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Hej alla glada polskedansare!  
 

Nu är det redan december månad och snart jul igen. Vi har haft ett härligt dansår med 

roliga danser, duktiga dansinstruktörer och spelmän som bidragit med härlig musik. Inte 

minst har alla polskedansare bidragit till alla lyckade kvällar. 

Under hösten har det pågått en nybörjarkurs som också den har varit lyckad. Dansledare 

har varit Kerstin o Walter, Ing-Mari o Bengt-Åke samt Manne. Alla tio gångerna har vi 

också haft spelman vilket varit mycket uppskattat. Spelat en eller flera gånger har 

Anders N, John H, Gunnar I samt Ellge J från Polskedansarna gjort. Vi har också haft 

förmånen att Micke Löfroth och Hadrian Prett ställt upp och spelat för nybörjarna.  Inte 

minst har alla hjälpdansare varit viktiga. Vi planerar att göra reklam för en påbyggnads-

kurs nu i vår och hoppas på tillräckligt många intresserade deltagare. Då räknar vi med 

att kursen kan genomföras vilket också förutsätter att hjälpdansare är villiga att komma 

även i vår. Den enkät vi genomfört pekar på att hjälpdansarna är mycket uppskattade. 

Vårens program är nu klart och har en hel del nytt och spännande att erbjuda. 

Vi kommer att få stifta bekantskap med två för oss nya instruktörer. 

Dels kommer Ami och Håkon Dregelid att instruera springar från Vossestrand. 

För att vi ska ha fler tillfällen att dansa denna norska dans har Ami hittat svensk musik, 

framförd av Olof Misgeld, som lämpar sig bra till detta ändamål. 

Vidare får vi besök av danspedagog Mats Åkerberg som kommer att visa oss en 

rekonstruktion av Travare, en fläckpolskevariant från Närke. Mats m.fl. har jobbat fram 

denna dans och känner sig nu mogna att presentera den för oss. Han har med sig spelman 

Ulf Karlsson.  

Vi kommer också att få träffa flera nya spelmän. Lena Jonsson, med hälsingelåtar som 

specialitet, träffar vi under vår hälsingekväll i januari. Gruppen Bengt Bagares spelmän 

från Stockholm kommer att spela jämtlåtar i april till Jens och Jennys instruktion. 

Slutligen får vi träffa tre spelglada damer från Dalarna, Söbiköllor, som står för musiken 

vår sista danskväll. Flera av oss hade nöjet att få dansa till deras härliga låtar under en 

danskväll i Ovanmyra där de stod för pausmusiken. 

Vi är också glada åt alla våra trotjänare både vad gäller instruktörer och spelmän som 

troget ställer upp för oss år efter år. 

Det är verkligen roligt att jobba med programmet när man blir så positivt bemött av både 

instruktörer och spelmän tycker Kerstin och Viveca som har fått ihop detta spännande 

program.  

Vårens program distribueras till samtliga medlemmar och andra intressenter i årets 

julutskick.  Vi hoppas på att många dansare passar på att komma till både nya och mer 

kända danser och ser fram emot många härliga danskvällar i vår. 

Förutom allt som står i vårprogrammet planeras en försommarfest med knytkalas och 

dans. Vi siktar på 17 maj och en ny spännande plats. Mer info kommer senare i vår. 

 

Ekonomi  

Höstmötet beslutade att behålla oförändrade års- och kvällsavgifter för år 2019.  
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Årsavgiften, 300 kr, ska betalas före den sista januari eftersom vi betalar 

terminsavgift för vår lokal senast detta datum. Årsavgiften betalas på postgiro  

47 39 32- 2. Glöm inte att ange ditt namn!  

Nya medlemmar, meddela adress, telefon och mejladress till bosse.rydh@tele2.se. 

Förändrade uppgifter ska också meddelas till Bosse. Detta så att vi kan hålla 

Polskedansarnas medlemsregister uppdaterat. 

Vi är tacksamma ju fler som väljer att bli medlemmar i föreningen eftersom vi betalar 

kvällshyran med medlemsavgiften.  

Medlemmar 

Nu vid årsskiftet är vi 95 medlemmar i föreningen varav 2 hedersmedlemmar.  

Årsmöte 2019  

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

till styrelsen före årsskiftet.  

Årets valberedning består liksom förra året av Walter Dürr och Kerstin Nordfors.  

Du som har synpunkter på styrelsens sammansättning eller är sugen på att vara med kan 

ta kontakt med dem.  

Mötet kommer att hållas i anslutning till danskvällen torsdagen den 14 februari. 

 

E-post/hemsida  

Glöm inte att meddela Bosse om du ändrar eller har ändrat mejladress.  Om du inte redan 

har gjort det; anmäl mejladress till bosse.rydh@tele2.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. Där finns bland mycket annat det aktuella dansprogrammet.  

Vi tackar alla som har engagerat sig i föreningens verksamhet på olika sätt.  

Styrelsen hoppas att ni fortsätter att komma med önskemål om innehållet under våra 

danskvällar.  Maila dessa till viveca.loman@comhem.se. 

 

Vi ser nu fram mot en härlig dansvår tillsammans och hoppas att vi får se 

många av er på dansgolvet. 

 

 

 

God Jul och Gott Nytt År !     

önskar Styrelsen 

 
 
 

Julbrev 2018 
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