. 

Övriga aktuella frågor 
Mer program kommer, men boka in dagen. 
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Folkdansringen i Uppland  

Bjuder in till  planerade kurser i  
 

1. Hur lär man ut  

danser och lite mer 
Troligen lördagen den 19 i september och  

på Nyby servicehus 
Mer information  

kommer när allt är klart. 
Men håll dagen öppen för denna ledarkurs. 

 

2. Kurs i medlemsregistret  
(önskemål från grupperna på stämman) 

Datum ej bestämt men vi vill veta hur ni 
ser på tidpunkt: 

Är en vardagskväll lämplig eller är sön-
dag eftermiddag bättre? 

 
Lämna ditt svar till Staffan Dackman 

helst på e-post: 
uppland@folkdansringen.se 
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FOLKDANSRINGEN I UPPLAND  
 BJUDER UPP TILL KURS 

  

DANSER FRÅN GÄSTRIKLAND 
 

NÄR:  Lördag den 14 November 2015  kl. 9.30 – 16.30 
 
VAR:  Tensta Bygdegård i Tensta ca 2 mil norr om Uppsala 
 
INSTRUKTÖRER: Benno Eriksson och Christina Skoglund 
 
SPELMÄN:  Tony Wrethling 
 
KURSINNEHÅLL: Polska från Åmot 

Bondpolska från Överhärde 
Bondpolska från Hedesunda 
Bondpolska från Bäck 
Polka-polkett från Råhällan 
Trestegsvals från Hedesunda 
Mazurka/Gubbjuck från Årsunda 
Tyskpolska från Jädraås 

  
Danserna från Gästrikland är diplomdanser vid  
Polskmärkes-upp-dansningen 2016 

 
KURSAVGIFT: 250 kr per person för medlemmar i Folkdansringen. Övriga betalar  
 300 kr per person. Betalas efter erhållen bekräftelse till Folkdansringen 

i Uppland, plusgiro 44 56 88 -5. 
 
ANMÄLAN:  Senast den 1 november 2015 till martensson_magnus@telia.com 
 
UPPLYSNINGAR: Göran Skagius, 070 244 47 45  

Magnus Mårtensson, 072 726 54 29 
Gunilla Landmark, 018-50 06 20, 0706 560620 

 
Anmäl Er gärna parvis samt ange förening, mailadress och telefonnum-
mer.  
Antalet deltagare på kursen är begränsat, så dröj inte med anmälan. 

 
FIKA:  För- och eftermiddagsfika ingår i kursavgiften.  
 
LUNCH: Ta med egen lunch. Det finns kök med bl.a. mikro att tillgå. 
 
  
Välkomna  
Folkdansringen i Uppland 
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KURS I KRYMPBURKSTILLVERKNING 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LÖRDAGEN DEN 30 maj 10:00-16:00 
 

Plats 
Knarrbacken  kalmarleden Bålsta 

 
Kursavgift 150:- /deltagare 

 
Medtag 

 lunchkorg, kniv och skedkniv, (det finns ett begränsat 
antal skedknivar till utlåning) 

 
Anmälan senast den 24 maj 

 
Åke Fredriksson tel. 070-2228875 efter 17:00 

E-post fredriksson.ake@gmail.com 
 

Björn Källberg tel. 070-5475058 
E-post bjornkallberg@bktv.nu 

 
Anna Hellström tel. 070-3928878 

E-post anna.k.hellstrom@telia.com 
 

Christer Östblom tel. 070-6631448 
E-post christer.ostblom@live.se 
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Upplandsschottisen 2015 
 

I år  kommer den att ske i samverkan med Stockholm Folk 
festival . 

Datumet är 8 augusti  
Platsen är Hässelby slott. 
Mer information kommer. 
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Mina Folkdansvänner 
 
 
Vem är du? 
Jag är Thommas Andersen 

Din förening? 
Märsta Folkdansgille, Skansens Folkdanslag, Pied en l’Air (renässans och barockdans) 
 
Hur länge har du varit med? 
Märsta FDG: 35 år, Skansens FDL: 9 år, Pied en l’Air: 22 år 

Varför började du dansa? 
När jag var 16 år hade jag en kompis som dansade och han lockade med mig, sedan blev jag fast. 
Det fanns ju fler tjejer än killar på dansen… 
. 
Skostorlek? 
45 (nästan båtar…) 

Det bästa med midsommar? 
Små grodorna så klart! Och hela stämningen kring midsommar med alla glada människor och 
dans hela dagen.  
 
Favoritdans? 
Daldans. 

Det bästa med din förening? 
Märsta: Att den är ”still going strong”. Efter alla år med nästan samma medlemmar är det fortfa-
rande ett kamratgäng som gillar att träffas och dansa. 
Skansen: Det professionella uppdraget. Vi dansar uppvisningar ca 90 dagar per sommar och mö-
tet med publiken är alltid intressant.  
Pied: Fokuset på att utvecklas som dansare. Vi har en lärare som varit dansare och musiker och 
det är intressant att arbeta med en människa som har en helt annan syn på dans och detaljerna 
även i de enklaste stegen. 
. 
 
Vad har du för dräkt? 
Min egen dräkt är en dansk dräkt, en Nordsjällandsk mansdräkt. På Skansen har jag en Malungs-
dräkt. På Skansen bestämmer Klädkammaren vilken dräkt man ska ha, men jag får nog behålla 
Malungsdräkten några år till.  
 
Dold talang? 
Gillar att laga mat 

Vad gör du när du inte dansar? 
Jobbar… Mitt jobb innebär ganska mycket resande, så den tiden jag är hemma går till stor del åt 
till dansen.  
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Datum  Aktivitet Plats 

9 Maj Gammeldanskväll Vattholma 
30 Maj Krympburkskurs Bålsta 

8 Aug Upplandsschottis Hässelby 

10 Aug Inlämning till Infoblad nr 3  

12 Sept Dans på stan/kulturnatten Uppsala 

27  Sept Höstuptakt Ringhem 

14 Nov Gästrikedanser Tensta 

    

    

    

15 Aug Utgivning Infoblad nr 3  

11 Juli Hälsingehambon  

KALENDARIUM 

Material till nästa nummer av Distriktsinfo skickar du till:  
 
 Staffan Dackman 
 Koralvägen 8   eller helst till  
746 96 Skokloster E-post: uppland@folkdansringen.se 

Nästa nummer kommer ut den 15 augusti, sista inlämningsdag den 
10 augusti. 


