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Anteckningar från Höstupptakt den 8 oktober 2015 på Ringhem 

 
 
Lite senare på året och på en alldeles vanlig kväll i veckan, samlades en stor skara diskussionslystna medlem-
mar på Ringhems vindsvåning. På distriktsstämman i våras fick ombuden uttrycka förväntningar på distriktet. 
Styrelsen lovade fundera och återkomma med svar under höstupptakten.  
 
Distriktets vice ordförande Sigrid Lindqvist hälsade alla välkomna och gav sig genast i kast med den fråga 
som handlade om hur vi marknadsför oss och får fler medlemmar. Flera unga buggare har på senare tid visat 
stort intresse för folkdans - vad fick dem att fastna för vårt sätt att dansa? För att få veta mer, bjöds Adam och 
Erik in till kvällens möte. - När en engagerad sändare hittar rätt mottagare – då slår det gnistor. En eldsjäl till 
folkdansare talade sig varm för folkdans och ordnade träningstillfällen och intresset för folkdans tog fyr!? Av 
detta kan vi påminnas om att inte underskatta ”prova på”, för hur skall man veta om man inte provar själv. 
Adam och Erik deltog flitigt i samtalet och hade många förslag på var och hur man kan göra reklam. Kvällens 
nyckelord var samarbete och utbyte – inte bara mellan olika föreningar och olika danssätt utan även utbyte 
med olika invandrargrupper. Att närma sig invandrargrupper är kanske inte helt enkelt och även om både vil-
jan och intresset finns – finns också kulturella skillnader som i en del fall sätter käppar i hjulet. 
Vad kan Riks bidra med undrar vän av ordning? För en del år sedan genomfördes projektet ”Dans i skolan”. 
Finns kanske någon efterföljare planerad? Paul Sandberg, Österby fdl erbjöd sig att höra med Riks om möjlig-
heterna till hjälp att nå ut till skolorna. 
 
En annan viktig fråga är den om ersättning. Det må gälla allt från affischering till att vara busledare – job som 
gärna görs men inte gratis. Hur kan Riks hjälpa oss i denna fråga - för att slippa krångel med skatter och av-
gifter? Till skillnad mot kulturföreningarna har idrottsföreningarna generösa regler för ersättning till ledare m 
fl. Det finns också andra system där varje ledare får en ”pot” för utfört job. Den ackumulerade ”poten” kan 
sedan användas för att bekosta läger mm för just den ledaren. 
 
Kan medverkan under ”Kulturnatten” i Uppsala (början av september) bli en fortsättning på 
”Dans på sta´n”?  För att få önskad masseffekt är det önskvärt att så många föreningar som möjligt deltar med 
så många dansare och spelmän som möjligt och att vi dansar danser efter ett på förhand uppgjort och inövat 
gemensamt program. Därutöver kan man tänka sig tex öppet spår, prova på, lära ut, enkel tävling, dansa med 
publiken mm mm. Om många vill kan  kvällen avslutas med ”socialdans”. Och varför inte göra allt detta till-
sammans med UBSS? Distriktsstyrelsen förnam positiva vibbar från deltagarna runt bordet och går vidare 
med frågan.  
 
Nordlek, festival för musik och dans, går av stapeln i Falun 2018 och planeringen är i full gång. Svealands-
regionen är ansvarig för evenemanget, som enligt Anita Lindqvist brukar dra mycket folk. För vår del här i 
Uppland gäller att samla idéer om på vilket sätt vi kan bidra. Ett hett spår är barn- ungdom- familj. Har någon 
andra tips – så välkommen med dem! 
 
Schottis 
För första, men säkert inte sista gången genomfördes Upplandsschottisen vid Hesselby Slott, där man fick 
möta en ny intresserad publik. Fördelarna var många och nackdelarna var inte värre än att de kan överkommas 
med ökad information. För att locka fler dansare behövs mer reklam och här kan alla hjälpa till. Affischer 
finns att få av schottisgeneralen Staffan Dackman. 
 
För att bäst nå ut med distriktets verksamhet samt få kännedom om annan verksamhet i distriktet, finns Info-
bladet, som därför är en mycket viktig informationskälla. Det är således synnerligen angeläget att Info-bladet 
inte stannar på föreningsadressen utan sprids vidare till alla medlemmar. Ansvaret att sprida bladet ligger i 
första hand hos den enskilda föreningen, men redaktören Staffan Dackman hjälper gärna till om det behövs.  
 
Lägesrapport från föreningarna 
Talesättet att ” som man känner sig själv - känner man andra” är en sanning med modifikation. De närvarande 
föreningarna ombads därför i korta ordalag beskriva sina tillgångar och brister. 
Enköping gläds åt nio nya från en gammaldanskurs och livaktig dräktverksamhet 
Tensta viss ledarbrist men tack vare ”prova på kvällar”  och Snörakan ökar medlemstalet. 
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    Fortsättning 
 
Märsta konstant medlemstal, ingen ledarbrist men saknar spelmän 
Grillby saknar lokal för dans men slöjdar i stället 
Strömsberg försöker integrera gammaldansgrupp men folkdansarna 
 
Valberedningen 
Agneta Södersten var ensam representant för valberedningen, som snart lägger sig i startgroparna inför nästa 
stämma. Finns det kanske någon bland de närvarande som vill delta i distriktets styrelsearbete? Agneta välkomnar 
intresseanmälan eller tips på lämpliga kandidater till poster i distriktets styrelse och sektioner.  
 
Kvällens åsiktsutbyte hade kunna pågå länge till. En del förväntningar och svar återstår att redovisa (varför inte i 
Infobladet) men av hänsyn till alla som rest långt, fann Sigrid för bäst att avsluta mötet och tacka för alla goda syn-
punkter som framkommit under denna mycket lyckade kväll.   
 
 
 
Vid pennan                                                         
Ewa Fogelfors 

10—15 juli 2018 
 

NORDLEKS sommarläger 
7—9 juli 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Arran- görer 

Folkdansringen Dalarna 
Gästrikslands Folkdansring 
Folkdansringen Hälsingland 
Folkdansringen i Uppland 

Värmländska Folkdansringen 
Folkdansringen Västmanland 
Folkdansringen i Örebro län 

 
Distrikt inom Svenska Folkdansringen 

VÄLKOMMEN till 
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Följande danser ingår i Gammaldansmästerskapet 
 

Vuxenklasser: Snoa, schottis, hambo och vals 
Ungdomsklass: Snoa, schottis, hambo och polka 

 
Du kan också välja att delta i valfritt antal danser inom Din klass 

Info 
Ungdomsklass, födda 2001 eller senare 
Seniorklass 
Veteranklass, födda 1961 eller tidigare 
Gärna dräkt men inget krav 
Ej föreningskrav 
Lunch finns att köpa. Obs! Måste beställas i 

förväg. 
Mackor/fika finns att köpa 
 

Musik: Jernbukarna med Lelle 

Anmälan till 
snorakan@tenstafolkdanslag.se 

eller Tensta Folkdanslag 
             c/o Helena Carlsson  

        Masmästarvägen 1 
        743 50 Vattholma 

 
Startavgift 

ungdomsklass: 200:-/par 
senior/veteranklass: 400:-/par 
lunch: 50:-/person (barn 30 kr) 

 
Till plusgiro 211761-2  

Senast 23 februari 2015 

Tider 
Kl. 09:00 Kansliet öppnar 

Kl. 10:00 Tävlingen startar 
Kl. 17:00 ca Tävlingen avslutas 

Varmt välkomna! 
Arr: Tensta Folkdanslag i samarbete med KULTURENS 

www.tenstafolkdanslag.se 

Björkvallen i Björklinge 
2 mil norr om Uppsala 

mailto:snorakan@tenstafolkdanslag.se
http://www.tenstafolkdanslag.se
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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 dans-
golv), Stockholmsvägen 25 är adressen. Allt detta roliga sker lördagen den 21 
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 WärmUpp för. 
 
Ta med en picknickkorg, 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 17 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 

 

mailto:li.ellgren@telia.com
mailto:a.s.dackman@telia.com.
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FOLKDANSRINGEN I UPPLAND 

 BJUDER UPP TILL KURS 
i 

Sångdanser enligt tradition från Nääs. 
Nu har ni återigen chansen, vem vet när den kommer igen!! 

 
När:  Söndag 31 januari kl 14.30-17.30.  
 
  Efter kursen finns möjlighet att stanna kvar och dansa med Österby FDL, 
  18-20.  
 
Var:  Gruvlokalen i Dannemora. Storrymningsvägen 1, Dannemora. 
 
Instruktörer:  Carin Häll och Anne-Li Thyr 
 
Spelman: Stig Lundgren 
 
Program: Lite historik om Nääs slott & slöjdseminarium 
 
  Sångdanser för barn och vuxna T.ex Det brinner en eld, Hiaderia, Utav alla 
  som går i ringen, Kom kom du modige gosse, Aspelöv och lindelöv och  
  många andra. 
   
 
Kostnad: 150 kr/person inkl fika. Betalas in på plusgiro är 44 56 88 - 5, 

Folkdansringen i Uppland, snarast efter bekräftelse om deltagande,  
  För er som stannar på motionsdansen tillkommer 20 kr i ”tröskelavgift” till  
  Österby FDL, betalas på plats. 
  Ta gärna med barn eller barnbarn, är de mellan 7 – 18 år går de gratis. 
 
Anmälan: via mail till Carin Häll senast 8 februari. carinhall@hotmail.com 
 
 
Upplysningar:  Har du frågor om kursen kontakta Carin per mail (se ovan) eller  
   telefon 0295-440 60. 
 
 

 
Varmt välkomna till en härlig  
dans-eftermiddag och kväll! 

Distriktsinfo Nr 4, 2015 
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Danshistoria – kan det vara något? 
 

Medeltidens dansformer och 1700-talets engelskor. 
 

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 dan-
sernas ursprung kan ge nya perspektiv på dansupplevelsen. 
 
Den här kursdagen ägnas danser med ursprung i medeltiden, främst 
olika långdanser 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 danserna. 
 
Planer finns på ytterligare kursdagar: 
- Skandinaviska polsketraditioner 
- 1800- och 1900-talets scenanpassade danser – Anders Selinders och 
folkdansrörelsens ”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/ 

Distriktsinfo Nr 4, 2015 

mailto:gl@gunillalandmark.se
http://www.folkdansringen.se/uppland/
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Årsstämma 2016 
 

Datumet är inbokat till den 19 mars. 
Lokal är Herrängs Folkets Hus. 

 
Om storfiskarn i Grisslehamn får bra med fisk så kommer det 

att serveras strömming och potatismos. 
 

Boka in dagen 
och Välkommen 

 
Folkdansringen i Uppland  och Häverö Folkdanslag 

Sista datum  
för att lämna in motion till årsstämman är 

31 december 2015. 

 
 

Medlemsregisterkurs del 2 
 

Äntligen är det dags för del 2 i att använda vårt digitala  
medlemsregister 

 
Det kommer att finnas möjlighet till 2 olika datum. 

Preliminära datum är: 
 

torsdag 21 januari 
söndag 24 januari  
torsdag 11 februari 
söndag 14 februari. 

 
Vi återkommer när det blir, just nu väntar vi på svar från kursledaren. 
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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 utmärkelse. 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 distriktsstyrelsen på distriktsadressen senast den 1 feb-
ruari. 
 
Märk kuvertet ”Stipendium”. 
Styrelsen i Folkdansringen i Uppland 

 
 
 

Fler stipendier att söka 
 
Carl-Johan Hultbergs minnesfond. 
De delar ut stipendier till folkdansspelmän—gärna yngre.  
I Uppland eller Grangärde 
 
Ansökan inne senast 31 januari till Anders Stenborg, Fjuckby Nylunda 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 Upp-
sala. 
Bidrag sätts in på Philochoros plusgiro 16 15 43—4. Ange Bosses fond. 
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Datum  Aktivitet Plats 

15 Nov Dans o lekkväll Märsta 

11 Jan Inlämning infoblad nr 1 2016  

31  Jan Sångdanskurs Dannemora 

12 Mars Snörakan Björklinge 

    

    
    

    

    

    

19 Mars Årsstämma Herräng 

16 Jan Infoblad nr 1 2016  

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 
Tacksam att få det i Wordformat. 

Nästa nummer kommer ut den  16 januari, sista inlämningsdag den  
11 januari. 

mailto:uppland@folkdansringen.se

