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Årsstämma 2013 
 

Stämman kommer att ske i Tierps församlingshem 
lördagen den 16 mars 2013. 
 
Mer information kommer i nästa Infoblad och då 
kommer även en formell kallelse. 
 
Välkommen önskar Folkdansringen i Uppland och 
Strömsbergs Folkdansgille 
 
 

 
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. Hittills har 
drygt 20-talet medlemmar fått stipendiet under de år som vi haft denna utmärkel-
se. Det delas ut i samband med vårt årsmöte i mars. 
 
Traditionen fortsätter även 2013, 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 di-
striktsstyrelsen på distriktsadressen senast den 1 februari. 
 
Märk kuvertet ”Stipendium”. 
 
 
Styrelsen i Folkdansringen i Uppland 
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Sista tidpunkt för motioner 
 

 
Härmed meddelas att sista tidpunkt för att lämna in en eller flera motioner till di-
striktstämman i mars är den 31 december. 
Så vässa pennan och skriv ner några förslag på det som behöver förändra eller för-
bättras. 
 
Styrelsen 

Distriktsinfobladet 2013 
 

Dessa datum gäller 
 

 Sista inlämningsdatum    Utgivningsdatum 
  7 januari      13 januari 
  8 april       13 april 
  5 augusti      10 augusti 
  11 november     16 november 
 
Det är fritt fram att lämna in material före det sista datumet 
för att underlätta planeringen. 
 
Redaktören 
 

Valberedningen 
 

Till årsmötet skall följande föreningar ta fram en medlem i val-
beredningen inför kommande år: 

Kulturföreningen Fyrisgillet 
Grillby Folkdansgille 
Märsta Folkdansgille 
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Björkvallen i Björklinge 
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 1998 eller senare 
Seniorklass 
Veteranklass, födda 1958 eller tidigare 
Gärna men inget krav 
Ej föreningskrav 
Lunch finns att ködräkt pa. Obs! Måste 

beställas i förväg. 
Mackor/fika finns att köpa 

Musik: Westlings 

Anmälan till 
snorakan@tenstafolkdanslag.se 
eller Tensta Folkdanslag 
             c/o Helena Carlsson  
        Masmästarvägen 1 
        743 50 Vattholma 
 
Startavgift: 
ungdomsklass: 150:-/par 
senior/veteranklass: 350:-/par 
lunch: 50:-/person (barn 30 kr) 
 
Till plusgiro 211761-2  
Senast 14 januari 2013 

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

Varmt välkomna! 
Arr: Tensta Folkdanslag 
www.tenstafolkdanslag.se 
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FOLKDANSRINGEN I UPPLAND  
BJUDER UPP TILL KURS 

  
DANSER FRÅN  

NEDRE VÄSTERDALARNA 
 

NÄR:  Lördag den 26 januari 2013  kl 9.30 – 16.00 
 
VAR:  Nyby Servicehus, Leopoldsgatan 5, Uppsala 
 
INSTRUKTÖRER: Britt Eklund och Bengt Wittgren 
  med David Strömvall som "voltör" (den som kan visa akrobatiken) 
 
SPELMÄN:  Täpp Ida Almlöf och Anders Almlöf 
 
KURSINNEHÅLL: * Slängpolska från Malung I & II 
    * Polska med kast - Malungslek 
*     Klacklekspolska från Malung 
    * Nåsföra – polska och springpolska 
    * Polska från Gagnef 
    * Kringellek från Gagnef 
    * Flopolska 
    * Polska-Slängpolska från Äppelbo 
*     Huppleken – tur 1 och 2 
*     Gagnsföra 
 
 Danserna är diplomdanser vid Polskmärkesuppdansningen 2013 
 
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 13 januari 2013  till martensson_magnus@telia.com 
UPPLYSNINGAR: Göran Skagius, 070 244 4745  

Magnus Mårtensson, 018-32 86 04, 072 726 5429 
Gunilla Landmark, 018-50 06 20, 070 656 0620. 

 
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. 

Det finns även möjlighet att äta lunch i matsalen på Servicehuset – an-
mäl gärna detta i förväg. 

 
Välkomna 
Folkdansringen i Uppland 
http://www.folkdansringen.se/uppland/ 
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Från Kickoff 2012 
 
För en gångs skull, denna regniga höst sken solen från klarblå himmel och vi njöt av den och 
grillad och korv i tunnbrödsrulle. Väl förplägade kunde vi bänka oss under snedtaket på översta 
våningen. 
Ordförande Maria Jansson hälsade välkommen och sedan deltagarna presenterat sig själva in-
leddes dagens program med att Sigrid Lindqvist och Madeleine Andersson rapporterade från 
Riksstämman. Bland många intressanta frågor var den om ny logotype. Lyckligtvis ansågs det 
viktigare att lägga krut på kärnvärden och ideologiska mål än att älta den eviga frågan om ny 
logotype. Stämman beslöt också satsa på handbok/policy för kommunikation. 
Att höja medlemsavgiften för såväl vuxna som barn och ungdom uppskattades inte av ombuden 
från Uppland. Regionrepresentanterna försvinner och ersätts av ledamöter som väljs till styrel-
sen med så stor geografisk spridning som möjligt, med stadgeändringar som följd. 
Verksamhetsplanen var väl genomtänkt – särskilt avsnitten om vikten av att framhålla rörelsens 
namn och att jobba mot politiker. Nytt medlemsregister är på gång och i BUS gruppen sitter nya 
personer på alla poster. 
 
Av distriktsstämman fick styrelsen i uppdrag att på allvar fundera över en Barn- och ungdoms-
sektion, vilket inte visat sig vara någon lätt uppgift. Barngrupperna i föreningarna är, utom i un-
dantagsfall, små och oviljan att var ledare stor. Hur gör man då? Vad är Bus – gruppens upp-
gift? Kan man dela på uppgiften – den som sitter i distriktets Bus- grupp inte behöver vara den 
som leder en barngrupp.  Det kanske tom kan vara så att danssektionen omfattar både stora 
och små. – Att sektionen är en idébank – någon att vänta sig till med sina frågor och få hjälp av 
när det behövs.  Synpunkterna var många i denna livliga diskussion och kärnfrågan kvarstår – 
kunskapen och viljan att leda en grupp måste finnas – så varför inte inventera ledarämnena i 
föreningarna. Man måste inte kunna allt för att starta en grupp – men hjälpas åt. 
Enköpings fdg efterlyste en pedagogisk kurs – hur lär man ut en dans och hur läser och förstår 
man instruktionen. Mötet föreslog Erika Lindqvist som ledare för en sådan kurs, som i så fall 
Skulle kunna starta efter årsskiftet – kanske i lokalen i Nyby servicehus. 
 
Önskemål från Liljekonvaljeholmen att ordna gammaldanskurser under sommaren blev inte 
alls vad vi hoppades – intresset var inte stort nog. Var tisdag rätt dag, skall det vara utlärning av 
en dans innan den ”riktiga” dansen börjar och inte minst – kan alla orkestrar verkligen  spela 
gammaldans. Idéerna och förslagen var många och Maria åtog sig att kontakta Lena på Holmen 
för att fråga om och hur vi skall gå vidare. 
Glädjande nog verkar det dock som intresset för gammaldans sakta växer och fler föreningar 
Funderar på att starta nybörjarkurs – kanske upplivade av att Fyrisgillets nybörjarkurs lockat 
ovanligt många par. Inför den stundande oktoberstämman ordnar Fyrisgillets också polskeakut i 
lokalen i Nyby. 
 
Sedan de viktiga frågorna avhandlats följde allmänt prat av mer informativ karaktär. 
Det ekonomiska resultatet för Upplandsschottisen är inte helt klart – men helt klart är att: 
Nästa års schottis dansas i Österby – helgen före midsommar. Då blir det också riksspel- 
Mansstämma eftersom Zornuppspelningen äger rum i Tobo veckan före. 
Dans på sta´n i Enköping blev en blöt affär, men när alla samlats till dans i biblioteket blev det 
desto roligare. – Kan vi ordna fler gammaldanser och hur når vi ut till fler – utan dryga annons-
kostnader? 
Att nå ut med information är ingen lätt sak. Senaste numret av Infobladet var det första i ny 
skepnad. A4-formatet tycks passa alla och underlättar också arbetet för redaktören. När det gäll-
er distriktets hemsida kom tips från Fyrisgillet. Flera delar på ansvaret att hålla sidan uppdaterad 
och uppgiften att vara web-redaktör blir genast mindre betungande. 
Eftermiddagen led mot sitt slut och Maria tackade alla som med liv och lust deltagit i diskussio-
nen och kommit med många kloka förslag. Mötet avslutades till musik från spelstugan som bör-
jat på våningen under. 
 
Ewa Fogelfors noterade 
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Hej alla dansvänner. 
 
En tillbaka blick i höstmörkret. Dans på stan och Trädgårdsdag den 1:a september i 
Enköping. En dag då vi förväntade oss sol, vackra parker och mycket dans. En sak, 
av dessa tre slog in, det blev mycket dans. Det tackar vi personalen på vårt bibliotek 
för. 
 
Dagen började enligt plan med gemensam dans till härliga musiker, blandat gamla 
och unga, på Torget mitt i stan. Härligt att se att det finns unga musikanter i Ströms-
bergs Folkdansgille, extra kul att ni kom med. Efter den gemensamma dansen drog 
vi oss ner till Drömparken, några passade på att få sig lite fika innan vi skulle sprida 
ut oss och dansa i parkerna. Då ville vädret inte vara på vår sida mer den dagen, 
regnet började så sakteliga att strila ner. 
 
Som en liten räddning röjde de undan hyllor och gjorde plats på golvet i vårt fina bib-
liotek. Där dansade vi sedan, de olika föreningarna för sig och alla tillsammans, till 
en underbar blandning av spelmän. Det blev en härlig improviserad dansstund. 
Några hann med en tur hem, om man bodde nära, annars fanns det en chans att vila 
kroppen i Ena Bugg & Swings lokal innan kvällens festligheter körde igång. God mat 
serverad av Enköpings Folkdansgilles eminenta festkommitté och dans tillsammans 
alla upplänningar och våra åländska vänner. Trötta men nöjda skildes vi åt och hop-
pas på att vi ses igen och får dansa tillsammans. 
 

Tack alla för en trevlig dag, som inte riktigt blev som vi planerat, men blev bra ändå. 
Kanske blir det tredje gången gillt 2013, den första helgen i september. 
 
Med hälsning från Enköpings Folkdansgille 
Agneta Södersten 
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Fler stipendier att söka 
 
Carl-Johan Hultbergs minnesfond. 
De delar ut stipendier till folkdansspelmän—gärna yngre. I Upp-
land eller Grangärde 
 
Ansökan inne senast 31 januari till Anders Stenborg, Fjukcby Nylun-
da 54, 743 91 Storvreta. Ring om frågar finns 018-36 70 12. 
 
 
 
Bo Peterzons Hedersfond för svensk folklig dans. 
Ansökan om medel skickas till Gunilla Landmark, Viktoriagatan 11, 752 24 Uppsa-
la. 
Bidrag sätts in på Philochoros plusgiro 16 15 43—4. Ange Bosses fond. 
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Datum  Aktivitet Plats 

31 Dec Sista dag för motioner  

26 Jan Bygdedanskurs Nyby 

16 Mars Distriktsstämma Tierp 

    

    

    

    

    

    

    

    

1  Feb Sista dag för att lämna förslag på mottaga-
re av stipendier, 

 

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 13 januari, sista  inlämningsdag den 7 
januari. 


