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 Protokoll fört vid planeringsmöte 2011-05-01 

 

 

Plats: Hemma hos Andreas Idh 
 

Närvarande: Lelle Jonsson, Marlene Blomgren, Andreas Idh, Leif Bylund och Pelle Lundgren 
 

1.                           Vi repeterade föregående mötes innehåll. 
 

2.   Vi diskuterade Danskurs och danskväll 14/5. 
Danskurs i Medelpadsdanser på Norra Berget, Danslogen kl.12-17. 
Trio KAP spelar till kursen-kostnad 750 kr. 
 

Danser blir: 
1. Kibbika (Jenny och Leif) 
2. Schottis från Haverö (Jenny och Leif) 
3. Bakmes från Haverö (Jenny och Leif) 
4. Gammal vals från Medelpad/Jämtland (Lelle och Marlene) 
5. Senpolska från Haverö (Lelle och Marlene) 
6. Senpolska från Torp (Lelle och Marlene) 
7. Snurrebocken från Medelpad (Jenny och Leif) 
8. Slängpolska från Torp (Lelle och Marlene) 
9. Kringpolska från Medelpad (Jenny och Leif) 

 

Danskvällen är samma dag kl.19-23. Musik blir ”Swings Spelstuga”- kostnad 1 000 kr. 
Inträde 100 kr för vuxna och 50 kr för ungdomar under 25 år. Fika kommer att säljas 
under kvällen. Andreas handlar. Vi får låna kaffebryggare av Norra Berget. 
 

3. Vi diskuterade och planerade Nationaldagen. 
Vi skall ha 2 st gemensamma uppvisningar på scen på torget och 1 gemensam 
uppvisning inne i Stadshuset. 
Vi skall ha dansutlärning. Leif skall lära ut hambo inför hambosträckan. 
Vi skall ha visstuga med Johanna Ulfsdotter. Förslag är att hålla till på scenen i 
Galleria IN. 
Vi skall ha buskspel på stan-ev. Tuna spelmän med Pelle samt Klara, Maria och 
Fanny. 
Vi skall ha en kort tävlingssträcka i hambo mellan turistbyrån och Hirschska huset. 
Leif kollar med Tulla-Maja och Erik Nyberg om de kan vara domare. 
De skall döma i 3 kriterier. Den gladaste hambon, den sexigaste hambon och den 
originellaste hambon. 
3 par får pris som vi köper på magasin 8. 
Lelle kollar med Ljud och Ljus Control med högtalaranläggning. 
Lelle har fått pris på 2 st banderoller (850 kr) som kan användas vid många olika 
tillfällen i vår verksamhet. 
Vi behöver spärra av så att inte folk går igenom danssträckan. 
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Tuna Bygdegille har anmält 5 kavaljerer och 6 damer. 
 

Sundsvalls Folkdansgille har anmält 8 kavaljerer och 8 damer. 
 

Skönborgs Folkdanslag har anmält 7 kavaljerer och 7 damer. 
 

Totalt antal är 41 st anmälda. 
 

Vi beslutade att alla par skall vara med på scenen vid båda uppvisningarna på torget. 
Uppvisning 1 dansar 9 par och de andra smyckar ut scenen med sin närvaro. 
Uppvisning 2 blir det tvärtom. 
Uppvisning 3 på Stadshuset dansar 3 par (1 par ur varje förening). 
Tanken är göra uppvisningarna med par från alla föreningar. 
 

Vi beslutade att de som vill bära folkdräkt får göra det och de som inte har någon 
folkdräkt får ta andra kläder. 
Vi bestämde dock att damerna skall bära kjol. 
 

Dansprogrammet är i stort sett klart och vi skall träna detta tillsammans vid två 
tillfällen på Norra Berget. 
19/5 kl.18-21 och 26/5 kl.18-21 tränar vi inför uppvisningarna. 
 

4. Vi diskuterade Infobladet som Marlene har arbetat med och vi enades om att det är 
ett mycket bra verktyg att använda vid våra arrangemang.  
 

5. Vi diskuterade Folkdansringens projekt-Dans i skolan. 
Ida och Mats från Skönborgs FDL har kommit igång med detta projekt i Njurunda 
under denna vecka. Mycket bra, tycker vi! 
Vi skall arbeta vidare med detta under hösten. 

 

6. Vi flyttade punkten planering inför hösten till nästa möte. 
 

7. Lelle informerade om www.knatofs.eu. 
 

8. Marlene kom med ett förslag om en distriktstävling i koreografi för grupper på 4-8 
personer. Vinsten skulle kunna vara att vinnande grupp får dansa på Nationaldagen. 
Vi tycker att detta är ett mycket bra förslag så vi kommer att jobba vidare med detta. 
En fortsättning på vårt nedlagda projekt ”Skvaderleiken” kanske? 
 

10. Nästa möte blir 15.30 den 12/6 hemma hos Pelle Lundgren på Havrevägen 13 i 
Matfors med förhoppning om middag! 


