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Ungdom I  Olivia Persson & Fanny Nyberg  
 Ljusdals Fdl 
 

Ungdom II Linnea Jannson & Ellen Engblom 
 Tensta Fdl 
 

Seniorer David Eriksson & Susanne Lygdman 
 Slagsta Gille 
 

Veteraner Ingemar Sund & Ewa Älgenäs 
 Strömsbergs Fdg / Västerås Fdg 
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Till DIG 
som är ledare för någon verksamhet 

eller är ordförande i föreningen.  
 Nu är det dags för Höstupptakt 2008! 

Datumet är 27 september 
 

Lokalen är ännu inte fastställd, men vi planerar att vara 
någonstans efter Upptågets resrutt. 
 

Under dagen får Du möjlighet träffa likasinnade och ge eller 
få tips på danser, musik, sång, lekar eller dräktdelar. Kanske 
kan distriktet ordna en utbildning eller förmedla andra  
distrikts kurser till Dig. Sektionens arbetsgrupper vill gärna 
träffa de som är ledare för de olika verksamheterna. 
 

Program: 09.30 Samling med kaffe och smörgås 
 10.00 Information från styrelsen 
 10.30 Folkdansringen i uppland 60 år 2009,  
  hur firar vi det? 
 11.00 Paus 
 11.25 Valberedningen, sammansättning 
 12.00 Lunch, vi bjuder på en lättare måltid 
 13.00 Upplandsschottisen, vad krävs, hand- 
  ledning mm 
 13.30 Sektionens olika grupper har ordet 
 14.30 Övriga frågor 
 14.50  Sammanfattning 
 ca 15.00 Avslut med kaffe och kaka 
 

Frågor som ni vill diskutera gemensamt eller i grupp lämnas 
in i samband med anmälan. 
 

Anmälan sker senast den 10 september  
till ordförande Staffan Dackman på telefon 018 –340 440  

eller a.s.dackman@tele2.se 
 

Välkommen till en dag med stora möjligheter! 
Styrelse och sektion i Uppland 
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KURS I HALMSLÖJD  
tre tillfällen hösten 2008 
 
Vi kan arbeta med delad och även lång  
råghalm och skapa traditionella föremål,  
ex stjärnor, oro, olika figurer, kransar, hjärtan.  
Vi kan också arbeta med flätning och intarsia. 
 
Tider: måndag 22 september kl 18.30-21.00  
 söndag 19 oktober kl 10.00-15.00 
 söndag  26 oktober kl 10.00-15.00 
 
Kostnad: För medlem i Ungdomsringen / Upplands Distrikt 
 av Svenska Folkdansringen:  
 material och ledares resekostnader 
 För icke medlem tillkommer 300 kr 
 
Lokal: Ringhem, Gamla Uppsalagaten 21, tel 018-24 51 84 
 Uppsala 
 
Ledare: Ingar Bruce 018-42 55 36, 073-651 76 26 eller  
 ingar.rb@spray .se 
 
Anmälan senast 15 september, men helst före 10 september  
(Medtag kniv, sax o en hink) 
 
Ingar Bruce 
Sektionsledare för slöjd inom Uppsala Ungdomsring 
Samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan 
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FOLKDANSRINGEN  
I UPPLAND  

VÄLKOMNAR TILL KURS I 
 

FLÄCKPOLSKOR OCH ANDRA  
DANSER FRÅN VÄSTERGÖTLAND 

  
NÄR: Lördag den 8 november 2008   
 kl. 10.00 – 17.00 

 
VAR: Nyby Servicehus, Leopoldsgatan 5,  
 Uppsala 

 
INSTRUKTÖRER: Ingrid Strömvall och Thomas Johansson 
 Borås  

 
SPELMAN: PersNils Johansson, Alingsås 

 
KURSINNEHÅLL: Fläckpolskor och andra danser från  
 Västergötland 

   
KURSAVGIFT: 300 kr per person för medlem i Folkdans- 
 ringen, övriga 350 kr. 
 Betalas efter erhållen bekräftelse till 
 Folkdansringen i Uppland, pg 44 56 88-5 

 
ANMÄLAN OCH Senast den 12 oktober 2008  till 
UPPLYSNINGAR: Gunilla Landmark 
 Viktoriagatan 11, 752 24 Uppsala 
 Tel: 018-500620 eller 0706 560620 
 gunilla.landmark@comhem.se 

 
Anmäl Er om möjligt parvis, ange förening och mailadress/ 
adress och telefonnummer. Antalet deltagare på kursen är be-
gränsat, så dröj inte med anmälan. 

 

Forts. nästa sida 
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MEDTAG: Egen lunch och eget fika.  
 Det finns kök om Ni vill värma mat. Det 
 finns också möjlighet att äta lunch i mat- 
 salen på Servicehuset, vilket bör för- 
 anmälas gärna i samband med kurs- 
 anmälan. 

 
Välkomna i dansen! 
Folkdansringen i Uppland 

www.folkdansringen.se/uppland 

BUS    BUS   BUS   BUS   BUS   BUS   BUS 

 LÄGER! 
 Nu är det dags för läger för er i åldern 6-14 år 
 20 - 21 september  

Vi kommer vara i Tensta Bygdegård 
Vi kommer att samlas kl 15 och ha en trevlig samling.  

Sen händer det olika aktiviteter under kvällen. 
Sover gör vi på golvet i bygdegården,  

så sovsäck och liggunderlag är ett måste.  
Kostnaden för att deltaga är 70 kr som betalas på plats. 

Har man någon allergi, meddela någon av oss! 
Vi säger hejdå vid kl.11 på söndagen 

Är det något ni undrar över, så tveka inte att ringa! 
Pernilla Hallström 0171-392 19 fnitter1@hotmail.com 
Anita Berg 0174-206 32 
Sigrid Lindqvist 0224-39 30 52 

Anmälan senast 14 september 
VÄLKOMNA!!!! 
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Där även dansarna kan vara med och visa upp sin verksamhet 
och inspirera andra till en rolig form av motion. Det är andra 
året som vi nu vill sprida vår fina folkmusik och att få fler att 
bli intresserade att börja spela. 
 
Spelmän vart än du nu bor i Sveriges vackra land, se till att 
ordna för er att få tillstånd på gator och torg, annonsera på 
hemsidor och under föreningsnytt, och ta tillfälla i akt och få 
med er dansarna, så har vi då utmanat andra kulturella inslag, 
och tillkännager allmänheten vårt rika kulturarv av spelmans-
musiken och folkdansen.  
 

I Uppsala stad samlas vi på  
lördag den 30 augusti på Stora torget 

kl.12.00 –16.00  
vid Duka hörnet 

 
Välkomna att delta i ett stort allspel alla spelmän och dansare. 
 
Vid pennan Ordförande i Uplands Spelmansförbund 
Eva Pettersson 

Folkmusikens Dag  
Lördagen 30 augusti! 
 
Sveriges spelmäns Riksförbund 
har utsett den 30 augusti 
som Folkmusikens Dag i hela 
Sveriges långa land. 
 
En folkmusikmanifestation, där 
tanken bakom är att den ska åter-
komma varje år, för att sprida 
vårt fina traditionella kulturarv. 
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KNUTKORGSKURSSEN 
 
Årets första soliga och varma vårhelg träffades en grupp entu-
siaster vid Hammarskog, för att lära sig att tillverka en Knut-
korg. 
 
Kursledare var Bengt Kroon och hemslöjdskonsulenten Tore 
Qvarfordt. 
 
Första dagen, fick vi lära 
oss hur man klyver fram 
spån till korgen från tall-
stubbar. Vi började med att 
klyva en stubbe på olika 
ledder beroende på vad 
man skulle använda det till. 
Sedan skar vi bitarna till 
spån med en spånkniv.  
Som arbetsbänk använde vi en s.k. Täljhäst.  
 
Andra dagen fick vi lära oss att tillverka ram och handtag till 
korgen. Vi började med att hämta sälg i dikeskanten. En ram-
del består av 4 slanor, som skärs till på ett speciellt sätt så att 
de kan monteras till en ram. Till handtag använder man slanor 
som är lite grövre än slanorna de till ramen.  
 
Under dessa två dagar fick vi lära oss den viktigaste tekniken 
för att tillverka en Knutkorg Eftersom en hel korgkurs består 
av ca en vecka och vi hade bara två dagar till vårt förfogande 
fick vi slutföra tillverkningen på egen hand.  
 
Vi hade två mycket 
trevliga dagar till-
sammans. 
 
Åke Fredriksson 
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SVERIGE 

PORTO BETALT 

Avsändare: 
Folkdansringen i Uppland 
Gamla Uppsalagatan 21 
753 34 Uppsala 

Material till nästa nummer av Distriktsinfo skickar du till:  
 

 Åsa Thulin Telefon: 0708-27 64 47  
 Finnbergsvägen 52 3tr E-post: 
 131 31 Nacka  uppland@folkdansringen.se 

Datum  Aktivitet Plats 

22 sept Kurs i halmslöjd Uppsala 
27 sept Höstupptakt info kommer 

20-21 sept Mini-läger BUS Tensta 

25 okt Oktoberstämman Uppsala 
19 okt Kurs i halmslöjd Uppsala 

26 okt Kurs i halmslöjd Uppsala 
8 nov Kurs i fläckpolskor och andra danser 

från Västergötland 
Uppsala 

30 aug Folkmusikens Dag Uppsala bl a 

KALENDARIUM 
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Nästa nummer utkommer 14 nov 2008, sista inlämningsdag 23 okt 2008 


