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Snart skriver vi 2017! 
  
Vi närmar oss ett nytt år och det är dags för Folkdansringen Stockholm 
att skicka ut vårt 5:e årsutskick. För första gången skickar vi 
årsutskicket digitalt vilket vi hoppas att du ska tycka är smidigt. 
Självklart så ordnar vi det i pappersformat för de som önskar. 
Information om hur man går till väga kommer att skickas ut till alla 
medlemmar.   
  
Som vanligt så har våra sektioner och arbetsgrupper lagt ner mycket 
tid på planering och erbjuder våra medlemmar ett bra och välfyllt 
program. Det innehåller såväl kurser och träffar som rena 
nöjesaktiviteter. 
  
Läs och begrunda och påminn gärna varandra i föreningarna om vad 
som erbjuds. Största moroten för oss som arbetar på distriktet är att det 
finns intresse och återkoppling för det vi arrangerar och gör. 
  
Tiden går och 2019 är det dags för Folkdansringen Stockholm att fylla 
100 år. Det ska vi naturligtvis fira på ett eller många sätt. Vi tar 
tacksamt emot förslag. Ett förslag som finns är att vi ska anordna en 
festival i Stockholm. Beslut om vi ska gå vidare med det förslaget eller 
inte kommer att tas på årsmötet 20 mars 2017. 
  
Vår valberedning sliter hårt inför kommande årsmöte då de vet att det 
kommer att saknas namn på ett antal platser. De tar gärna emot förslag 
på namn till såväl styrelse som sektioner och arbetsgrupper. Vi kan lätt 
konstatera att inga distriktsfunktionärer - inget distrikt. Så det är allas 
vårt gemensamma val och ansvar hur vi vill komma vidare inom 
Folkdansringen Stockholm. 
  
Kom ihåg vår informativa Hemsida som uppdateras varje onsdag i 
terminerna. www.folkdansringen-stockholm.se  
  
Många hälsningar från  
Distriktsstyrelsen 



 

Folkdansringen Stockholms E-brev 
Folkdansringen Stockholms E-brev kommer ut tre gånger/år, 
i början av januari, april och september. Här kan du läsa om 
vad som är på gång i distriktet, vad som händer på riks samt 
inbjudningar från andra föreningar. 

 
Däremellan kan du alltid hitta den senaste informationen på 
vår hemsida www.folkdansringen-stockholm.se 

���� Anmäl dig till e-brevet: kansliet@folkdansringen-stockholm.se  
 

 
Sist i E-brevet har vi en avdelning där det finns utrymme för föreningarna att 
ha med inbjudningar o.dyl. Tänk på att skicka in ev. material innan 31/12, 
31/3 och 31/8.  

 

 
En gång i veckan-gruppen  
Varje vecka (om material finns) skickar kansliet ut 
inbjudningar och info från distriktet, riks och från 
föreningar som skickat in inbjudningar m.m.  
 
Utskicket går till alla distriktsfunktionärer, föreningarnas 
mailadresser samt de medlemmar som självmant anmält 
att de vill ha info.  
 
Vill du också tillhöra En gång i veckan-gruppen?  

���� Meddela: kansliet@folkdansringen-stockholm.se 
 

Om du inte har någon e-post och önskar få information på annat sätt, hör av 
dig till kansliet, 08-98 44 10.  
  
 
 

 

Gilla oss på Facebook 
Folkdansringen Stockholm har en Facebook-sida där du hittar 
våra kurser, evenemang och träffar. 
https://www.facebook.com/FolkdansringenStockholm  

  



 

Föreningarnas 
dansövningsdagar 
 

En uppdaterad lista med föreningarna, deras 
dansövningsdagar samt kontaktuppgifter 
finns för nedladdning här på vår hemsida.  
 
Om du inte har tillgång till dator eller Internet 
– kontakta kansliet (08-98 44 10) för att få den 
i pappersformat.  
 
 

 
 
 

Folkdansringen Stockholm samarbetar med 
studieförbundet  
 

 
 
Rapportera in när ni danstränar, har kurser, ses i arbetsgrupper, sektioner 
eller kommittéer. Varför inte få bidrag för verksamhet och sådant som ni 
redan gör? Kontakta kansliet om du har frågor eller se Kulturens hemsida 
www.kulturens.se  
 
  
 
 

Annonstorg 
Nu kan du som är medlem i Svenska 
Folkdansringen annonsera gratis på vårt 
annonstorg på hemsidan. Exempelvis kan du här 
köpa och sälja dräktdelar, noter, m.m.  
 
För att lägga in din annons, skicka ett mail till 
kansliet@folkdansringen-stockholm.se  



 

KALENDARIUM 2017 

 

JANUARI 

• 12 jan – Distriktsstyrelsemöte 

• 23 jan – Dans- och Musikledarträff 

och Barn- och Ungdomsledarträff 

• 27 jan – Dräkt- och Slöjdsektionen 

(DoS) har möte 
 

FEBRUARI 

• 11 feb – Kurs i Nålbindning 

• 13 feb – Distriktsstyrelsemöte 

• 28 feb – DoS har möte 
 

MARS  

• 7 mars – Distriktsstyrelsemöte 

• 11 mars – Danskurs 

• 20 mars – Distriktets Årsmöte  

• 26 mars – Gemensam danskväll 

I mars/april: Föreläsning om Särkar 
 

APRIL 

• 2 april – Ordförandekonferens för 

Stockholms distrikt 

• 5 april – Distriktsstyrelsemöte 

• 18 april – DoS har möte 

• 29 april – Dansens Dag i 

Kungsträdgården 

• 27 april-1 maj – Dans- och 

Dräktresa till Tallinn  
 

MAJ 

• 4 maj – Distriktsstyrelsemöte 

• 7 maj – ”Lekdag” i Hagaparken 

• 13 maj – DoS har möte 

• 21 maj – Folkdansringens Dag 

 

 

JUNI 

• 12 juni – Distriktsstyrelsemöte  

• 13 juni – DoS har möte  
 

 

 JULI  

• 26-30 juli – Europeaden i Åbo, 

Finland 

 

AUGUSTI 

• 19 aug – Dans- och spelmans-

stämma i Kungsträdgården  

• 29 aug – DoS har möte 

Under hösten: Föreläsning om förkläden 
 

SEPTEMBER 

• 5 sep – Distriktsstyrelsemöte  

• 5 sep – ”Nystart” av höstterminen 

• 16 sep – Konferens för distriktets 

förtroendevalda och 

arbetsgrupper 
 

OKTOBER 

• 6-8 okt – Kurs i rotslöjd 

• 11 okt – Distriktsstyrelsemöte 
 

NOVEMBER 

• 2 nov – Distriktsstyrelsemöte 

• 7 nov – DoS har möte 

• 14 nov – Distriktsmöte 

• 18 nov – Gemensam danskväll  
 

DECEMBER 

• 4 dec – Distriktsstyrelsemöte 



 

Dans- och Musikledarträff 
och 

Barn- och Ungdomsledarträff 
Måndag 23 januari 

 

 
 

Vi får besök av arbetsgruppen för Folkdansringens Dag. 
  
Vi diskuterar önskemål beträffande kursutbud inom dans och musik 
Danskursen 11 mars 2017 – vad ska den handla om 
Gemensamma danskvällar 
Lekdag i Hagaparken 
Internationella Dansens Dag 
Folkdansringens Dag 
Europeaden 
Nystart på höstterminen                   
 
 

• Måndag 23 januari 2017, kl. 18.30. 
• Söderringssalen, Palmfeldtsvägen 65. T-bana: Enskede Gård. 
• Vi bjuder på lätt förtäring.  
• Anmälan senast 18 januari 2017 till Göran Frööjd på 0762 640 009 eller 

goran.froojd@folkdansringen-stockholm.se  
 
 

Välkomna till en kreativ ledarträff! 
önskar dans- och musiksektionen 

 



 

Kurs i Nålbindning 
Lördag 11 februari 

 

 
 

Vi får höra lite historik och lär oss grunderna i  
nålbindning av läraren Anita Johnson. 

Nålbindningsnålar och garn finns till försäljning av Anita,  
den som önskar kan ta med eget material och nål. 

Om du tar med eget behöver det vara lösspunnet ullgarn. 
 
 

• Lördag 11 februari 2017, kl. 10.00-16.00 
• Lokal: Rådsvägen 13, Huddinge 
• Lunch ingår. Hör av dig om du är allergisk/har specialkost. 
• Kursavgift 470 kr för medlem i Folkdansringen, ej medlem 620 kr, exkl. 

material.   
• Anmälan senast 23 januari till kansliet@folkdansringen-stockholm.se 

Du kan även boka genom att ringa vårt kansli 08-98 44 10 (öppet 
onsdagar 14.00-19.00, övriga tider telefonsvarare).  

• Hör av dig till Christina Frööjd på 0708 959 481 om du har några frågor 
om kursen. 

Varmt välkomna önskar Christina, Jonas, Eva och Kicki 



 

Danskurs 
Lördag 11 mars 

 

 
                       

Beslut om innehållet av kursdagen tas efter Dans- och Musikledarträffen i 
januari. Förslag som finns är bl.a. kurs i lekledning till midsommar, 

instruktörskurs eller en kombination av något slag. 
 
 

• Lördag 11 mars 2017, kl. 9.30-15.00  
• Lokal: Söderringssalen, Palmfeldtsvägen 65. T-bana: Enskede Gård. 
• Tag med egen lunch. Vi bjuder på fika. 
• Vi dansar till levande musik. 
• Kursavgift 200 kr för medlem i Folkdansringen. Ej medlem 300 kr.   
• Anmälan senast 3 mars till kansliet@folkdansringen-stockholm.se Du 

kan även boka genom att ringa vårt kansli 08-98 44 10 (öppet onsdagar 
14.00-19.00, övriga tider telefonsvarare). 

• Frågor besvaras av till Göran Frööjd på 0762 640 009   
eller goran.froojd@folkdansringen-stockholm.se 

 
 
 
 

Välkomna! 
önskar dans- och musiksektionen 

 



 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Folkdansringen Stockholm inbjuder dansare och spelmän  
till gemytlig samvaro  

 
 

Vi dansar gammaldanser, gillesdanser, folkdanser och sånglekar.  
Danslista kommer att anslås ca 1 månad innan danskvällarna 

på vår hemsida www.folkdansringen-stockholm.se  
 

100 kr i inträde mellan kl.17.00-21.00 
Gratis inträde mellan kl.14.00-16.00 

Medtag egen kaffekorg. 
 
 

Spelmän går gratis och bjuds på fika! Anmälan för spelmän till Stefan Lindén 
i Slagsta Gille, stefan.linden@folkdansringen-stockholm.se tel. 0706 551 552.  

 
Frågor besvaras av till Göran Frööjd på 0762 640 009   

eller goran.froojd@folkdansringen-stockholm.se  

  

Söndag 26 mars i Brommasalen, Alvik 
Lördag 18 november i Hallunda Folkets hus 

 
Eventuell barn-ungdomsdans mellan kl.14.00-16.00. 
Vuxna och ungdomar dansar mellan kl.17.00-21.00 

Varmt välkomna! 
 



 

Föreläsning: Särkar 
En lördag eller söndag i mars/april 2017  

 

 
 
  
 

Exakt datum, tid, lokal (kommer att vara i Stockholmsområdet) samt 
kursavgift kommer att meddelas på vår hemsida www.folkdansringen-
stockholm.se så snart som möjligt. 
 
 
Anmälan görs sedan till kansliet@folkdansringen-stockholm.se Du kan även 
boka genom att ringa vårt kansli 08-98 44 10 (öppet onsdagar 14.00-19.00, 
övriga tider telefonsvarare). 
 
 
Frågor besvaras av Eva Strömbäck på 0704 333 962 eller 
eva.stromback@gmail.com  
 

Varmt välkomna önskar Christina, Jonas, Eva och Kicki 



 

FOTO: PATRIK SVEDMYR 

Ordförandekonferens 
för Stockholms distrikt  Söndag 2 april 

 

Alla Stockholms föreningsordförande samt en till från varje 
förening inbjudes till ordförandekonferens. 
 

• Söndag 2 april, preliminärt kl. 10.00-
16.00.  

• Kallelse med mer information om såväl 
konferensen som lokalen kommer att skickas till varje 
förenings ordförande. 

 
 

Dansens Dag i Kungsträdgården 
Lördag 29 april 

 

 
 

Den Internationella Dansdagen initierades 1982 av the International Dance Comittee, ITI-
UNESCO, och firas runt om i världen den 29 april. 

 

Lördag 29 april, kl. 13.00 – ca 17.00 i Kungsträdgården  
Stor dansfest hela eftermiddagen! 

  
Programmet är en blandning av allmän dans, prova-på-dans  

och olika dansuppvisningar. 
 

���� Föreningar som vill vara med och dansa uppvisning, spela eller ha 
prova-på-dans välkomna med intresseanmälan till distriktskansliet 
före 20 mars på kansliet@folkdansringen-stockholm.se eller 08-98 44 10. 

  Varmt välkomna! 
 



 

Dans- och Dräktresa till Tallinn 
27 april – 1 maj 

 

Folkdansringen Stockholm har fått ett jättefint erbjudande om en resa till 
Tallinn i Estland under temat ”Folkdans & dräkter” i april 2017. Det kan vara 
enskilda medlemmar eller föreningar som tillsammans kan göra denna resa 
eller kanske ett par olika föreningar som slår sig ihop. Det bör ju bli en grupp 
som kan ställa upp och genomföra ett program på ca 1 timme.  

Programmet kan innehålla dans, musik och sång. Det är gruppen själv som i 
så fall lägger upp innehållet.  

Hoppas nu alla föreningar delger sina medlemmar detta intressanta 
erbjudande.  

 

Vi är sedan tacksamma om intresserade medlemmar / föreningar hör av sig 
till Distriktsexpeditionen på kansliet@folkdansringen-stockholm.se eller  
08-98 44 10, senast 26 februari 2017. 

Program för resan, priser m.m här  

 

Varmt välkomna med intresseanmälan! 
Distriktsstyrelsen 



 

”Lekdag” i Hagaparken 
Söndag 7 maj 

 

 
 
 

Vi träffas i Hagaparken och leker, dansar, spelar och  
har picknick tillsammans.  

 
  
 
 

• Söndag 7 maj 2017, kl. 12.00-15.00  
• Hagaparken i Solna, vi samlas vid 

Koppartälten.  
• Tag med egen picknic-korg. 
• Vi leker och dansar till levande musik.   
• Anmälan senast 2 maj till 

kansliet@folkdansringen-stockholm.se Du kan 
även boka genom att ringa vårt kansli 08-98 44 
10 (öppet onsdagar 14.00-19.00, övriga tider 
telefonsvarare). 

• Frågor besvaras av till Göran Frööjd på 0762 640 009   
eller goran.froojd@folkdansringen-stockholm.se 

 

 
 Välkomna! 

önskar dans- och musiksektionen 
 



 

Folkdansringens Dag 2017 
Söndag 21 maj på Stortorget i Gamla Stan 

  

 

 
 
 
 
 

 
 

  

Välkommen! 
  

Ann-Mari Rosén, ann-mari.rosen@folkdansringen-stockholm.se  
Inger Lidström, inger.lidstrom@folkdansringen-stockholm.se  
Gunnar Eriksson, gunnar.eriksson@folkdansringen-stockholm  
Arbetsgruppen för Folkdansringens Dag 

Varje förening skickar in önskemål om Landskap. Man kan presentera dans, musik, 
sång, lek, dräkt m.m. från det landskapet. 
 
Anmälan och val av landskap senast den 23 jan 2017 på Dans- o musikledarträffen 
eller till Distriktets kansli på kansliet@folkdansringen-stockholm.se eller 08-98 44 10. 
 
Tid per förening är högst 15 minuter. 
 
Ange följande vid anmälan 
• Föreningsnamn  
• Kontaktperson och kontaktuppgifter  
• Landskap  
• Kortfattat innehåll i programmet  
• Antal spelmän/dansare, barn/ungdomar/vuxna 
 
Preliminära hålltider  
10.00-10.30 – Samling på Sergels torg, uppställning i tågordning för festtåget  
11.00 – Festtåget avgår mot Stortorget med medlemmar, fanor och standar  
11.30 – ca 16.30 – Program på Stortorget 

Tillsammans bjuder vi på dans, musik, fest, lek, sång, färg, 
folkdräkter, slöjd och annat ur vår verksamhet. 

 
Sprid och bjud in alla ni känner – det kommer att bli en härlig dag! 



 

Europeaden i Åbo, Finland 
26 – 30 juli 2017 

 

 
 

Välkommen till Europeaden 2017 i Åbo! 
 

Första Europeaden i Finland samlar vänner av folkmusik, folkdans och 
folkdräkter i juli 2017. I fem sommardagar fylls stadens scener, salar, gator 

och restauranger av musik och dans i ett vimmel av granna folkdräkter. 
 

Europeaden är det största årliga evenemanget för folkdräkter,  
folkdans och folkmusik i Europa.  

I juli 2017 firas den 54:e Europeaden i Finlands äldsta stad, Åbo.  
 

Åbo är en modern europeisk stad med förträffliga möjligheter till både affärer 
och nöjen. Det är väl värt att anlända i förtid eller stanna ett tag till efter 

Europeaden för att hinna njuta av det bästa av Åbo och Finland.  
 

Vi jobbar som bäst på att skapa en upplevelse i vår vackra stad som ni sent 
kommer att glömma. Ni kommer att få ta del av en kolossal show med en 

massa olika program och exotiska twists – en varm och  
välkomnande fest som charmar er från topp till tå! 

 
Läs mer om Europeaden i Åbo här 



 

Dans- och spelmansstämma i 
Kungsträdgården 

Lördag 19 augusti 
 

 
 

  

Dans- och spelmansstämma 19 augusti på Karl den XII torg i Kungsträdgården. 
 

I samarbete med Kulturfestivalen, Stockholm. 
 

Boka dagen redan nu. Mer information kommer efter nyår på 
www.dansochspelmansstamma.se  

 
En traditionell dans-och spelmansstämma mitt i stan – mellan bussen och 
tunnelbanan.   
 
Det blir spel till dans, allspel med hundratals spelmän, spelkurser, konsert med 
årets Guldspelman, pröva-på-verksamhet (t.ex. dans och nyckelharpa), konserter, 
Lilla Spelmansstämman, dansuppvisningar och kanske mest spännande av allt – 
buskspel.   
 
Allt detta kommer att ske parallellt. Vi ska på vårt allra bästa sätt berätta om och 
visa folkmusik och dans. Som förra gången blir det massor av buskspel och 
spontandans runt om i Kungsträdgården.    
 
Med reservation för ändringar i programmet. 
 

Varmt och hjärtligt välkomna! 



 

”Nystart” av höstterminen 
Tisdag 5 september  

 

 
 
Denna gång står Danderyds Folkdanslag som värdar för evenemanget! 
 
Alla dansare och spelmän är därför välkomna till Danderydsgården 

Noragårdsvägen 27, Danderyd kl. 19.00-21.15. 
 
De flesta behöver en mjukstart på terminen och därför träffas vi denna kväll 
för att tillsammans dansa och spela för att komma igång. 
 
Ta med eget fika. 
 

Denna kväll är helt gratis så ta med ett glatt humör och dans- och spelglädje 
så gör vi detta till en trevlig gemensam start på terminen. 
 
 

 
Välkomna önskar dans- och musiksektionen  
i Folkdansringen Stockholm samt  
Danderyds Folkdanslag 

 

 

  



 

Inspiration, kunskap och upplevelse 
Ny chans för dig som missade vår uppskattade förklädesdag senast! 

 

Förkläden i tradition 
En lördag eller söndag under hösten 2017 

 

 

 

Välkommen till en dag kring förkläden och deras historia! 
 

Vilka förkläden bär man till folkdräkter? Varför och när har förkläden burits? 
När klädde man sig utan förkläde? Vilken skillnad är det mellan vardag och 
högtid, allmoge och adel, vinter och sommar? 
 
Vad vet vi idag om traditionella förkläden och vilka kunskaper saknar vi om 
banden, fållarna, skoningarna, linningarna och mönstren? Upplev ränder, 
rutor, enfärgat, blommor, vävda mönster och tryckta mönster!  
 
Ta gärna med eller på dig egna förkläden. 
 
 
Exakt datum, tid, lokal (kommer att vara i Stockholmsområdet) samt 
kursavgift kommer att meddelas på vår hemsida www.folkdansringen-
stockholm.se så snart som möjligt. 
 
Anmälan görs sedan till kansliet@folkdansringen-stockholm.se Du kan även 
boka genom att ringa vårt kansli 08-98 44 10 (öppet onsdagar 14.00-19.00, 
övriga tider telefonsvarare). 
 
Frågor besvaras av Eva Strömbäck på 0704 333 962 eller 
eva.stromback@gmail.com  
 
 

Varmt välkomna önskar Christina, Jonas, Eva och Kicki 



 

 

Rotslöjd 6-8 oktober 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Foto: Klara G 

Välkommen på ytterligare en kurs i rotslöjd med Hemslöjdens Mästerslöjdare 
Gunnel Eriksson som ledare. Gör din egen korg, smycke, ask, dekoration eller 
annat vackert och hållbart.  
Endast 10 platser! 
 
Gunnel går igenom historia och praktiska grunder kring hantering, bearbetning, 
tekniker och insamlande av björkrot. Passar både nybörjare och dig som vill 
utveckla dig vidare. 
 
Tid: Fredag 6 oktober kl. 18.30-20.30, lördag-söndag 7-8 oktober kl. 9.30-17. 
Lokal vid Huddinge centrum/station.  

���� Lördag 6 maj letar vi björkrötter – anmäl dig till Jonas om du vill följa med. 

 
• Anmälan till kansliet@folkdansringen-stockholm.se senast tisdag  

13 september 2017 - först till kvar’n! Meddela eventuell allergi/specialkost. 
• Ta med: En vass liten kniv, förkläde, frottéhandduk, plastbytta 2-3 liter, en 

liten benpryl och björkrötter (finns även att köpa på plats). 
• Kostnad inklusive fika och luncher: 990 kr för medlemmar i Folkdansringen 

(1290 kr för övriga). 

Hör av dig till Jonas Ringdahl om du har några frågor om kursen, 
jonas.ringdahl@glocalnet.net eller 0767 731 414. 

 
  Varmt välkommen!  

Önskar sektionen för dräkt och slöjd, Folkdansringen Stockholm; Eva Strömbäck, 
Christina Araskog-Toll, Christina Frööjd och Jonas Ringdahl 

 



 

 
 

   

Kontaktuppgifter till distriktets förtroendevalda och kansliet 

DANS- OCH MUSIKSEKTIONEN 
dans-musik@folkdansringen-stockholm.se  

• Erland Nilsson (Söderringen) 076-261 25 59, 
erland.nilsson@folkdansringen-stockholm.se  

• Peter Krywult (Söderringen) 070-710 59 55, 
peter.krywult@folkdansringen-stockholm.se  

• Stefan Lindén (Slagsta Gille), 070-655 15 52, 
stefan.linden@folkdansringen-stockholm.se  

• Göran Frööjd (Slagsta Gille) 0762 64 00 09, 
goran.froojd@folkdansringen-stockholm.se  

DISTRIKTSTYRELSEN 
styrelsen@folkdansringen-stockholm.se  

• Ordförande Eva-Britt Wernborn 
(Söderringen) 073-841 12 52, 08-641 12 52  
eva-britt.wernborn@folkdansringen-
stockholm.se  

• Vice Ordförande Lars Almströmer (Skörde-
Gillet) 070-538 43 06, 
lars.almstromer@folkdansringen-
stockholm.se   

• Sekreterare Bengt Hellkvist (Söderringen) 
073-741 59 84, 
bengt.hellkvist@folkdansringen-stockholm.se  

• Kassör Gunnar Eriksson (Söderringen) 070-
290 69 42,  
gunnar.eriksson@folkdansringen-
stockholm.se  

• Ledamot Agne Svantesson (Kedjan) 070-952 
19 39, 08-33 88 37 
agne.svantesson@folkdansringen-
stockholm.se  

• Ledamot Ingrid Holmberg (Fyrväpplingen) 
070-259 71 08, 08-82 81 53 
ingrid.holmberg@folkdansringen-
stockholm.se  

• Ledamot Mikael Magnusson (Bromma Fdg) 
070-480 01 84, 
mikael.magnusson@folkdansringen-
stockholm.se  

DRÄKT- OCH SLÖJDSEKTIONEN 
drakt-slojd@folkdansringen-stockholm.se  

• Jonas Ringdahl (Vällingby) 076-773 14 14, 
jonas.ringdahl@folkdansringen-stockholm.se  

• Christina Araskog-Toll (Sollentuna) 070-916 28 
97, 08-643 87 34, 
christina.araskog.toll@folkdansringen-
stockholm.se  

• Eva Strömbäck (Vällingby) 070-433 39 62, 
eva.stromback@folkdansringen-stockholm.se  

• Kicki Frööjd (Fyrväpplingen) 070-895 94 81, 
kicki.froojd@ folkdansringen-stockholm.se  

ARBETSGRUPPEN FÖR FOLKDANSRINGENS 
DAG  fdrdag@folkdansringen-stockholm.se  

• Inger Lidström (Appell) 
inger.lidstrom@folkdansringen-stockholm.se  

• Ann-Mari Rosén (Örjansringen) 
ann-mari.rosen@folkdansringen-stockholm.se  

• Gunnar Eriksson (Söderringen) 070-290 69 42, 
gunnar.eriksson@folkdansringen-stockholm.se  
 

VALBEREDNING 
valberedningen@folkdansringen-stockholm.se  

• Kjerstin Lindström (Söderringen), 08-583 561 
66, kjerstin.lindstrom@folkdansringen-
stockholm.se  

• Fredrik Bergh (Kedjan) 070-266 16 26, 
fredrik.bergh@folkdansringen-stockholm.se  

• Lena Hällstrand (Kedjan), 
lena.hallstrand@folkdansringen-stockholm.se  

REVISORER 
• Ledamot Britta Svensson (Slagsta Gille) 073-

076 27 35, 08-464 74 56, 
britta.svensson@folkdansringen-stockholm.se   

• Inga Cederberg (Kedjan),  
inga.cederberg@folkdansringen-stockholm.se  

• Revisorsuppleant Inga-Carin Ahlén (KFG), 
inga-carin.ahlen@folkdansringen-
stockholm.se  

KANSLIPERSONAL 
• Maria Jansson (Kedjan) 08-98 44 10, 

kansliet@folkdansringen-stockholm.se  

ARBETSGRUPPEN FÖR DANSENS DAG  
dansensdag@folkdansringen-stockholm.se  

• Erland Nilsson (Söderringen) 076-261 25 59, 
erland.nilsson@folkdansringen-stockholm.se 

• Mikael Magnusson (Bromma Fdg) 070-480 01 
84, mikael.magnusson@folkdansringen-
stockholm.se 

• Johanna Larsson (Nacka Fdg) 073-722 83 61 
johanna.larsson@folkdansringen-stockholm.se  

• Göran Frööjd (Slagsta Gille) 0762 64 00 09, 
goran.froojd@folkdansringen-stockholm.se 



 

 

 

Folkdansringen Stockholm – Förlaget 
 
 
 

Dags för nya skor? 

 

Dansskor av klassiskt snitt i äkta skinn 
försedda med lädersula och gummiklack.  
 
Skorna är handgjorda och har därför en lång 
livslängd och är både bekväma och sköna att 
bära. 
 
Finns i storlekarna 34 – 46  

 
 

   
 

 
Plös med söm 100 kr/par 
Lösa plösar av skinn som monteras på dansskon för att dölja snörningen. 
 
 
Skofett (svart / ofärgat) 80 kr 
Läderfettet mjukgör och återfuktar lädret och gör det vattenavvisande. Fettet 
läggs på med svamp eller en trasa, låt fettet få krypa in i lädret torka sedan 
bort ev. överflödigt fett. 
 
 

Dräktstrumpor 100 kr 
Passa på att köpa nya dräktstrumpor innan du dansat sönder dina gamla. 
Finns i storlekarna 35-39, 40-45 och i färgerna blått, rött, svart och vitt. 
 
 
Skoblock i obehandlat trä 100 kr 
Hjälper skon att behålla formen samt suger även upp fukten i skon.   



 

Stockholms distrikts förlag 
Förlagets öppettider är onsdagar 14.00-19.00 
forlaget@folkdansringen-stockholm.se  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Skor och strumpor 
Folkdanssko med snörning (storlekar 34-46) 950 kronor 
Folkdanssko med slejf – fåtal strl kvar 950 kronor 
Plösar/par 100 kronor 
Skopåse med skiljevägg  70 kronor 
Skoblock i obehandlat trä som suger upp fukt  100 kronor 
Skofett (svart el. ofärgat, passande till skorna ovan) 80 kronor 
Strumpor (blåa, röda, svarta, vita, storlekar 35-39, 40-45) 100 kronor 
 
Böcker 
Svenska Folkdanser del 1 (Gröna Boken) 170 kronor 
Svenska Folkdanser del 1 – noter 95 kronor 
Svenska Folkdanser del 1 – noter; Bearbetad nyutgåva kompletterad  
med förslag till andrastämmor 150 kronor 
Svenska Folkdanser del 2 (Blå Boken) 60 kronor 
Svenska Folkdanser del 2 – noter 60 kronor 
Gillesdanser i Norden 50 kronor 
Gillesdanser i Norden – noter 50 kronor 
Lila Boken 125 kronor 
Dansa Ungdom (instruktionspärm) 100 kronor 
Från fäktargubbe till rotknöl – en bok om Åländska midsommarstänger300 kronor 
Ringens visbok  50 kronor 
Jul med Jenny Nyström  100 kronor 
Silver i Folkmusik        150 kronor 
Julens visor (bok + CD)          200 kronor 
 
CD-skivor 
Gröna boken 50 kronor 
Dansa Ungdom (Dubbel-CD) 150 kronor 



 

Bra Dansmusik (Årfors/Persson/Eklund) 100 kronor 
Musik till Svenska Folkdanser (Gröna, Blå och Gula boken – Trippel-CD)250 
kronor 
Stockholmspolskan – CD-singel 20 kronor 
Knapphändigt – Knapphändiga låtar 2 – Nyhet! 100 kronor 
 

 

 

 

Folkdansringen 
Stockholms 
kansli och förlag 
ligger på 
Torggatan 3 på 
Stora Essingen 
 

Välkommen! 
 

 

 

En fullständig förlagskatalog finns på vår hemsida www.folkdansringen-stockholm.se  



 

 

 

 

 

Den senaste informationen hittar du på 

www.folkdansringen-stockholm.se  

 

Folkdansringen Stockholms kansli 

08 – 98 44 10 onsdagar 14.00 – 19.00 

 

 


