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Deliagare:
Uppslållnlng:
Sleg:

4 par
iyrkant
galopp, polka och gångsteg

prr

pat 2

I

prr l
Tur

1

Nyykytys

Par 1 galoppe.ar l valsfattning nTed 32 galoppsteg
runt par 3 medsols, runt par 2 medsols, runt par 4
motsols och lillbaka iil: egen plais.
3x i1-4:,:/ 5-8:,:)Par 2. 3 och 4 dansår i tur och ordnlng på
motsvarande sått
1-4..: I 5-8:,:

Tur 2
1-4
1-4
5-8

Damernas omdansning
Nled 4 polkasteg dansar dam 1 medsols runi kayaljer 2, samtld gt som
dam 3 dansar medsols runi kavaijer 4.
Dam 1 med kayaljer 2 och dam 3 med kavaljer 4 cmdansar; dubbel
handfattning med 4 polkasteg medsols.
Dam 1 och 3 återvånder till egen partner med 4 palkasleg
och omdansar idubbel handfatlning med egen pariner 4 polkasteq
medsols.

1-4

Kavaljere:nas omdansnin g
tu]ed 4 polkasteg dansar kavaljer'1 motsols runt dam 4, samtidigl som

1-4 I 5-8:,:

kavaljer 3 dansar moisols runt dam 2,
och dansar på motsvarande sått som darnerna iforegående

Tur 3

Tur 4
1-2

3-4

1-4

1-4:

.

Tur 5
1-4:,.
5-B: :

OBSI

lur.

,

,1..,

Dambyte
Premiårens par går I enkel handfattn ng 4 steg mot varandra,
kavaljeren tar med hager hand den fråmmande dan.rens vånstra hand och
återvånder med {råmmand€ dam ti legen plats med 4 gångsieg,
svårgandes motsols.
Parvis oindansning ldubbel irandfattning B gångsteg medsols.
Sekondens par byter damer på rnoisvarande såtl och omdansar på egen
plats.
Prem årer byte'r.l bdkd s ra da ne-.
Se\onder byrer I lDaka s,".ra da^er.

Ring
Stor ring I enkel dngfattning 16 gångsleg medsols och
16 gångsleg motsols.
Ringen kan dansas antingen som forslå tur eller som sista tur, och om
man har tld både som forsta och s;sta tur.
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Gunnbj arnarkvædi

Opst: Parrris i enkeltkreds
Trin : Vikivakatrirl gangtrin.
Ilandfattning: Vikivakatak.

Vikivakatrin: Venstre samla venstre, hdgre. Venstre ben fram i
danseretningen, hdgreben samlas, ventre ben frammot og
h6gre ben forby venstre.Lidt på skrå i kredsen.

Musik

1-4
5
6
7
8

Dans forklaring
Tre Vitivakalril i danserettningen med sols:
Tre gangtrin ind mod nidden.
Tre gangtrin baglæns ud i kredsen igen.
I takt 5-6 svilger armene ind mod midden og op og ned igen på
vej ud av kedsen.
Vend mod egen danser på fire små gangtrin amene svilger ud
til skjulder hdjde.
7 Gentages mod lræmmed danser.
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Srll]]jton {Salnen) El iasson '
l961 liån var ciå
Sa lnen faddes 1855 och doq
Lråifadc jaq
1953
gg
år qarnnat.
alltså
hemma på aården "Sa1men5", son lisger
socken Han var då BB
j byn f;".t,'uY=t;;
tur i Ringlån^t.
Ute på gården visade hdn enmed
i beskriv
der från Oviken. Den f inns
Fo
ningen av Rinql ånder i Svenska lkdanser l
r6si: och trallade då
sa lnen hade en kraftig
han visade stegen bodde det en
iiå" o..a*."u"- .tt t' 1875
det året
i grannhuset, som jusl svnaskin'
'i'"aå"t.
i.å""=L.it." s;q traklcns forsta

ått sdmnarna
i"ix"a i bvgden trodde inte svndskinen'
naii" om han anvånde på ]6rdasskvål..De
"ltli"
ti11 honom.trollade" ihot)
[.*-å..n gårna
jit
i";".-;;.
=n I."' han
tvqstyckend.
"-r]*. l 1.1 5r L.c' vjd-r'
hLn 1'
I(6vra'
ti11
grannbv
en
Iioit i uo".t'o' på
ovån(skulfen
;1ii.""r".*.t"
var
sållen
ho och kåtLar
tlit--itårqata"tt. Dår fånns rrrnr
ett baks
sått
;;; ;;;;;. skorbarnen
då
anvåndes
sonr
bord,
a..oåtå- i.aa stort
i
rLlmmet
bort
Lånsst
t'".br6dl
;-;";;;"å;
f6nsLer ' vårnen bestod av
?.".1".Ii-rtt.t
under: dein'
å!" "ai*", som korna alsirade
på låxan
f6rh6rd
åaqs att b1i
nat Der
qe
!åren
"i"a..^""1
il-"åi. ..n=.-aass att
bråkande
lst
'
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ni."-åa
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m-n o r å- cn t o5sk i l,: no/ or'
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nqlånder från oviken.
Dansen finns upptecknad I Svenska Folkdan_
ser I/ 1964.
Denna dans vi11 vi qdra en ny beskrivning

R

i

blev det klart att det ej
skall vara hoppsteg i den dansen l ståIlet
dansådes steg med svikt.
Vidare står det i beskrivningen att stora
ringens rdrelseriktning år ne'lso1s- En av
rnedåelarna, Lisa Jonsson, (f 18?8 och d6d
on ett par borjade
1962 ) r beråttade att
dansa nealsols i ringen så måste a1la foLjå
Detta var såkerfigen mycket
samna riktning.
ovanligL.
paret på golvet b6riade
om dår;not f6rsta
dånsa notsols f6ljde f6rstås alla den rikt
ningen, som j r.r år den naturligaste och som
vi vi11 rekommendera.
Mdn kan ju jånf6ra med f6ljande:
i l6pning springer man
Vid idrottståvlingar
$otsols,
Vid travt åv]i ngar spr inger håstarna motsols
på banan.
Vid !enskillning/ son f6rs iggår inon elt
inhågnat område år det en ståndig r.6relse
av a 1la renar, son springer runt motsols.
åedan tidigt

ånder från oviken.
(Vår reviderade beskr ivning '

R

i nql

Utqånqsstå11ninq.

)

p"t"i" I oPpen ring. Kaw' står med ryggen
Ringens r6relseriktning
mot ringen; mitt.
notsols.
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Fattninqar.
Valsfattning
Llame ns h5gr å

kav. vånstra hånclflåta
haDd I ld ta mot varandra.

med

och

Steq.

Alld steg tas med svikt.

Tur 1.

parvis dan!rås åtta schottissleg under vrid
ning nedsols (1-g ) och åttd schottisste.J
under vr idn ing notsots (1-8).
Vid onrdånsningen medsols t,rs att något
långre steg ned vånster fot på I i varje
takt. Vid notsols omdansning tas ett något
l.ångre steg med hoger fot på 1 i varje
takt.
Tur 2.
Xav. b6rjar med vånster och dån€n ned h6ger
fot. Kav. for sin dan fr.anfår sig och tar
ett EchottissLeg åt vånster och ett schottissteg åt hoqer (9-10).
Par:et omdansar med fyra steg ned svikl två
varv (r1 12). Kav. borjår. omdansningen med
ryggerr i dån:jriktninqen. Upprepas (11-15).
Tttr 3.
86rjån av dennd tur år 1ikå tur 2. I stå1let lar ondansninqen utf6r
kåv.
fyra
sviktsteg bakåt. Damen f6lier honoln Irarnåt
ned sviktsteg. I desså Iyra steg år stor:a
r i ngens r6refseriktning
medsols (9-72).
(13-16)Upprepas
Tur 4.
Dam och kav. dansar fyra
sidsteg. Damen
b6rjar ned h6qer och kav. med vånster fot
(r 2).

Under fyrå steg ned svikt vr ide r sig damen
medsols och kav. inotsols två varv runt med
hång,r nde årmar (l 4).
Upprepas (5 8).

Tur

5-

paret håI1er: hand i hand ,ied ytterarmarna
dansas
hångånde.Med b6rjan på ytterfdtterna
två schottissteg ned svikt framåt- Kåv.
fortsåtler fråm med fyra SVIKTsteg nedan
sig !rnder
damen något franf6r kav. v.ider
kav, upplyfLa hogra årm notso1s (mot kaw )
(1 4). Med sin h6qra
rned fyra sviktsteg
hand ska1l. kav. hiål.på tilI att f6ra damen
runt.
Upprepas (s 8).
Tur 6.
två schottissteg ddnsår paret lunt medsols (9 10). Kåv. b6rjår omdansningen med
Dårefter: dansar
rygqen i ddnsriktningen
paret fyra sldsteg i notsols dansriktninq
(11 12),
Upprepas ( 13 16 ) .
Med

Tur 7Lika ned de twå fdrsta takterna i tur 2
Dårefter
{a11tså ingen omdansninq) (9-10)
samtidigt
hdnd
dans
h6qra
s1åpper kav. sin
som han tar ett stadigt tag ned h5ger hand
danen medsols
och lvlter
om damens liv
under det kav. samtidigt med två fdsta steg
vånster och h6ger vrider sig nedsols (bak
1ånqes) (11). Sedan dansar paret framåt ned
två gångsteg ned b6rjan på ytterf6tte.na
(12). Lediq hand i sidån eller hångande ar
nar - En deI par hd11 valsfattning når damen
lyftes baklånges. Upprepas (13 16 ) .

