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HÖSTUPPTAKT 

 

Årets upplaga av denna möjlighet för oss i de olika föreningarna i Uppland 
att träffas äger rum söndagen den 

27 september 

på Ringhem. 

 

Samling vid grillen mellan 17:00—17:15 

Då bjuds på korv, olika sorters bröd, potatissallad 

ketchup, senap, rostad lök 

samt lingondricka. 

17.30 drar vi igång programmet 

Vi skall bland annat diskutera 

Dans på stan 2016 (Kulturnatten?) 

Fortsatt genomgång av frågorna på stämman 

Medlemsregisterkurs 

Övrigt aktuellt 

Anmälan görs till 

Ewa Fogelfors  

018– 34 12 63  076-841 49 39 

eller 

ewa.fogelfors@hotmail.com 

senast den 20 september. 

Gör det nu så slipper vi jaga senare. 
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Distriktsinfo Nr 3, 2015 

 
 
Folkdansringen i Uppland 

Bjuder in till kurs i 

hur lär man ut 

Samdans- och rotationsteknik 
 
När:  lördag den 19 september kl. 10.00 – 15.00 
 
Var:  Nyby servicehus 
 
Instruktörer: Erika Lindqvist. 
Erika är en välkänd profil här i Uppland som inte kräver nå-
gon närmare presentation. Flera av oss har tidigare deltagit i 
hennes kurser och med stor glädje. 
 
Kursavgift: 250 kr per person för medlemmar i Folkdansring-
en. Övriga betalar 300 kr per person. Betalas till Folkdansring-
en i Uppland plusgiro: 44 56 88 – 5. 
 
Anmälan: Senast den 1 september till: 
ewa.fogelfors@hotmail.com. 
 
Antalet deltagare på kursen är begränsat, så dröj inte med an-
mälan. 
 
Fika: Folkdansringen bjuder på fika. 
 
Lunch: Ta med egen lunch. 
 
Välkomna 
Folkdansringen i Uppland 
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FOLKDANSRINGEN I UPPLAND  
 BJUDER UPP TILL KURS 

  

DANSER FRÅN GÄSTRIKLAND 
 

NÄR:  Lördag den 14 November 2015  kl. 9.30 – 16.30 
 
VAR:  Tensta Bygdegård i Tensta ca 2 mil norr om Uppsala 
 
INSTRUKTÖRER: Benno Eriksson och Christina Skoglund 
 
SPELMÄN:  Tony Wrethling 
 
KURSINNEHÅLL: Polska från Åmot 

Bondpolska från Överhärde 
Bondpolska från Hedesunda 
Bondpolska från Bäck 
Polka-polkett från Råhällan 
Trestegsvals från Hedesunda 
Mazurka/Gubbjuck från Årsunda 
Tyskpolska från Jädraås 

  
Danserna från Gästrikland är diplomdanser vid  
Polskmärkesuppdansningen 2016 

 
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. 
 
ANMÄLAN:  Senast den 1 november 2015 till martensson_magnus@telia.com 
 
UPPLYSNINGAR: Göran Skagius, 070 244 47 45  

Magnus Mårtensson, 072 726 54 29 
Gunilla Landmark, 018-50 06 20, 0706 560620 

 
Anmäl Er gärna parvis samt ange förening, mailadress och telefonnum-
mer.  
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 
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Årets tävling 
 

Årets upplaga av denna lekfulla tävling genomfördes den 8 au-
gusti i parken vid Hässelby slott. Vädret var härligt med sol och 

lagom värme för att dansa. 
Vi hade nöjet att få jobba tillsammans med Stockholm Folk festi-

val vilket var väldigt bra. 
Tävlingen genomfördes med två grussträckor och en omgång på 

dansbana. 
Öppen klass och finalerna genomfördes sedan på dansbanan 
efter att vi haft paus för mat och att titta på andra aktiviteter på 

festivalen. 
I år blev det enbart 2 klasser för det blev inge ungdomsklass. 

Tråkigt men hur lockar vi dem tillbaka. 
 

Resultat: 
Seniorer:  

1 Margareta Uhlin    Kenneth Olsson Tensta fdl 
2.Annika Björlin-Delmar  David Eriksson  DOS ungdom 
3. Louise Lindén   Mikael Eriksson  DOS ungdom 
 

Veteraner 
1. Yvonne Engblom  Margareta Uhlin Tensta fdl 
2. AnnChristin Toresson Michael Nylin  Högbo fdg 
3. Anita Andersson  Torsten Andersson Tensta fdl 

 
Lagtävlingen vanns av DOS ungdom och föreningstävlingen av 
Tensta fdl. 
 
Ett stort tack till alla dansare och funktionärer. 
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Danshistoria – kan det vara något? 
 

Medeltidens dansformer och 1700-talets engels-
kor. 

 
NÄR:  En lördag i mars eller april 2016, kl. 9.30 – 16.30 
 
VAR:  Preliminärt Tensta Bygdegård i Tensta ca 2 mil norr om Uppsala 
 
INSTRUKTÖRER: Mats Wahlberg med bistånd av Gunilla Landmark 
 
KURSINNEHÅLL Medeltidens dansformer och 1700-talets engelskor 
 

Varje tid har sin dansstil, men många danser lever vidare och utvecklas, samtidigt 
som nya dansformer tillkommer. Att känna till något om dansernas ursprung kan 
ge nya perspektiv på dansupplevelsen. 
 
Den här kursdagen ägnas danser med ursprung i medeltiden, främst olika långdan-
ser och ringlekar, samt 1700-talets många varianter av engelskor. Vi utreder deras 
ursprung och förgreningar runt om i Europa och dansar förstås också flera av dan-
serna. 
 
Planer finns på ytterligare kursdagar: 
- Skandinaviska polsketraditioner 
- 1800- och 1900-talets scenanpassade danser – Anders Selinders och folkdansrö-
relsens ”folkdansbaletter” 

 
KURSAVGIFT: Preliminärt 250 kr per person för medlemmar i Folkdansringen och 300 kr per 

person för icke-medlemmar. 
 
INTRESSEANMÄLAN:  Vi tar tacksamt emot intresseanmälan till gl@gunillalandmark.se 
  

Definitiv kursinbjudan kommer i nästa nummer av distriktsbladet. Vi kommer 
också att meddela de som anmält intresse direkt vilket datum kursen kommer att 
hållas. 

 
UPPLYSNINGAR: Gunilla Landmark, 0706 560620 

Göran Skagius, 070 244 47 45 
Magnus Mårtensson, 072 726 54 29 
 

 
Välkomna 
Folkdansringen i Uppland 
http://www.folkdansringen.se/uppland/ 
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Märsta Folkdansgille inbjuder till 

En kväll med lek och dans,  
Så kallad lekstuga 

 
Vi håller till i Forum och lokalen heter Cabinen, (södra Upplands bästa dansgolv), 
Stockholmsvägen 25 är adressen. Allt detta roliga sker lördagen den 21 novem-
ber 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 framförs av förstärkt WermUp. 
 
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@telia.com. 
och gärna senast den 15 november. Inget krav men det är bra för oss att veta ungefär antalet som kommer för att 
planera danserna på ett bra sätt. 
 
 
Vi räknar med att avsluta vid 23.00-tiden. 
 
 

Välkommen 
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Mina Folkdansvänner 
 
 
Vem är du? 
Mitt namn är Ellen Engblom, 24 år och har mina rötter i Tensta, Vattholma. För tillfället bor jag 
och min sambo Johannes Leffler i Örebro, där vi dansar i Nerkia folkdansgille. Dansen är en stor 
del i mitt liv och ger mig mycket glädje samt energi. Jag har i många år varit styrelsemedlem i 
DOS Ungdom, en förening som arrangerar evenemang inom folkdans för ungdomar i hela Sveri-
ge. Bugg är även en dans jag tycker om. Arbetet är just nu förskola där jag får möjlighet att leda 
dansaktiviteter med barnen.  
 
Din förening? 
Min hem-förening är Tensta Folkdanslag och kommer alltid att vara. Jag började i BUS, därefter 
ungdomsgrupp, vuxenlag och BUS-ledare.  
 
Hur länge har du varit med? 
Egentligen sen jag började gå, men regelbundna träningar startade jag med vid sex års ålder.  
 
Varför började du dansa? 
Mina föräldrar var aktiva dansare och jag gick i deras fotspår. Det är jag glad för.  
. 
Skostorlek?38 
 
Det bästa med midsommar ? 
Det är alla vackra och doftande blomsterkransar ! 
 
Favoritdans? 
Schottis, den slår alla kategorier!  
Man kan variera med många turer. 
Det var den första dansen jag lärde mig och har alltid legat mig varmt om hjärtat, vilket har resul-
terat i tre sm-guld.  
 
.Det bästa med din förening ? 
Alla ställer upp och är positiva. Vi hittar på mycket skoj tillsammans och har god sammanhåll-
ning. Vi har på senaste tiden lockat till oss nya medlemmar, vilket vi tycker är helt fantastiskt!  
 
Vad har du för dräkt? 
En äldre variant av Häverö, som jag ärvt.  
En Dala-Floda, som jag fick när jag konfirmera mig.  
En Blekinge... som jag betalat själv!! 
 
Dold talang?  
Diplomerad zonterapeut och tycker om att klämma på onda dansfötter.  
Jag tillverkar också egna smycken.  
 
Vad gör du när du inte dansar?  
När jag inte dansar spenderar jag mycket av min tid i Hälsingland där jag har många vänner, även 
där är musik och dans vår gemensamma nämnare.  
 
 
Tack för mig, vi ses på galej!  
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Datum  Aktivitet Plats 

19 Sept Danskurs  Nyby 

27  Sept Höstupptakt Ringhem 

14 Nov Utgivning Infoblad 4  

14 Nov Gästrikedanser Tensta 

 t   

    

    

    

    

    

21 Nov Lekstuga Märsta 

9 Nov Inlämning till Infoblad nr 4  

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 14 november, sista inlämningsdag 
den 9 november. 


