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Anteckningar från Höstupptakt den 29 september 2016 på Ringhem 
 
Höstupptakten hölls i år i anslutning till det extra årsmötet, som hölls med anledning av an-
tagandet av nya stadgar för distriktet.  
 
Staffan Dackman berättade om Upplandsschottisen, som med kort varsel fick förläggas till 
Ängby Park i Knivsta. Turistinformationen i Knivsta var inte sen att sprida kännedom om 
evenemanget. Glädjande nog hade flera nya och långväga dansare anmält sig, inte minst till 
ungdomsgruppen. För ett positivt ekonomiskt resultat hade några fler par behövts. Hyran 
var något dyrare än förväntat och därför åtog vi oss själva att stå för serveringen, där Stefan 
J gjorde en otrolig insats! Alla tycktes trivas, kanske inte enbart beroende på nyslipat dans-
golv och hyfsat väder. Kanske blir det Knivsta även nästa år – och kanske andra varianter 
av schottis från tex Järlåsa, Tierp eller Björklinge? 
 
Nordlek är ett engagemang som tar och ger energi för de ansvariga inte minst Maria Jans-
son och Anita Lindqvist, som med liv och lust berättade om förberedelserna. Projektet för 
Uppland är ”Barn, ungdomar och familj” och många volontärer kommer att behövas för att 
ro projektet i land. Att Nordlek ( 10-15 juli 2018) kommer att gå med vinst råder det inga 
tvivel om och frågan blir då hur vinsten skall fördelas. De deltagande föreningarna har bli-
vit ombedda att yttra sig om ett tilltänkt värderingssystem, där alla positioner och arbetsin-
satser belönas med olika poäng, som i slutändan förvandlas till kronor och ören. Kvällens 
deltagare godkände förslaget. Maria uppmanade alla att prata om och planera för Nordlek i 
sina föreningar. 
 
Ordet lämnades fritt och Lars Haraldsson berättade om en uppskattad 5-dagars resa till en 
skördefest i Tyskland, som laget deltagit i. Häverö har också gott utbyte med Norrtälje och 
medlemmarna tycks bli fler. 
 
Bålsta folkdanslag har varit på vänortsmöte i Norge. Björn Källberg berättade också att man 
planerar nybörjardans men var fundersam över försäkringsfrågan. Hjälp finns att få hos 
Kulturens bildningsförbund. Förslag väcktes att bjuda in Kulturens till nästa distrikts-
stämma. 
 
Kurs för valberedare intresserade många och styrelsen går vidare med frågan. 
 
Gunilla Landmark meddelade att man med fördel kan anmäla sig till första delen av kurs i 
historiska danser den 12 november i Tensta. Mer info i infobladet – som alltid. 
För att stötta unga dansare att delta i polskemärkesuppdansningen kommer Bosse Peterzons 
fond att bidra till anmälningsavgiften. 
 
För att hålla ihop distriktet framförde Maria ett förslag – en variant av viskeleken. En före-
ning startar med att, med endast muntlig instruktion, lära ut en dans till en annan förening, 
som i sin tur lär ut till en annan. Hur dansen ser ut när alla lärt sig – får vi kanske se på di-
striktsstämman i Älvkarleby. Häverö som snart träffar Norrtälje grep stafettpinnen. 
 
Ett annat sätt att träffas är på gemensamma danskvällar – en sådan inträffar snart – den 12 
november i Märsta – mitt i Uppland. 
 
Antecknat av Ewa Fogelfors 
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Årsstämma 2017 
 

Datumet är inbokat till den 12 mars. 
Mer om lokal och tider kommer i 

Infoblad nummer 1 2017 
Boka in dagen 

och Välkommen 
 

Folkdansringen i Uppland  och Älvkarleby Folkdansgille 

10—15 juli 2018 
 

NORDLEKS sommarläger 
7—9 juli 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arrangörer 

Folkdansringen Dalarna 
Gästrikslands Folkdansring 
Folkdansringen Hälsingland 
Folkdansringen i Uppland 

Värmländska Folkdansringen 
Folkdansringen Västmanland 
Folkdansringen i Örebro län 

 
Distrikt inom Svenska Folkdansringen 

VÄLKOMMEN till 

Sista datum  
för att lämna in motion till årsstämman är 

31 december 2015. 
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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 2002 eller senare 
Seniorklass 
Veteranklass, födda 1962 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 26 februari 2017 

 
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  

www.tenstafolkdanslag.se 

Björkvallen i Björklinge 
2 mil norr om Uppsala 

11 mars 2017 

mailto:snorakan@tenstafolkdanslag.se
http://www.tenstafolkdanslag.se
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FOLKDANSRINGEN I UPPLAND  
 BJUDER UPP TILL KURS 

  

DANSER FRÅN SKÅNE 
 

NÄR:  Lördag den 18 mars 2017  kl. 9.30 – 16.30 
 
VAR:  Tensta Bygdegård i Tensta ca 2 mil norr om Uppsala 
 
INSTRUKTÖRER: Stina och Lennart Jeppsson 
 
SPELMÄN:  Ingrid och Christer Olsson 
 
KURSINNEHÅLL: Svingedans 

Bugadans 
 Birenbomskan 

Slängpolska 
Norska polskan 
Odina Jönsson, schottis 
Möllevitt 
Köra till Särslöv 
 
Danserna från Skåne är diplomdanser vid Polskmärkesupp-dansningen 
2016. Men på kursen kommer danserna att instrueras från grunden.   

 
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 5 mars 2017 till martensson_magnus@telia.com 
 
UPPLYSNINGAR: Gunilla Landmark 0706 560620  

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

 
Anmäl Er gärna parvis samt ange förening, mailadress och telefonnum-
mer på anmälan. 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 
http://www.folkdansringen.se/uppland/ 

Distriktsinfo Nr 4, 2016 

mailto:martensson_magnus@telia.com
http://www.folkdansringen.se/uppland/
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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 30-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 2016, 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 

    

9 Jan Inlämning infoblad nr 1 2017  

11 Mars Snörakan Björklinge 

12 Mars Årsstämma Älvkarleby 

    

    
    

    

    

    

18 Mars Kurs i Skånedanser Tensta 

14 Jan Infoblad nr 1 2017  

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  14 januari, sista inlämningsdag den  
9 januari. 

mailto:uppland@folkdansringen.se

