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Kick off inför hösten 2012 
 

Datumet är den 30 september 
 

Samling på Ringhem kl 16.00 och avslut kl 20.00 
 

Efter lätt förtäring kan vi ge oss i kast med alla 
viktiga frågor vi har att dryfta: 

 BUS grupp/olika roller 
 Ledarkurs 

 Motioner till Rikstämman 
 Danskurser 
Övriga frågor 

Anmälan till ordförande Maria Jansson senast 24/9 
Telefon 018-37 90 91 

E-post m.b.jansson@telia.com 
 

Välkommen till en trevlig eftermiddag 
på G:la Uppsalagatan 21 

 
Styrelse och sektion 

 
Grusade förhoppningar 

 
Våra förhoppningar om att genomföra kurs i gammaldans på Liljekonvaljeholmen under 
tre tisdagskvällar i augusti har grusats. 
 
För att överhuvudtaget genomföra kursen var önskemålet minst 10 par. Till det första 
kurstillfället i går kväll infann sig så få intresserade att vi beslöt ställa in de övriga kurstill-
fällena och de som kommit tipsades om nybörjarkurser i distriktets olika föreningar. 
 
Vi kan bara beklaga att intresset inte var större och fundera över hur vi skall gå vidare. 
 
Den 16 september kan vi glädja oss åt "Söndag med gammaldans" (två moderna - 
1 gammal) 
kl 16-20 - Då kan vi gå dit allihop!! 
 
Ditt medlemskort i Svenska Folkdansringen berättigar till viss rabatt på entréavgiften (120 
kr) - om jag är rätt underrättad  
Tack för att du sprider meddelandet 
 
Vi ses på Lillekonvaljeholmen den 16 september 
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Upplandsschottisen 2012 
 

Denna tävling har genomförts i olika vädertyper, men jag tror att rekordet var nog på morgonen 
när vi alla samlades vid Disagården. Regn, blåst och ca 7 plusgrader. 
Ett febrilt arbete utbröt i tävlingsledningen för att hitta en lokal att dansa i, för vi insåg att det inte 
skulle gå att genomföra detta vid Disagården. 
Efter några samtal fick vi besked om att Björkvallens dansbana var ledig och snabbt åkte vi alla 
dit. 
 
Tävlingen kunde starta efter inte en speciellt lång väntan och Allt flöt på bra under dagen, regnet 
öste ner utanför men vi kunde dansa och ha en trevlig gemenskap inne i värmen. 
 
Dessa par placerade sig bäst: 
Ungdom 1:  Sara Uppling och Josefin Brandén, Tensta fdl. 
 
Ungdom 2: Sofia Carlsson-Jönnson o Josefin Wendin, Tensta fdl. 
 
Senior: Ellen Engblom o Johannes Leffler, Tensta fdl 
 
Veteraner: Ewa Älgenäs, Västerås o Ingemar Sund, Strömsberg. 

 
Det är kul att Uppland håller sig väl framme och vi hoppas på fler dansare nästa år. Var vi kommer 
att hålla till är inte klart men sonderingar pågår. 
 

Här är samtliga segrare 
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HEDERSPRIS FÖR VÄL UTFÖRT ARBETE! 
 
Tänk  vilken prestation ni, kära dansvänner, genomförde den 2 juni 2012 på 
Upplandschottisen. Regnet vräkte ner. Inte en solstråle fanns att uppbringa. Frå-
gan är om den bara fanns ovan molnen eller inte. Det värsta busväder som 
schottisen någonsin fått uppleva. Jag är full av beundran över er dansare, do-
mare, funktionärsstab, musik  och publik som så tålmodigt fann er i den befintli-
ga situationen. 
 
Vad gör man när alla odds är emot alla? Jag vet att arrangörerna av detta stora 
och viktiga arrangemang slog ihop sina intelligenta problemlösarceller i hjärn-
kontoren och se det lyckades. Problemet löstes genom att Schottisen flyttades 
till Björklinge  och Björkhallen och dansen träddes under tak hela dagen. Nu 
kunde väderansvariga ovan molnen känna sig blåsta. Schottis staben fixade allt 
till det bästa. Ni dansare och övriga följde efter och allt det negativa förbyttes till 
det positiva. En underbar Schottis dag hade inletts. 
 
Inget kan stoppa Upplandschottisen för det finns kreativa, arbetsamma , tålmo-
diga och mycket ”go” ibland dessa dansentusiaster. Ni alla har gjort en strålande 
insats för Upplandschottisen i år igen. Jag vill gratulera er alla till en förnämlig 
insats!  
 
Jag hade förmånen att få dela ut priser denna gång och jag är mycket impone-
rad av all den entusiasm och glädje ni dansare presterar. Ni sprider värme om-
kring er och det glöder av positivitet. Det är fantastiskt att se och uppleva. 
 
Jag vill dela ut mitt hederspris till alla dansare, domare, funktionärsstab, musi-
kanter och publik för den enorma prestation ni har genomfört! Ett stort grattis till 
er alla! 
 
Björn Olsson 
Prisutdelare. 

”Nya distriktsinfo” 
 

Detta är första numret av Distriktsinfo med nytt utseende.  
Eftersom vi inte längre skall trycka och skicka ut så gjorde jag bedömningen att det-
ta format kunde var bättre. 
Texten kan bli lite större och det kan ju passa en dal av oss som blir lite skumögda 
med åren. 
 
Vad tycker du? Hör av dig med synpunkter och gärna på: 
 uppland@fokdansringen.se   
 
Redaktören Staffan 
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Kurs i lädersömnad 
Söndag den 14 oktober 

Kl. 9-18 på Ringhem, Gamla Uppsalagatan 21 
 
 

 
Gör ditt eget bälte eller kanske en väska. 

 
Kursledare Jenny B lär ut tekniken att sy i läder  

+ lite materialkännedom 
 

I kursavgiften ingår 1kvadratfot, ca 30 x 30 cm, läder. Låneverktyg finns, 
som man kan få köpa om man vill 

Skärbräda och lunch tar deltagarna själva med sig. 
 

Kursen kostar 700 kronor 
 

Anmälan senast den 30 september 
 

Till Åke Fredriksson 
Tel. 0702228875 efter 17,00   
fredriksson.ake@gmail.com 

 
Folkdansringen i Uppland 
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FOLKDANSRINGEN I UPPLAND  

 BJUDER UPP TILL KURS 
  

DANS OCH SPELKURS FRÅN RÖROS 
 

NÄR:  lördag den 29 september 2012  kl. 10.00 – 17.00 
 
VAR:  Tensta bygdegård 
 
DANSKURSEN: Torill Jørgensen och Rolf Feragen från Röros kommer att lära oss danserna från Rö-

ros. Torill och Rolf är vana dansinstruktörer och har hållit en hel del kurser tillsam-
mans. Torill är utbildad danspedagog. Rolf är också spelman i Småviltlaget och Brek-
ken Spellmannslag. 

 
SPELMÄN Olav Mjelva och Ole Erik Feragen, två välkända spelmän i Rörostradition, som kom-

mer att spela till danskursen och hålla i spelkursen 
 
KURSINNEHÅLL: Dans och musik från Röros, framförallt pols från Röros men också några lokala vari-

anter av gammaldanserna. 
 
KURSAVGIFT: 350 kr per person för medlemmar i Folkdansringen. Övriga betalar 
 400 kr per person. Betalas efter erhållen bekräftelse till Folkdansringen i Uppland, 

plusgiro 44 56 88 -5. 
  
ANMÄLAN:  Senast den 14 september 2012  till 
  danskursen – goran.skagius@bredband.net 
  spelkursen – annac.jonsson@mbox310.tele2.se 

 
Anmäl Er gärna parvis samt ange förening, mailadress, adress och telefonnummer. 
Antalet deltagare på kursen är begränsat, så dröj inte med anmälan. 

 
UPPLYSNINGAR: Gunilla Landmark, 018-50 06 20, 0706 560620 

Göran Skagius, 070 244 4745 
Magnus Mårtensson, 018-32 86 04, 072 7265429 

  Anna Jönsson Carlsson, 070 8229896 
 
 
LUNCH/FIKA: För- och eftermiddagsfika ingår i kursavgiften. Ta med egen lunch. Det finns kök och 

möjlighet att värma medhavd mat. 
 
 
Välkomna 
 
 
 
Folkdansringen i Uppland 
http://www.folkdansringen.se/uppland/ 
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Märsta Folkdansgille inbjuder till 
En Kväll med lek och dans,  

kallas även lekstuga 
 
 
Vi håller till i Forum och lokalen heter Cabinen, (södra Upplands bästa dansgolv), 
Stockholmsvägen 25 är adressen . Allt detta roliga sker lördagen den 17 november 
med start klockan 18.00.  . 
 
Under kvällen kommer vi att dansa gammeldans med variationer, gillesdanser och 
folkdanser av olika slag. 
Det kommer även att hända lite andra roligheter under kvällen 
 
Musiken står våra egna spelmän för. 
 
Ta med en picnickorg, för under kvällen gör vi ett par pauser så att vi kan äta, dricka 
och fika tillsammans. 
 
 
Anmälan om deltagande görs enklast till Irene på li.ellgren@telia.com eller till Staffan på a.s.dackman@tele2.se. och 
gärna senast den 5 november. Inget krav men det är bra för oss att veta ungefär antalet som kommer frö att planera 
danserna på ett bra sätt. 
 
 
Vi räknar med att avsluta vid 23.00-tiden. 
 

Välkommen 
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Datum  Aktivitet Plats 

16 Sept Dan på Liljekonvaljeholmen se sida 2 Uppsala 

29 Sept Spel o danskurs se sid 6 Tensta 

14t Okt Kurs i lädersömnad  se sid 5 Uppsala 

17 Nov Danskväll se sid 7 Märsta 

    

    

    

    

    

    

18 Nov Sista dag för inlämning till Infoblad nr  4 
2012 

 

30 Sept Kick –off  på Ringhem se sid 2 Uppsala 

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 19  november, sista inlämningsdag 
den 18 november. 


