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Verksamhetsberättelse för distriktets dans & musiksektion 
 

Distriktets dans & musiksektion har 2012 bemannats av Andreas Idh, Lelle 

Jonsson och Marlene Jonsson, alla från Sundsvalls Folkdansgille, Pelle 

Lundgren från Tuna Bygdegille och Amanda Qvarfordt från Skönborgs 

Folkdanslag. 
 

Dans & musiksektionen har arrangerat polske & bygdedanskvällar på Norra 

Bergets dansloge under både vår och höstsäsong. Deltagarna har fått prova 

på danser från Föllinge, polskor från Kall och Mattmar, Hälsingedanser, 

Fläckpolskor från olika delar av landet, danser från Malung och Nås och 

Gästrikedanser. Vi har också haft prova på, för nya dansare. Båda terminerna 

avslutades med danskväll till levande musik. 
 

Vi har arrangerat en dansledarträff för alla dansledare i distriktets föreningar 

för att få reda på vad distriktets föreningar vill att sektionen ska arbeta med. 
 

Sektionen fick förslag från dansledarträffen att vi borde samverka med 

Skönborg för att få tillhanda en instruktörsutbildning. Tanken var att ha denna 

utbildning i samband med deras höstläger. Ett annat förslag var att vi skulle 

samarbeta med granndistrikten Hälsingland, Jämtland/Härjedalen och 

Ångermanland. Dansispiratörerna bokades till detta inspirationsprojekt men 

tyvärr räckte inte tiden till för att genomföra detta projekt. Se bifogad rapport 

2012-09-14. 
 

Den 25 februari bjöd sektionen in till kurs i Dans och sånglekar för vuxna med 

Annica Erhardsson och Anna Thunell men den kursen blev tyvärr inställd då 

antalet anmälda deltagare var för få. Samma datum bjöd vi också in till 

låtkurs med Thomas och Marit Westling men tyvärr hade för få anmält sig till 

denna kurs också så vi fick ställa in den. Thomas och Marit kom till Sundsvall i 

alla fall och spelade till dans och hade konsert på Värstaborg. Detta 

arrangemang hade vi tillsammans med Nivren Folkdansgille. 
 

Dans & musiksektionen var också aktiva i Nationaldagsfirandet. Se bifogad 

rapport. 2012-09-14. 
 

Kurs i Gästrikedanser med Per Thorn och Marit Nordin och kurs i låtar på 

durspel med Pelle Lundgren och Håkan Backlund genomfördes den 29 

september. Se bifogad rapport från 2012-09-30. 
 

Sektionen har haft ett antal planeringsmöten under året. 

 

Lelle Jonsson/sammankallande i Dans & musiksektionen 


