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Distriktstämma 2016  
 
Lördagen den 19 mars bjöd Häverö Folkdanslag in till distriktstämma i Hallstaviks Folketshus. 
Vi blev alla väl mottagana med fin musik och goda smörgåsar.  
 
Efter stämmans öppnande ajournerades stämman och stipendium delades ut. 
 
Karl-Johan Hultbergs stipendiater var Torsten Andersson Tensta Folkdanslag, Gunnar Persson Hä-
verö och Kerstin Hedberg Nykvist Fyrisgillet. 
 
Stipendietagarna framförde tillsammans ”Första gången som det var lyst” vispolska efter Viksta 
Lasse. 
 
Distriktets ledarstipendium fick Margareta Pettersson Tensta Folkdanslag, Marjalena Westman Fy-
risgillet, Christer Wahlgren Österby Folkdansgille, Maria Jansson Tensta Folkdanslag. 
 
Stämmoförhandlingarn avlöpte snabbt och smärtfritt. 
 
Under året har Kent Tapper jobbat med att skriva om stadgarna. Även Riksstyrelsen ser över stadgar-
na för Folkdansringen. Stämman beslöt därför att vänta med att anta distriktets förändringar till Riks-
styrelsen är klara med sin översyn av stadgarna.  Frågan tas upp igen på höstmötet den 29 september 
som därmed blir som ett extra årsmöte. 
 
Anita Lindqvist och undertecknat gav information om Nordlek 2018 som är i Falun. Upplands di-
strikt är med och anordnar det. Hoppas att många av distriktets medlemmar vill delta i detta stora 
arrangemang. 
 
Informerade även 2020 då Folkdansringen har 100 års jubileum. Folkdansringen bildades 31/7 1920 
på Skansen. Planering inför jubileumet är att det ska bli stor baluns i Stockholm 30/7 -2/8 2020 med 
olika aktiviteter. 
 
Efter förhandlingarna fick vi rolig underhållning av Gunnar Persson. Det blev även fri tid för mingel 
som vi så väl behöver träffas och byta kunskap och erfarenheter. 
 
Middagen serverades en trappa ner och där fick avnjuta potatismos, stekt strömming och köttbullar. 
Tack alla för en bra lördag med trevlig samvaro. 
 
Hälsningar 
Maria Jansson 
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Höstupptakt/extra årsstämma 
 

Modell 2016 kommer att ske den 29 september. 
Samling 18.30 med fika och mingel i Ringhem. 

Mötet börjar 19.00 
Extrastämman:  

Förslag på stadgeändring 
Upptaktsträffen 

Lite smått och Gott 
Övriga aktuella frågor 

Mer program kommer, men boka in dagen. 
 

Anmälan skall göras till Ewa Fogelfors senast den 22 september via 
e-post.: ewa.fogelfors@hotmail.com 

 
Folkdräktsmarknad 3 april 

 
Arrangörerna för årets dräktmarknad hade förberett sig på bästa sätt och vi andra som bara hjäl-
per till var kanske lite extra förväntansfulla eftersom förra årets dräktmarknad lockade ovanligt 
mycket folk.  
Alla kanske inte var ute för att köpa en dräkt i första hand utan för att bara göra sig en trevlig 
eftermiddag.  - Hur blev det då? Våra förväntningar kom att överträffas med råge. Långt före 
öppningstid stod folk i kö för att lämna in dräkter och dräkt-delar till försäljning och damerna i 
mottagningen skrev så pennan glödde. Nummerlappar fick delas ut och fler stolar fick bäras fram 
och för att hålla alla vid gott mod serverades kaffe. 
 
Aldrig har det lämnats in så mycket material till försäljning och det låg dräkter i travar överallt – 
märkavdelningen hade svårt att hinna med och tid för lunch fanns inte. Den sista dräkten var 
knappt färdigmärkt när dörrarna öppnades för alla ivriga dräktköpare, som vällde in i oanad 
mängd. Aldrig har det varit så trångt i gången mellan galgar med hela dräkter och borden med 
lösa delar och utbudet har heller aldrig varit så stort och varierat som i år. 
 
En säker stämningshöjare är Tensta Spelmanslag som förstärkte köplusten med härlig folkmusik. 
Kaffe, smörgåsar och hembakat bröd fanns att köpa och som vanligt fanns många slöjdare på 
plats som visade hur man kan göra pappersblommor, näverkorgar och slevar. 
En annan attraktion är ”konsten att klä sig i dräkt”, som i år handlade om att göra sig festfin.  
Alla dräkter har inte samma förutsättning att variera sig med olika hättor, sjalar och förkläden 
som exempelvis Häverödräkten. Det högtidsklädda paret – hon i högmössa och han i hög hatt – 
så snyggt, så rätt -  kunde inte annat än väcka publikens förtjusning  
 
Efter denna högintensiva dag väntar utvärdering – kan det vara så att intresset för folkdräkt -  så 
snyggt, så rätt - är i ökande?  Bilder se nästa sida. 
 

mailto:ewa.fogelfors@hotmail.com
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Text och bilder: Ewa Fogelfors. 
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Philochoros hälsar alla dansare och 
spelmän välkomna till sommarens 

danskvällar i Stadsträdgården, Uppsala. 

 
 

Danspaviljongen i Stadsträdgården, Uppsala är bokad under 
fyra tillfällen i sommar.  

 
Det blir folkdans till öppen spellista mellan  

kl 19-22  
 

Bokade kvällar är: 
1 juni   
15 juni 

3 augusti 
17 augusti 

 
Ta gärna med picknick, det finns gott om gräsytor och bord run-

tom danspaviljongen.  
 

OBS! Då danspaviljongen saknar tak måste vi tyvärr ställa in 
dansen vid regn. 

 
Frågor besvaras av Malin Sala 

malin.sala@hotmail.se  
 

http://www.student.uu.se/studorg/philochoros/cms/  
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Upplandsschottisen 2016 

Är husvill!!! 
 

Allt var tänkt att ske vid Stockholm Folk Festival den 13 au-
gusti vid Hässelby slott. 

.I måndags fick vi besked från festivalarrangören att man 
ställer in årets festival. Det beror på att man inte får till eko-

nomin som man vill. 
 

Detta gör att vi just nu inte vet hur och var vi skall genom-
föra årets Upplandsschottis. 

 
Vi är väldigt tacksamma om det finns idéer ute bland alla 

medlemmar i föreningarna om hur i kan göra i år. 
 

Hör av dig till Staffan Dackman, 0766-146469 eller e-post 
a.s.dackman@telia.com. 

 

 
DANSHISTORIA 

Tyvärr har vi blivit tvungna att ställa in kursen i danshistoria som skulle varit den 16 april. Det 
kom inte tillräckligt med anmälningar för att vi skulle kunna hålla kursen nu. Men eftersom vi 
vet att det är de som inte kunde just den här dagen har vi tänkt återkomma med ett nytt kurstill-

fälle, förhoppningsvis till hösten  
 

 
FÖRENINGSBESÖK 

Styrelse och sektion kommer att genomföra besök i följande föreningar. 
Häverö och Norrtälje den 25 april 

Enköping den 26 april 
Fyrisgillet den 28 april. 

 
De hppas att många medlemmar då sluter upp. 

mailto:a.s.dackman@telia.com.
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10—15 juli 2018 

 
NORDLEKS sommarläger 

7—9 juli 2018 
 
 

 
ARRANGÖRER 

 
Folkdansringen Dalarna 

Gästrikslands Folkdansring 
Folkdansringen Hälsingland 
Folkdansringen i Uppland 

Värmländska Folkdansringen 
Folkdansringen Västmanland 
Folkdansringen i Örebro län 

 
Distrikt inom Svenska Folkdansringen 
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Datum  Aktivitet Plats 

25 April Styrelsen besöker Häverö/Norrtälje Hallstavik 
26 April Styreslen besöker Enköping Enköping 

1 Juni Danskväll i Danspaviljongen Uppsala 

15 Juni Danskväll i Danspaviljongen Uppsala 

17 Aug Danskväll i Danspaviljongen Uppsala 

15 Aug Inlämning till Infoblad nr 3  

20 Aug Utgivning Infoblad nr 3  

10 Sept Dans på stan/kulturnatten Uppsala 

    

29 Sept Extra stämma/Höstuptakt Ringhem 

3 Aug Danskväll i Danspaviljongen Uppsala 

28 April Styrelsen besöker Fyrisgillet  

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 20 augusti, sista inlämningsdag den 
15 augusti. 

mailto:uppland@folkdansringen.se

