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Verksamhetsberättelse 2018 
 

 
Styrelsen för Folkdansringen i Uppland får härmed lämna följande redogörelse över 
verksamheten under 2018. 
 

Styrelsens sammansättning, sektionsledare, funktionärer 
Styrelse och revisorer 

Maria Jansson 
Sigrid Lindqvist 
Ewa Fogelfors 
Ulla Chronvall 
Staffan Dackman 
Reino Irvebrant 
Stephan Jansson 
 
Kent Tapper 
Christer Wahlgren 
Nils-Åke Löfgren 
Staffan Delin 
 
Sektionen:  
Barn och Ungdom 
Lena Haraldsson 
 
Dans 
Gunilla Landmark 
Magnus Mårtensson 
Göran Skagius 
 
Musik 
Eva Pettersson 
 
Dräkt 
Ulla Brandt 
Gunilla Landmark 
Ewa Fogelfors 
 
Hantverk 
Anna Hellström 
Åke Fredriksson 
Christer Östblom 
 
 
Valberedningen 
Per Lindqvist 
Inger Åsberg 

Sammankallande 
 
 
 
 

Strömsbergs Folkdansgille 
Bålsta Folkdansgille 
Österby Folkdanslag 
 

 

Ordförande 
vice ordförande 
sekreterare 
kassör 
ledamot 
suppleant 
suppleant 
 
revisor 
revisor 
revisorssuppleant 
revisorssuppleant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sammankallande 
 
 
 
 

Strömsbergs Folkdansgille 
Bålsta Folkdansgille 
Österby Folkdanslag 
 

Sammankallande 

Tensta Folkdanslag 
Grillby Folkdansgille 
Knivsta Folkdanslag 
Märsta Folkdansgille 
Märsta Folkdansgille 
Enköpings Folkdansgille  
Tensta Folkdanslag 
 
Enköpings Folkdansgille 
Österby Folkdanslag 
Kulturföreningen Fyrisgillet 
Grillby Folkdansgille 
 
 
 
Häverö Folkdanslag 
 
 
Philochoros 
Kulturföreningen Fyrisgillet 
Philochoros 
 
 
Tensta Folkdanslag  
 
 
Österby Folkdanslag 
Philochoros 
Knivsta Folkdanslag 
 
 
Philochoros 
Kulturföreningen Fyrisgillet 
Österby Folkdanslag 
 
 
 
Grillby  Folkdansgille 
Österby Folkdanslag 
 

 
Representanter till styrelsen i Carl-Johan Hultbergs minnesfond 
Reino Irvebrant 
Per Ljungström 

 Enköpings Folkdansgille 
Häverö Folkdanslag 
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Infobladet och web 
Staffan Dackman 
 

 
 

Märsta Folkdansgille 
 

 
Föreningar inom Uppland 
Bålsta Folkdansgille, Enköpings Folkdansgille, Grillby Folkdansgille, Häverö Folkdanslag, 
Knivsta Folkdanslag, Kulturföreningen Fyrisgillet, Märsta Folkdansgille, Norrtälje 
Folkdansförening, Philochoros, Rimbo Folkdanslag, Strömsbergs Folkdansgille, Tensta 
Folkdanslag, Älvkarleby Folkdansgille, Österby Folkdanslag, Östhammars Folkdanslag. 
 
 

Verksamheter 
 
Distriktsstämma 
Stämman ägde rum i Litslena bygdegård, där Enköpings Folkdansgille hade ordnat allt på 
bästa sätt. Efter välkomnade lunchbuffé och årsmötesförhandlingar gavs tid att öva på 
danserna till Nordlek.  
 
Distriktets ledarstipendium delades ut till fyra personer: Margit Erlandsson, Häverö 
Folkdanslag, Ylva Berglind, Enköpings Folkdansgille, Karl-Arne Gille, Österby Folkdanslag, 
Per Uhlén, Fyrisgillet.   
Carl-Johan Hultbergs minnesfond representerades av Anders Stenborg som delade ut 
stipendium till Karin Tornberg Arvidsson, Tensta Folkdanslag 
 
Sammanträden 
Styrelsen har haft 6 protokollförda möten. 
 
Infoblad 
Via e-post, har Informationsbladet, som under året kommit ut med fyra nummer, skickats till 
samtliga föreningar i distriktet, vilka i sin tur ansvarar för att informationsbladet når ut till alla 
sina medlemmar. 
 
Upplandsschottis  
Årets upplaga, som var den 50:e i ordningen, genomfördes på Gammelgården i Tierp. Att 
återkomma hit var bra och allt fungerade enligt våra planer. 
Vädrets makter var med oss så det gick fint att dansa 2 etapper utomhus på varierande 
underlag. En etapp samt finalomgången dansades på dansbanan. 
Vi fick väldigt bra stöd i Tierp med många sponsorer och detta tillika med fikaförsäljningen 
bidrog till att årets tävling gick med överskott.  
Segrande par kom från Tensta i de båda ungdomsklasserna samt även i seniorklassen. I 
veteranklassen segrade ett par från Upplands-Väsby. 
Vi riktar ett stort tack till Jernbukarna med Lelle för härlig musik samt till alla dansarna och 
särskilt till damerna i Tierp som gjorde ett mycket utmärkt jobb med det praktiska. 
 

 
Höstupptakt  
När nu Nordlek - 2018 års stora tilldragelse lyckligen genomförts, kunde höstupptakten åter 
behandla mer näraliggande frågor såsom hur vi kan hålla ihop vårt distrikt så att alla, även 
de som inte är aktiva dansare kan vara med och känna sig delaktiga. Flera goda förslag 
framkom, varav många redan omsatts i praktiken. Det har bl.a. startats sånggrupper och 
gemensamma dansträffar, vilkas verksamhet kommer vi kommer att få nytta och glädje av 
vid distriktets 70-årsfirande. Planeringen av 70-års jubiléet var också en fråga, som 
diskuterades. 
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Nordlek 
Efter flera års planerande, kunde så Nordlek 2018 genomföras i Falun med distrikten i 
Svealand som arrangörer. Bland alla programpunkter med lockande aktiviteter svarade 
Upplands distrikt för barn- ungdom och familj. Många av distriktets medlemmar deltog som 
volontärer och många medverkade i både invignings- som avslutningsprogram. Det som alla 
såväl aktiva som besökande kommer att minnas från veckan i Falun, är den glädje och 
positiva anda som genomsyrade hela stämman - något att bära med sig hem och sprida 
vidare.  
 

Dans 
Under 2018 genomfördes en kurs i danser från Hede, Lillhärdal och Funäsdalen lördagen 
den 17 mars i Tensta bygdegård. Instruktörer på kursen var Ewa och Tommy Englund och 
spelmän Andreas Idh och Anders Wedlund. Ett tjugotal par deltog i kursen och vi fick under 
dagen lära oss bl a polkettering, hambo och bakmes från Lillhärdal och hambo och bakmes 
från Hede. Danserna från Hede var också 2018 års diplomdanser vid 
Polskmärkesuppdansningarna i Östersund. Som vanligt en lärorik och trevlig kurs med dessa 
bra instruktörer och spelmän.  

 
Hantverk  
Hantverksgruppen, som består av tre personer, har under 2018 haft ett planeringsmöte samt 
mail- och telefon kontakter. På grund av deltagandet i Nordlek räckte inte tiden till annan 
kursverksamhet. 

På dräktmarknaden deltog vi och visade vi upp olika hantverkstekniker. 
Till 2019 planeras en kurs i karvsnittstekniken. 
 
Barn och Ungdom 
Verksamheten kom i gång under 2018, bl.a. med barndans på Disagården. Förhoppningsvis 
kommer intresset och verksamheten att öka under 2019. 
  
Dräkt 
Folkdräktsmarknaden ägde som vanligt rum i Vaksalaskolans matsal. Många av de föremål i 
form av hela dräkter, dräktdelar, skor och smycken som lämnades in höll god kvalitet och 
många bytte också ägare under dagen. För att genomföra ett arrangemang som detta krävs 
det många frivilliga och en stor grupp dräktintresserade medlemmar, många yngre, från 
distriktets föreningar var med och jobbade hela dagen – tack till alla dem! 
Den stora publiken, ofta årligen återkommande, som kom och gick under dagen, kunde ta 
del av distriktets hantverksgrupp, som visade olika slöjdtekniker, njuta av en god kopp kaffe 
med smörgåsar och hembakt kaffebröd och lyssna till Tensta spelglada spelmanslag, 
säkerligen en bidragande orsak till att dräkter och dräktdelar i stor omfattning bytte ägare. 
En mycket uppskattad programpunkt är variationer på temat att klä sig i folkdräkt. Gunilla 
Landmark lotsade publiken genom årets tema – Hur man knyter strumpeband. Ett 
evenemang som detta tarvar både planeringsmöte och uppföljningsmöte under vilka nya 
idéer diskuteras. Kanske dyker några upp den 7 april 2019. 
 
Musik 
2018 har varit ett viloår för musiksektionen. 
 
Dansträffar 
På höstupptakten framkom förslag om gemensamma dansträffar för distriktets föreningar. 
En sådan träff har redan ägt rum i Tensta bygdegård, där dryga 40-talet dansare från hela 
distriktet hade samlats för att både umgås och ha trevligt men också för att tillägna sig en 
gemensam dansrepertoar. Dansledarna från Enköping, Fyrisgillet och Tensta hade 
inledningsvis ett förslag på lämpliga danser, en lista, som fylldes på allteftersom. 
Beskrivning till några av dessa finns på distriktets hemsida. När dansträffen avslutades vid 
16-tiden, verkade alla väldigt nöjda och såg fram mot nästa träff i februari 2019. 
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Uppvaktningar, föreningsbesök 
Styrelsen fortsätter att besöka föreningarna ute i distriktet och gläds åt fungerande 
verksamhet och många personliga möten. 
 
SLUTORD 
Så har detta distrikt funnits i 69 år och vi hoppas förstås på många fler – men först skall vi 
fira 70 år! 2018 har varit ett roligt år som inneburit flera nya tillfällen för medlemmar att 
träffas mellan föreningarna. 
 
 
 
Styrelsen vill till slut tacka alla föreningar, ledare och enskilda medlemmar för insatser som 
för vår verksamhet vidare i ett gott klimat, för all entusiasm och många fina möten under 
2018. 
 
 

Uppsala i januari 2019 
 
 
 
Maria Jansson  Sigrid Lindqvist 
 
 
Ulla Chronvall Ewa Fogelfors  
 
 
 
Reino Irvebrant Staffan Dackman  
 
 
 
Stephan Jansson   
 
 
 
 


