
Nästa nummer kommer ut den 25 aug, sista inlämningsdag den 11 augusti 

Distriktsinfo Nr 2, 2011 

B 
SVERIGE 

PORTO BETALT 

Avsändare: 
Folkdansringen i Uppland 
Gamla Uppsalagatan 21 
753 34 Uppsala 

Material till nästa nummer av Distriktsinfo skickar du till:  
 

 Staffan Dackman Telefon:  0180340 440 
  E-post: uppland@folkdansringen.se 
   

Datum  Aktivitet Plats 

15 Maj Spelmansstämma på Disagården G:la Uppsala 
15 Maj Extra distriktsstämma Disagården 

21 Maj Upplandsschottisen Disagården 

26 Maj STORM Uppsala 

3 Sep Dans på Stan Uppsala 

18 Sep Kick off Uppsala 

KALENDARIUM 

Föreningsbrev  
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Distriktsinfo     nr 2/2011 

Folkdansringen i Uppland 
kallar till  

 extra Distriktsstämma 
på Disagården i Gamla Upp-
sala,  
den 5 maj klockan 17.15 
Samling vid kaffelängan från 
16.45 för kaffe och bröd. 

Anmälan om deltagande i stämman sker  
föreningsvis till sekreterare Ewa Fogelfors, 

ewa.fogelfors@hotmail.com  
senast den 5 maj. 

Antal ombud lika som för stämman. 
 



Distriktsinfo Nr 2, 2011 

2 

Distriktsstämman del 1 2011 
En av de viktigare aktiviteterna under året är avklarad, stäm-
man i Märsta. Det var en mycket trivsam tillställning och Mär-
sta Folkdansgille är värda en jättestor eloge för ett trevligt ar-
rangemang med god mat och ett mycket intressant föredrag 
om Märsta i gamla tider. 

Hultbergs minnesfond delade ut stipendier till Tensta spel-
manslag, som spelade ett antal låtar. Två stipendier kommer 
att delas ut vid senare tillfälle. 

Distriktets ledarstipendium delades ut till Hans och Lotta Jo-
hansson, Strömsberg,; Anders Stenborg, Fyrisgillet;  

Själva stämman genomfördes i en positiv och glad stämning 
och de flesta besluten som togs var väl inga direkta överrask-
ningar. 

Valberedningen hade inte lyckats med att få fram kandidater 
till flera av posterna i styrelsen, så den gamla får fortsätta fram 
till en extra stämma som skall ske den 15 maj, se kallelse på 
första sida. 

Valen i övrigt mm redovisas separat. 

Det här är inte en avundsvärd situation och hur vi kan lösa den 
får vi väl se. En ny valberedning har börjat sitt arbete och jag 
hoppas att de lyckas, annars blir styrelsen totalt förlamad i sitt 
arbete. Det måste finnas folk som vill jobba på den här nivån. 

Hur lösa detta? Ja, det kan Du som läser detta hjälpa till med 
genom att  fundera på lämpliga kandidater, kanske Du är en 
själv. Senast den 20 april skall föreningarna lämna förslag. 

Hör av dig till mig eller valberedningen. 

Staffan Dackman, distriktsordförande, a.s.dackman@tele2.se. 
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Kulturföreningen 
Fyrisgillet och 
Upplands spel-
mansförbund 

 
Inbjuder till Spelmansstämma söndagen den 

15 maj på Disagården 13-17. 
Området öppnar klockan 12.00 

 
Gästartist  
Träslaget  

Allspelsledare     Konferencier 
Anna Carlsson Jönsson  Jonas Carlsson 

 
Buskspel, uppspel från scen (spellista) samt 
spel till dans  
 

Gratis entré!  
Kaffeservering & nygräddade våfflor  

Stugorna är öppna kl. 13-16  
 

Upplysningar genom  
Ingrid Vedin, 018-42 19 02  
Lena Rahm, 070-654 45 16  
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Höstens Kick-Off 
 

Denna årliga aktivitet kommer 2010 att ske  
söndagen den 18 september i Ringhem. 

Start 16.00! 
Mer om program mm kommer senare,  

men boka in dagen redan nu. 

Upplandsschottisen 
Den 21 maj 2011 
 
Nu är det hög tid att anmäla sig till årets 
upplag av denna lekfulla tävling. 
 
I år är det Kulturföreningen  Fyrisgillet som står för den 
lokala verksamheten. 
Tävlingen sker på Disagården i Gamla Uppsala  och en nyhet 
för i år är att vi inför en klass där man dansar två etapper utan 
att bli bedömd. 
Detta för att vi vill visa att det är roligt att dansa gammeldans 
och då framför allt schottis. 
 
Framriden för denna vår alldeles egna tävling hänger på att vi 
kan hjälpas att få arrangemanget att fungera. 
 
Har du lust att vara funktionär kontakta mig för mer informa-
tion, även om vi får en lokal arrangör så behöver vi vara ett 
antal som kan stödja och sköta vissa av arbetsuppgifterna.  
 
Staffan Dackman 
018-340440 alt. a.s.dackman@tele2.se 
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SEKTIONEN:   
  
Barn och Ungdom     
vakant   
  
Dans   
Gunilla Landmark Philochoros 
Magnus Mårtensson Uppsala Ungdomsring 
Göran Skagius Philochoros 
  
Musik   
Anna Jönsson Tensta Folkdanslag 
Stefan Wallin Strömsberg Folkdansgille 
Eva Pettersson Tensta Folkdanslag 
  
Dräkt   
Anita Andersson Tensta Folkdanslag 
Lena Åstrand Österby Folkdanslag 
Cecilia Möne Philochoros 
  
Hantverk   
Anna Hellström Philochoros 
Åke Fredriksson Uppsala Ungdomsring 
Christer Östblom Österby Folkdanslag 
Björn Källberg Bålsta Folkdansgille 
Infoblad och Web  
Infoblad Vakant  
Web Dan Wiktell Tensta Folkdansgille 
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”Dans på Stan” 
 
I år är det dags för ”Dans på Stan” i ny tappning, i 
den lilla staden Enköping, som ett färgglatt inslag på 
Trädgårdsdagen den 3 september. 
Vill ni veta mer om Trädgårdsdagen gå in på enkoping.se, 
klicka vidare på Parker och Så som i Enköping – Träd-
gårdsdagen. Du kan också gå med i Facebookgruppen, 
”Trädgårdsdagen i Enköping 3 september 2011”, då blir 
du uppdaterad med information. 
Ta med hela familjen och gör en heldag i Enköping, pro-
grammet börjar kl. 10 och pågår till kl. 16. Det finns nå-
got för alla åldrar, från Pettson som underhåller barnen 
till Bosse Rappne som pratar från den stora scenen. Akti-
viteter i hela stan, hela dan! 
 

I dagsläget ser planeringen för vår del under dagen ut så 
här, reservationer för att det kan bli förändringar. Det är 
långt till den 3 september. 
 

10.00 samling vid Drömparken, genomgång av det ge-
mensamma programmet. 
10.45 tågar vi upp till Torget 
11.00 Gemensam dansuppvisning på Torget 
12.00 en grupp dansar på stora scenen i Skolparken, 
”lunchunderhållning” 
13.00 en grupp dansar i Skolparken 
14.00 en grupp dansar i Drömparken (kan bli tidigare) 
 

Fler tider kan förbestämmas då vi vet hur många som 
kommer för att dansa. Under dagen kan det också ske 
spontana uppvisningar på ett antal ställen. 
 

Gemensamma danser. PR för gammaldanskurser! 
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Indans med Farandole, Enköpingsdansare leder, det är 
bara att följa. 
Korta bitar av Schottis, Vals, Polka, Hambo, Skånsk 
Mazurka. 
Följt av Fyrmannaschottis, Sankt Bernhards Vals, 
E18 (utan parbyte?) 
Avslut med Farandole tillsammans med publiken.  
Material delades ut på årsstämman. Om ni vill vara med 
men saknar beskrivningar och musikhänvisningar hör av 
er till Agneta, se uppgifter här nedan. 
 
För vår fortsatta planering och för att få med rätt uppgif-
ter i programbladet för dagen vill vi gärna ha ett svar 
från föreningarna om deltagande senast 15 juni.   
Anmälan eller frågor till Agneta Södersten, Enköpings 
Folkdansgille 
070 – 3203973,  0171 - 30953 
E-post: agneta.sodersten@folkdansringen.se  alternativt  
info@tantbergs.se 
 
Välkomna till Enköping och vår Trädgårdsdag. 
Enköpings Folkdansgille 
Agneta Södersten 

STORM  
För samtliga i styrelsen och sektionen 

äger detta år rum den 
 Maj  

Samling på Ringhem 18.00 
 

Välkokmmen 


