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Upplandsschottisen 2013 
 
 
 Så har den 45:e upplagan av Upplandsschottisen genomförts. Detta år var  
 vädergudarna på vår sida så det var ett strålande sommarväder i Österbybruk. 
  
 Det var segt att få upp antalet deltagare, men till slut var det 30 par som tävlade. 
 Tråkigt är att ungdomsklasserna inte lockade mer är 3 tävlande par, men de som 
 var med dansade med stort allvar. 
 
 De bästa paren i varje klass hittar Du nedan, det är väldigt roligt att i 3 av 5 klasser 
 kom segrarna från Uppland. Men vad annars det heter ju Upplandsschottisen. 
  
 Hur framtiden blir kommer att funderas på under sommaren, vi vill gärna fortsätta 
 med detta arrangemang, men då krävs fler deltagare. Kan vi förändra konceptet 
 och locka fler att vara med? Kan vi ha en klass som dansar utan bedömning? Kan 
 vi ha fler danser än schottis, alltså en sommarvariant av snörakan? Kan det gå att 
 bjuda in skolor,för att öka antalet i ungdomsklasserna? 
 Vi har mycket att fundera på och vi vill gärna veta vad dansarna tycker så någon  
 form av enkät kommer vi att skicka ut. 
 
 Har Du idéer eller tankar kring detta? Hör av dig via brev till Ringhem eller via e-
 post: info@upplandsschottisen .se. 
 

  Resultat från Upplandsschottisen: 
 
Ungdom 1: 1: Elin Borg och Linus Carlsson  Tensta fdl 
  
Ungdom 2: 1:  Isabelle Johansson  och Amanda Andersson  Ängsklockans dansare 
    2:  Sara Uppling  och Josefin Brandén   Tensta fdl 
 
Senior: 1: Ellen Engblom och Johannes Leffler  Tensta fdl 
  2: Karin Erharsson och David Eriksson  DOS ungdom 
  3: Camilla Olsson och Magnus Mårtensson  Arbråbygdens fdg 
  4: Margareta Uhlin och Kenneth Olsson  Tensta fdl 
  5: Carina Holmgren och Jonas Carlsson Tensta fdl 
 
Veteraner: 1: Carin Häll och Per-Olof Jansson  Österby fdl 
   2: Ewa Älgenäs och Ingemar Sund  Strömsbergs fdg 
   3: Anita o Torsten Andersson Tensta fdl 
   4: Helena och Thomas Carlsson  Tensta fdl 
   5: Yvonne Engblom och Staffan Dackman  Tensta fdl/Märsta fdg 
 
Om jag inte sagt det förut: Tack för dansen Yvonne. 

 
Staffan Dackman 
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Nu är det dags! Igen 

 
Dags för en kurs för att nystart och ny fart för Upplands ungdom och vuxenhet!  
 
Lördagen den 21 september bjuder vi in till den andra kursen i dansutlärning!  Kursen äger rum 
i Nyby Servicehus. Det är inte ett krav att du var på första kursen utan kom med nu. 
 
Hur gör jag för att tyda texten i dansbeskrivningen och få det att bli den dans som det är 
tänkt. 
 
 Det ska Erika Lindqvist, folkdanspedagog utbildad på Danshögskolan hjälpa oss att få svar på. 
Hon lär ut metodiken kring några av våra vanligaste grunddanser.  
 
Vi börjar klockan 10.00 på lördagen och håller på till ca 15.00. Var och en tar med sig egen 
lunch vi bjuder på fika!     Kostnad för kursen är 250 kronor. 
 
Detta är den andra kursen i satsningen som distriktstyrelsen gör för att få fler och kunniga ledare. 
Välkommen med din anmälan  senast 15 september till: 
ewa.fogelfors@hotmail.com  
                      eller sigrid.m.lindqvist@gmail.com 
 
Vi ses i september!  
Hälsningar från Distriktsstyrelsen  

 
Så är sommaren över och det är dags för en ny termin. Många har väl 
dansat under sommaren och i höst är de bra om vi satsar på att vara 
med på de olika evenemangen som sker på olika håll i distriktet så vi 

stärker banden mellan oss dansare i Uppland. 
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TILLVERKA DITT EGET SPELHORN! 

 

 
 

Kurs i horntillverkning lördag den 21 september kl 12-16 
Vi tillverkar spelhorn av kohorn under kunnig ledning av Per Runberg. 

 
Plats Ringhem 

Kostnad 300 kr, kohorn ingår 
Ta gärna med egen kniv  

 
Vi bjuder på kaffe och te, medtag för övrigt eget fika 

 
Anmälan: Senast 16 augusti till Åke Fredriksson efter kl 17 på tel 070-2228875 

 
 HÖSTUPPTAKT/KICKOFF 

 
 

Årets upplaga äger rum på Ringhem den 22 september kl.16. 
 

Samling vid grillar för lite mat innan det är dags att diskutera: 
 

Motioner till Riksstämman 2014. 
Elisabeth Liby och Jens Holmström, som båda är med i Riksstyrelsen 

 gästar oss det lär bli bra med information från Riks samtidigt som 
vi får möjlighet att väcka frågor till dem. 

Vi skall även hinna med att fundera på hur och om vi vill 
ha en gemensam modell för våra hemsidor. 

Andra intressanta frågor som berör oss i Uppland, t.ex. Upplandsschottisen. 
 
 Anmälan görs till Maria Jansson på 018-379091 eller m.b.jansson@telia.com 
  senast 15 september. 
 
  
 
 



5  

 

 

Distriktsinfo Nr 3 2013 

 
 

FOLKDANSRINGEN I UPPLAND  
BJUDER UPP TILL KURS 

  
I GÄSTRIKEDANSER  

 
NÄR:  Lördag den 19 oktober 2013  kl 9.30 – 16.30 
 
VAR:  Tensta Bygdegård i Tensta ca 2 mil norr om Uppsala 
 
INSTRUKTÖRER: Benno Eriksson och Christina Skoglund 
 
SPELMAN:  Tony Wrethling 
 
KURSINNEHÅLL: Danser från Gästrikland upptecknade av Benno Eriksson. 

Benno har under många år, tillsammans med Tony jobbat med en bok 
om gästrikedanserna och musiken till dessa. Än är boken inte riktigt 
klar, men på mångas begäran kommer det en kurs nu.  

 
KURSAVGIFT: 250 kr per person för medlemmar i Folkdansringen 
 300 kr per person för icke medlemmar 
  Betalas efter erhållen bekräftelse till Folkdansringen i Uppland,  plusgiro 44 56 88 -5. 
 
ANMÄLAN OCH Senast den 1 oktober 2013 till goran.skagius@bredband.net 
  
UPPLYSNINGAR: Gunilla Landmark, 018-50 06 20, 070 656 0620 

Göran Skagius, 070 244 4745  
Magnus Mårtensson, 018-32 86 04, 072 726 5429 

 
Anmäl Er gärna parvis samt ange förening, mailadress, adress och tele-
fonnummer.  
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  
 
Gunilla, Göran och Magnus 
 
Folkdansringen i Uppland    
http://www.folkdansringen.se/uppland/ 
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Trädgårdsdagen i Enköping  
med ”Dans på Stan”  
7 september 2013 

 
Tack alla som var med och genomförde Dans på Stan i Enköping 2012! 

Trots regnet hade vi en härlig dag tillsammans.  
Dans ute på torget och tillsammans i vårt fina bibliotek. 

En fest med god mat och dans blev en minnesvärd avslutning på dagen. 
 

 Nu till ”Dans på Stan” och Trädgårdsdagen 2013! 
 

Dagen pågår kl. 10-16 i parkerna och runt om i Enköping. 
 

I år planerar vi för en solig dag som vi inleder med dans på Torget.  
Gammaldanser och några enkla danser som alla kan delta i, kanske tar vi med lite publik på 
en svängom. Sedan promenerar vi ner till vår vackra Drömpark och sprider ut oss längs Å-
promenaden. I en danskavalkad där alla dansar samtidigt visar vi publiken vilken glädje det 
finns i att dansa. 
Efter det sprider vi ut oss och dansar på lite olika platser, vi hoppas få en tid att dansa på 
stora scenen med en grupp. I Skolparken får vi en dansplats där publiken kan sitta på bän-
kar och njuta av dans och musik under dagen. 
Vi hoppas som förra året att kunna avsluta dagen gemensamt med mat & dans. 

 
Vår grannförening Grillby Folkdanslag firar sitt 50-års jubileum samma helg. 

Vi hoppas därför på nordiskt inslag under dagen.  
 

Nu gäller det att alla föreningar i Folkdansringen i Uppland ställer upp! 
 Lyft telefonluren eller skicka E-Post och  

tala om att ni vill komma eller fråga om det ni undrar över.  
För att vi ska veta att vi nått ALLA så meddela gärna att ni  

tycker att detta verkar kul, men att ni tyvärr inte kan vara med i år.  
Anmälan skulle varit inne i juni, men kolla av nu för det kan finnas plats. 

 
Jag som väntar på en signal eller E-post är  

Agneta Södersten: agnsod@home.se 
Telefon: 0171 – 309 53,  070 320 39 73 

 

Välkomna 
 

Agneta Södersten Arbetsgruppen för Trädgårdsdagen 

Pernilla Erlandsson Ordförande Enköpings Folkdansgille 
 

Enköpings Folkdansgille, Folkdansringen i Uppland 
 Arbetsgruppen för Trädgårdsdagen i Enköping 

 
Mer info på enkoping.se/parker eller på Facebook: Trädgårdsdagen i Enköping 
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Datum  Aktivitet Plats 

1 Sept Gammaldans  Ängby Park, Knivsta  

7 Sept Dans på Stan Enköping 

22 Sept Kickoff Ringhem 

1 Okt Sista anmälan till kurs i Gästrikedanser  

9 Nov Danskväll/lekstuga Märsta 

    
    

    

    

    

19 Okt Kurs i Gästrikedanser Tensta 

21 Sept Ledarkurs  Nyby 

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  16 november, sista inlämningsdag 
den 11 november. 


