Verksamhetsberättelse
för Folkdansringen Övre Norrland 2015
1. Inledning
På distriktsstämman den 22 mars 2015 togs beslut om fortsatt satsning på medlemmar som
är engagerade i föreningarna genom att satsa på kvalitativa kurshelger som
trettonhelgskurserna och en kurshelg med ledarutbildning.
Ledarutbildningen som var mycket uppskattad gick av stapeln den 19-20 september och
kursen hölls i Medlefors folkhögskola i Skellefteå.
Årets Trettonhelgskurser på Framnäs hade norskt tema med både dansledare och musiker från
Nordnorge. På slöjdkursen hade man stickning och täljning med kniv.
En ansats till en barn-och ungdomsledarutbildning gjordes under våren men den fick ställas in
pga sjukdom.
Distriktet har under året anordnat en distriktskurs med tolkning och dokumentation av
herrskapsdanser som dansats i våra trakter. Kursen var dock mer omfattande än vad man tänkt
sig så att en kursdel 2 planeras under 2016.

2. Sammanträden
Distriktsstyrelsen (DS) har under året haft fyra protokollförda sammanträden och det
verkställande utskottet (DVU) ett sammanträde.
Årets DS-möten har genomförts i Lombäcken vid två tillfällen, i Luleå vid ett tillfälle i
anslutning till årets distriktsstämma samt i Umeå vid ett tillfälle.
Årets DVU-möte genomfördes i Lombäcken i anslutning till distriktsstämman.
3. Kursverksamhet
3.1 Lokala distriktskurser
Distriktet har under året lämnat bidrag till följande lokala distriktskurser:
Polskekurs, Kadrell´n
3.2 Arrangörsstöd
Ekonomiskt stöd har utbetalats till:
Flottarna kommer, Malå folkdanslag
Sommardanser på Västerbottens museum, Björksta Folkdanslag
Resebidrag i samband med spelmansstämman i Gammelstad, Gellmalaget
3.3 Föreningsbesök
Systuga, Kalix bygdegille
Dans mellan himmel och jord i Gällivare, Gellmalaget

4. Sektionen
Trettonhelgskurserna
Årets kurser genomfördes i samverkan med Framnäs Folkhögskola den 3-4 januari och
samlade som alltid många deltagare. Dansarna och spelmännen hade Norskt tema med ledare
från Tromsöområdet. Sigurd Johan Heide lärde ut den populära polsen från Röros och Mikal
Lundemo och Terje Foshaug lärde ut låtar från Nordnorge. Erika Falk, Jokkmokk var ledare
för kursdelen som handlade om mönsterstickade vantar. Modeller och mönster var till stor del
hämtade från Norrbotten. Tore Holmström, Skellefteå undervisade i tekniken att göra
krympburkar med hjälp av kniv och färsk björkved. Lovisa B Eriksson höll ett öga på de
medföljande barnen och sysselsatte dem med diverse knep och knåp.
Samarbete med Hemvärnets Musikkår Norrbotten
I anslutning till Dansens Dag i slutet av april medverkade en grupp dansare från distriktet i
musikkårens konsert. Temat för konserten var dansmusik och flera av de framförda
musikstyckena illustrerades med traditionell dans eller anpassade koreografier.
Ledarutbildningen
Sektionen tog fasta på föreningarnas önskemål om en fortsättning på förra årets fortbildning
för ledare. 19-20 september samlades ett 20 tal dansledare i Medlefors. Ami Dregelid, lärare i
folklig dans på Erik Sahlström Institutet i Tobo, ledde kursen.
Pitefolk
Under Pitefolk 21 nov hade Folkdansringen ÖN tre dansworkshops med danser från Balkan i
Acusticum. Ledare var Bengt och Elisabet Martinsson.
Herrskapsdanser i Övre Norrland
I Norrbottens Minne förvaras en handskriven bok med noter och dansbeskrivningar. De är till
viss del tolkningsbara, och mycket intressanta om man vill få reda på vad som spelades och
dansades av ”herrskapet” i Övre Norrland under 17 -1800-talet.
Bengt Martinsson fick DS uppdrag/tillåtelse att försöka göra dessa danser tillgängliga.
Noterna förmedlades till Kristina Bergström, Katrin Carlsson och Inge Axelsson, Luleå, som
spelade in musiken, och dansbeskrivningarna förmedlades till Stig och Eleonor Larsegård,
Lidköping, som sedan länge arbetat med danser från olika tidsepoker.
Under Allhelgonahelgen samlades dansare och musikanter, för att tillsammans med Stig och
Eleonor bearbeta materialet samt, med hjälp av Mats Wennström, Umeå, dokumentera detta i
ljud och bild. Åtta av de 16 danserna har på detta sätt dokumenterats, och de resterande, som
behöver ytterligare tolkning, ska dokumenteras under 2016.
Övrigt:
Under Jokkmokks marknad 7 feb hade Folkdansringen ÖN en verkstad med danser från
Balkan i Hembygdsgården. Ledare: Bengt och Elisabet Martinsson
5. Barn och Ungdomsverksamhet
Down North
Down North har under året bestått av 15 personer, ungdomar och vuxna som spelar, dansar
eller både och. De har haft några träningstillfällen inför planerade framträdanden.
De gjorde ett mycket uppskattat framträdande under Ume Folk 21 februari. Som vanligt
kunde också publiken se dem på Spelmansstämman i Gammelstad. Nytt för i år var
deltagandet i konserten med Hemvärnets musikkår där dansarna gjort en egen koreografi till
ett av musikstyckena.

6. Dräkt
Dräktrådet i Norrbottens län
Efter det osAnnolikt stora arbetet med Annorlika-utställningen under förra året, har dräktrådet
under 2015 börjat förbereda sin medverkan i Norrbottens museums (Nbm) kommande stora
utställning om Norrbotten. Vi har också börjat planera en revidering av en del av Nbm
hemsida, för att på ett tydligare sätt kunna visa upp de vanligaste bygdedräkterna i
Norrbotten.
Under Kristi Himmelsfärdsdagen 14 maj, anordnades en Folkdräktsmarknad på Nbm. Drygt
100 personer besökte marknaden, det fanns många dräkt-försäljare, och faktiskt även några
som kunde fynda en fin dräkt. Bengt Martinsson föreläste om nyckelhakar för 20-talet
åhörare, och Luleå Hembygdsgilles spelmän förgyllde dagen.
Under våren efterfrågade Frälsningsarmén i Luleå en föreläsning om FÖRKLÄDETS
HISTORIA, vilket resulterade i ytterligare föreläsningar i länet, ofta i kombination med
förevisning av 1912-års Norrbottensdräkt.
Dräktrådet har haft fem möten, och Elisabet Martinsson har varit Folkdansringens
representant i gruppen.
Dräkt- & Textilrådet i Västerbottens län
Dräktrådet har haft möten enligt nedan: 26 februari 2015 i gamla hemslöjdskonsulentkontoret
i Umeå, då man planerade årets textilevenemang. 5 juni träffades rådet i Lövånger
sockenmuseet, med målet att inventera säljbart textilmaterial för Lövångersdräkten.
23 augusti höll dräktrådet i försäljning av gamla folkdräkter i Gamlia, sk dräktbytardagen.
Textiletnolog Berit Eldvik från Nordiska museet föreläste i lokalen intill. Sista dräktmötet är
på Hemslöjdföreningens nya lokaler på Kungsgatan 98 den 9 december.
Seija Dahlgren
7. Förlaget
Förlaget har under året varit närvarande i sin helhet eller delvis under flera evenemang. Detta
tack vare att medlemmar har tagit på sig att ta med förlaget på olika arrangemang, vilket är
mycket positivt. Förutom under distriktets Trettonhelgskurser har förlaget funnits med på
spelmansstämman i Gammelstad. Det har inte varit någon egen produktion under året utan vi
ser fram emot dräktboken som Elisabeth arbetar med och som kommer till Trettonhelgen
2016. Internetförsäljningen har stått för en viktig del av omsättningen även detta år.
8.

Distriktets fonder

Fondkapitalet för både Bengt Frykmos 50-årsfond och Vifast Björklunds Minnesfond har
tidigare varit placerat i Handelsbankens Flermarknadsfond. Under året har Handelsbanken
gjort förändringar i sitt fondutbud och Flermarknadsfonden har fusionerats in i en fond som
heter Balans 50.
8.1 Bengt Frykmos 50-års fond
Stipendium tilldelades Lovisa B Eriksson, Gellmalaget. Gåvor till fonden har under året
uppgått till 100 kr. För att täcka upp för utdelningen av stipendiet har vi realiserat
fondkapitalet med 2000 kr.

8.2 Vifast Björklunds Minnesfond
Agnes Nilsson, har tilldelats årets stipendium. Gåvor till fonden har under året uppgått till
800 kr. Provision på sålda Vifast-CD har gett 40 kr.
9. Distriktsnytt
Distriktsnytt, i form av ett digitalt nyhetsbrev, har utkommit med två nummer under året. Här
samlas information från distriktet om nyheter och tips på kurser men även aktiviteter som
genomförs ute i våra föreningar. Redaktör för Distriktsnytt har under året varit Veronica
Grahn. Tips och önskemål till fortsatta nummer tas tacksamt emot.
10. Ekonomisk berättelse
Verksamhet
Under 2015 påbörjades en dokumentation av Herrskapsdanser för vilken vi fått stöd av
Norrbottens läns landsting för att genomföra.
Värdepapper
Även 2015 har gett ett resultat som är mycket positivt jämfört med budget, ca 50% utgörs av
utvecklingen på börsen. Under 2015 har distriktets fonder sammanlagt ökat i värde med ca
31 000 kr, den största ökningen står Europafonden för. Under första kvartalet steg Europafonden snabbt och låg ett tag över anskaffningsvärdet för att sedan vända och sjunka något i
värde, vid årsskiftet låg den ca 9 600 kr under anskaffningsvärdet. På grund av 0-ränteläget
har Sekura, som är en ren räntefond, för första gången på många år sjunkit något och ligger
lite under det ingående marknadsvärdet.
Medlemmar
Distriktet har under 2015 haft totalt 333 betalande medlemmar, fördelade på elva föreningar.
Av dessa är 40 ungdomar från sju olika föreningar.

11. Slutord
Nedräkningen har börjat för jubileumsåret 2018 då distriktet fyller 50 år. Vi inom distriktet
måste med gemensamma krafter besluta oss för vad vi vill göra för att uppmärksamma
jubileumsåret. Tiden är knapp och det gäller att få igång arbetet ute i föreningarna. Vad ska vi
göra? Var ska vi hålla till? Hur ser programmet ut?
Distriktsstyrelsen vill rikta ett tack till de funktionärer i distriktet som utför ett gediget ideellt
arbete för att hålla Folkdansringen på rätt köl och styra in i en ny tid i förändring.
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