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B 
SVERIGE 

PORTO BETALT 

Avsändare: 
Folkdansringen i Uppland 
Gamla Uppsalagatan 21 
753 34 Uppsala 

Material till nästa nummer av Distriktsinfo skickar du till:  

KALENDARIUM 

Föreningsbrev  

Datum  Aktivitet Plats 
31 dec sista dag för  MOTIONER  

31 jan sista dag för ansökan om Carl-
Johan Hultberg-stipendiet  

 

1 feb sista dag för ansökan om ledar-
stipendie 

 

4 feb Vinterstämma Tobo 

12 feb Snörakan -  
mästerskapet i Gammaldans  

Vattholma 

17 mars Distriktsstämman Österbybruk 

31 mars Grandkväll Uppsala 

28 jan Danskurs, Härjedalsdanser Tensta 

    

21 jan Grandkväll Uppsala 
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? 
I detta nummer: 
 

Sidan 2 
 1000 skäl 
 Sista dag för  
motioner 
 Distriktsstämman 
 

Sidan 3 
 Dans på stan 
 

Sidan 4-5 
Danskurs 
Härjedalen 

 

Sidan 5 
 Upprop 
 

 Sidan 6 
 Grandkvällar 
 

Sidan 7 
 Snörakan 

Sidan 8 
 Fonder 
Sidan 9 
 Vinterstämma 
 

Sidan 10 Kalendari-
um 
 Kontaktinfo 

Folkdansringen i Uppland 
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Vill Du vara med och forma vår 

verksamhet framöver? 
 

Kontakta då någon av dessa: 
 
Rosmarie Bergström  
070– 2556853 
Stefan Jansson 
018– 379091 
Yvonne Engblom 
018-372098 
Stellan Hilmerby 
018 367243 
Jörgen Funke 
0283-71635 
 
De utgör valberedning inför stäm-
man i Österbybruk den 17 mars 
2012. 
 
Då skall även Knivsta HBG:S 
folkdanslag och Österby folkdans-
lag meddela vilken som blir deras 
representant i valberedningen 2 år 
framåt. 
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Distriktsstämman 2012 
 

En första påminnelse: 2012 års distriktsstämma  
Äger rum lördagen 17 mars i Österbybruk. 
Mer information blir det i kommande nummer och i samband 
med kallelsen.  

1000 skäl att vara ledare inom Folkdansringen 
 
Distriktsstyrelsen har beslutat att varje år avsätta en summa 
pengar att utdelas till verksamma ledare inom föreningar i 
Upplands distrikt. Det kan vara både ledare för grupper lika 
väl som den som jobbar med de administrativa delarna. Hit-
tills har ungefär 20-tal medlemmar fått stipendiet under de år 
som vi haft denna utmärkelse. Det delas ut i samband med 
vårt årsmöte i mars. 
 

Traditionen fortsätter även 2011, så har Ni någon/några 
inom Er förening som ni tycker har gjort sig förtjänt av ett 
stipendium för sina arbetsinsatser? 
 

Skriv några rader och berätta om den personens förtjänster 
och skicka in till distriktsstyrelsen på distriktsadressen se-
nast den 1 februari. 
 

Märk kuvertet ”Stipendium”. 
 

Styrelsen i Folkdansringen i Uppland 

Sista dag för  MOTIONER till distriktsstämman 

Härmed meddelas att sista tidpunkt för att lämna in en eller 
flera motioner till distriktsstämman i mars är  

den 31 december! 
Så vässa pennan och skriv ner några förslag på det som Du 
tycker vi behöver förända eller förbättra. 
 

på Eric Sahlströminstitutet i Tobo  
lördagen den 4 februari 2012 kl. 14.00 

Inbjudna spelmän till vårt jubileum är de kända spelmännen 
från Tierp 

Pär och Torbjörn Näsbom som framträder efter det inledan-
de allspelet 

Därefter 
 spela till dans,  

buskspel,  
dansa till spelmansmusik en del danser med instruktion 

Russindalens spelmän spelar till dans under eftermiddagen. 
 

Förtäring finnes att köpa. 
Möjlighet till övernattning på ESI. 

 
Info: Birgitta Eriksson tel 0293-108 43 el. 070-345 94 83 

 
Arrangörer: Tierps Spelmanslag, Västlands Spelmanslag, 

Strömsbergs Folkdansgille, Söderfors Brukskapell, 
Lövstabygdens Spelmän, Älvkarleby Folkdansgille, 

NBV och Upplandsbygd Leader 

 Firar 10 års jubileum 
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BO PETERZONS HEDERSFOND 
FÖR SVENSK FOLKLIG DANS 

 
Fondens syfte är att främja forskning, utbildning och undervisning 
i svensk folklig dans med särskilt beaktande av det geografiska och 
historiska sambandet. För att göra detta kan fonden dela ut stipen-
dier, hedersstipendier till särskilt förtjänta personer eller på annat 
sätt verka för det avsedda ändamålet. 
 
Om man vill lämna ett bidrag till fonden gör man det genom att 
sätta in en valfri summa på föreningen Philochoros plusgiro 16 15 
43 – 4. Ange att inbetalningen avser Bosses fond. 
 
Ansökan om bidrag från fonden kan skickas till Om man vill ansö-
kan om medel från fonden kontakta  
Gunilla Landmark, Viktoriagatan 11, 752 24 Uppsala 
gl@gunillalandmark.se eller 018-500620 eller 0706 560620  
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Har ni någon folkdansspelman  
– gärna yngre – som ni vill uppmunt-

ra?  
Hon eller han kan få ett stipendium ur  
Carl-Johan Hultbergs minnesfond.  

 
Vi behöver er ansökan senast  

den 31 januari 2011  

 

Upplandsschottisen den 2 juni 2012 på Disagården!!! 
Boka in dagen redan nu. 
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Dans på stan 
 
Tack alla som medverkade i Enköping den 2 september! 
Det blev en succé med ”dans på stan” i Enköping. Kom med 
nästa år och gör det till en dundersuccé. Reservera redan nu 
lördagen den 1 september 2012 för Trädgårdsdagen i Enkö-
ping, som vi tillsammans gör även till en Dansens Dag. Dans 
och musik i Enköpings fina parker. Festparad med musiker och 
fanor. Gemensam fest med god mat och dans innan vi skils åt 
och alla far ”hem till sitt”. 
 
Håll utkik efter information som kommer i de kommande 
numren av Distriktsinfo! Det som blir nytt år 2012 är att det 
med stor sannolikhet blir ett ännu större inslag av dans. Enkö-
pings Kommun och Föreningen Norden bjuder tillsammans in 
dansare från våra nordiska vänorter, samt från Estland och Po-
len. De vänder sig till åldersgruppen 10-20 år. Detta kan ge 
våra ungdomar i distriktet en möjlighet att få visa upp sig och 
dansa tillsammans med dansare från andra länder.  
Planerna är att inleda dagen med en parad till torget och en 
gemensam invigning. Där har ju folkdansarna en given plats. 
Nu arbetar vi för att tillsammans med alla intresserade skapa 
en ännu bättre Trädgårdsdag 2012 med ännu mera dans.  
Mer information kommer då planerna framskrider. 
 

 Dans på Stan den 2 september i Enköping. 
 
Fyra lag deltog förutom värdföreningen Enköping. Tensta 
Knivsta, Österby Strömsberg. Alla dansade tillsammans på 
Torget, enkla danser som blev en fin uppvisning då det vara så 
många som deltog. Publiken fick som ett uppskattat inslag del-
ta i några enkla danser. Dagen fortsatte med en uppvisning på 
stora scenen i Skolparken. Sedan dansade de olika föreningar-
na egna uppvisningar på olika ställen runt om i parkerna. I det 
stora utbudet på Trädgårdsdagen var alla folkdräkter ett färg-
glatt och uppskattat inslag. 
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FOLKDANSRINGEN I UPPLAND  
BJUDER UPP TILL KURS 

DANSER FRÅN HÄRJEDALEN 
 

NÄR: Lördag den 28 JANUARI 2012  kl. 9.30 – 16.30 
 Vi börjar med gemensamt fika. 
 
VAR: Tensta Bygdegård i Tensta ca 2 mil norr om Uppsala 
 
INSTRUKTÖRER:  
 Ewa och Tommy Englund  
 
SPELMÄN: Michael Thuné och Matts Presto  
 
KURSINNEHÅLL:  
  * Polkettering, hambo och bakmes från Lillhärdal 
  * Schottis från Lillhärdal 
  * Storhurveln från Funäsdalen   
  * Rennländer från Funäsdalen 
  * Skotsk från Funäsdalen 
  * Storpolska från Vemdalen 
  * Polkett med bakmes från Vemdalen 
   
 Danserna från Lillhärdal och Funäsdalen är diplomdan-

ser vid Polskmärkesuppdansningen 2012 
 

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 
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IOGT-gården i Vattholma 
2 mil norr om Uppsala 

Följande danser ingår i Gammaldansmästerskapet 
Snoa, schottis, hambo och vals 

Du kan också välja att delta i valfritt antal danser 

Info 
Ungdomsklass, födda 1997 eller senare 
Seniorklass 
Veteranklass, födda 1957 eller tidigare 
Gärna dräkt men inget krav 
Ej föreningskrav 
Lunch finns att köpa. Obs! Måste beställas i förväg. 
Mackor/fika finns att köpa 

Musik: Westlings 

Anmälan till kassoren@tenstafolkdans.se 
alt. Helena Carlsson, Masmästarvägen 1, 743 50 Vattholma 
 

Startavgift  
Ungdomsklass:  150:-/par 
Senior/Veteranklass: 300:-/par 
Till plusgiro 211761-2 senast 22 januari 2012 

Tider 
Kl. 09:00 Kansliet öppnar 
Kl. 10:00 Tävlingen startar 
Kl. 17:00 Tävlingen avslutas 

 
 
Varmt välkommen 
 
Tensta Folkdanslag 
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 ANMÄLAN:   
Senast den 10 januari  till martensson_magnus@telia.com. 
 
UPPLYSNINGAR: 
 Göran Skagius, 070 244 4745 
 Magnus Mårtensson, 018-32 86 04, 0702 053343 
eller Gunilla Landmark, 018-50 06 20, 0706 560620. 
 
Anmäl Er gärna parvis samt ange förening, mailadress, adress 
och telefonnummer. 
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 
http://www.folkdansringen.se/uppland/ 

Upprop 
Stockholms distrikt söker spelmän och spelmans-
lag som vill medverka i en folkmusikkonsert. 
Konserten början klockan 23.00 på lördagskvällen den 5 maj 
och avslutas ca klockan 00.30. 
Tillfälle ges att pröva hur scenutrymmet kan användas från 
klockan 22.00 samma dag som 
konserten. Ingen repetition kan ske i själva kyrkan. 
Medverkan sker på ideell basis, reseersättning och liknande 
utgår ej. 
Anmälan görs till kansliet: kansliet@folkdansringen-
stockholm.se eller på telefon 08-984410 
på onsdagar mellan 14.00-19.00. O.S.A. 30 november 2011 


