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Hej alla glada polskedansare! 

 
År 2014 går mot sitt slut och vi ser fram emot en avkopplande julhelg. 

Föreningen Polskedansarna har lagt ännu ett aktivt dansår bakom sig. 

Även detta år har gått bra med många deltagare. Vi har slagit rekord vad gäller 

deltagare under en instruktionskväll. Rekordet togs över från Andreas Berchthold av  

P-O Pettersson & Elsmarie Frisk samt spelmannen Anders Hällström som lyckades dra 

60 personer med danser från Jämtland. 

Den lilla höjning av kvällsavgiften, 10 kr, som beslutades på årsmötet har gjort att vi har 

kunnat ha duktiga spelmän under de flesta av våra danskvällar vilket uppenbarligen har 

uppskattats av våra medlemmar och andra som besöker oss. Det är viktigt att vi är 

många under danskvällarna om vi ska kunna hålla denna höga standard på spelmän och 

instruktörer. En annan nyhet var att vi i höstprogrammet hade en danskväll utan 

instruktion mitt i terminen. Detta tänker vi upprepa i vår då Hesselby spelmangille 

kommer och spelar för oss. 

Vårens program är nu klart och vi hoppas att ni tycker att det ser riktigt lockande ut. 

Vi har försökt tillmötesgå önskemål som inkommit. I programmet har vi markerat dessa 

med stjärna.  

Vi har nu hamnat i den situationen att vi har så många duktiga instruktörer att vi inte 

får plats med alla under en termin och vi hoppas att ingen tar illa upp för det. Vi har 

försökt presentera en ny instruktör varje år. Ny instruktör för i vår är Anders Holm 

som numera har flyttat till Uppsala från Falun och därför finns tillgänglig som 

instruktör. 

Våren startar med en danskväll 15/1. I år gästas vi av Gamla Enskede spelmän, Lena och 

Gunnar Iggendal och Ulf Lundgren som har kommit att bli mycket uppskattade som 

dansspelmän.Vi bifogar en affisch. 

 

Ekonomi. 

Höstmötet bestämde att bibehålla oförändrad årsavgift 250 kr. Likaså bestämdes att 

behålla den nya förhöjda kvällsavgiften . 

Vi passar här på att påminna er alla om att betala årsavgiften, 250 kr, före den sista 

januari eftersom vi ska betala avgift för vår lokal senast detta datum. Årsavgiften 

betalas in på bifogade inbetalningskort till postgiro 47 39 32- 2.                                      

Glöm inte att skriva ditt namn på talongen! 
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Medlemmar. 

Nu vid årsskiftet är vi 95 medlemmar i föreningen.  

Vi hälsar Kerttu Sturesson välkommen tillbaka och välkomnar följande personer som nya 

medlemmar i föreningen: 

Le Roy Billberg  Gunilla Blomqvist   

Ingbritt Darlin  Catarina Olsson  

Ann-Britt Rehnström  

 

21/11-2015  Norsk-svensk dansdag/kväll 

Som ni vet blev den planerade dansdagen/kvällen inställd pga.vattenskada. Nu är hela 

evenemanget skjutet ett år framåt i tiden och kommer att hållas enligt samma koncept 

på Hägerstensåsens medborgarhus den 21/11. Under dagen är det tänkt att vi ska hålla 

dels en danskurs i Valdresspringar med Ola Aastad Bråten, Karolina Brändström och 

Tore Bolstad, dels en spelkurs med Kjell Erik Eriksson. Under kvällen planeras en 

danskväll till musik av Stockholms spelmanslag, Kjell Erik och Tore. Evenemanget ska 

drivas i ett samarbete mellan Polskedansarna och Stockholms spelmanslag. 

Årsmöte 12/2 2015  

Den som har eventuella motioner till kommande årsmöte ska enligt stadgarna lämna dem 

till styrelsen före årsskiftet.  

Är du sugen på att delta i styrelsens arbete kan du ta kontakt med vår valberedning som 

även i år består av Kjell Lindgren och Manne af Klintberg. Vi saknar en suppleant i 

styrelsen och ser gärna att den posten tillsätts. 

 

E-post/hemsida. 

Du glömmer väl inte att meddela Bosse om du ändrar eller har ändrat mejladress eller 

andra uppgifter? Kolla medlemslistan. 

Om du inte redan har gjort det; anmäl dig till Bosse.Rydh@swipnet.se, så får du program 

och annan information som Bosse regelbundet skickar ut.  

Lars-Erik fortsätter att sköta vår hemsida Polskedansarna.se. Där kan du hitta det 

mesta som rör föreningen och en hel del annat. Vårt bildarkiv uppdateras regelbundet 

tack vare Kerstin Nordfors, och ibland av Gunnar Wesley . 

Slutligen hoppas vi att ni fortsätter att komma med programönskemål. Önskemål för 

kommande termin måste komma in i början av varje halvår för att vi ska hinna ta dem i 

beaktande. Vi kommer att förvarna innan sista chansen till önskemål går ut varje termin. 

     God Jul och Gott Nytt År !      

          önskar Styrelsen 
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