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2014 års Pelle Fors-tävling i Blekinge 
Pelle Fors-tävlingen är en spelmanstävling som är skapad till minne av storspelmannen Pelle Fors från 

Östergötland. Tävlingen vandrar runt i de sydöstsvenska landskapen och 2014 är turen kommen till 

oss i Blekinge att arrangera den. Det blir den 8 februari som inledning av Midvintertonfestivalen.  

 

Tävla i solo- eller gruppspel på akustiskt instrument inför jury och publik! Deltagarna tävlar med två 

låtar, varav minst en slängpolska, i sydöstsvensk tradition dvs låtar från Närke, Sörmland, 

Östergötland, Gotland, Småland, Blekinge, Skåne eller Halland. Alla akustiska instrument, inklusive 

sång och trall är välkomna. Arrangörerna förbehåller sig rätten att begränsa antalet deltagare om det 

blir för stort. Urvalsprincipen är ”först till kvarn”. 

Priserna består av diplom till de tre bästa och penningpriser till de två bästa i varje klass. Dessutom 

får vinnaren i soloklassen en spelning på Korröfestivalen. Vinnaren i gruppspelet får en spelning på 

Linköpings folkmusikfestival. 

Juryn är inte helt klar ännu. Klart är dock att Astrid Selling Sjöberg kommer att vara med. 

Anmälningsavgiften 250 kr per person/grupp sätts in på Blekinge Spelmansförbunds plusgiro 80 96 

52-1. Ange ”Pelle Fors” samt ditt/gruppens namn. Du är anmäld först när avgiften är betald. 

Anmälan senast 24 januari till Peter Svensson. Kontaktuppgifter finns längre ner i infobladet. Ange 

namn på deltagare, tävlingsklass, instrument samt musikdialekt. Även andra frågor besvaras av Peter. 

Knutsfest och Spelträffar 
Datum för Knutsfesten är nu bestämt. Så även vårens spelträffar i Hjortsberga församlingshem. Se 

separata inbjudningar till båda två. 

Kallelse till årsmöte 
Härmed kallas du till årsmöte i Blekinge spelmansförbund den 15/3 2014 klockan 15.00 på 

Karlsnäsgården utanför Ronneby. Dagordningen består av sedvanliga årsmötesförhandlingar. Alla 

möteshandlingar kommer att finnas tillgängliga via förbundets hemsida www.blekingespelman.se i 

tid innan mötet. Om du önskar handlingarna via post istället så kontakta ordförande Peter Svensson, 

kontaktuppgifter finns längre ner. Efter årsmötet tänkte vi ha lite filmvisning. Vi har ett par filmer 

med anknytning till folkmusikblekinge som vi tänkte visa. Vi bjuder även på fika i samband med 

årsmötet.  

Blir det sedan tid över så spelar vi en stund också så glöm inte att ta med instrument. 

Om du vill skriva en motion om något som skall tas upp på årsmötet så skall denna vara styrelsen 

tillhanda innan januari månads utgång.  

Ta chansen att påverka förbundets framtid genom att komma på årsmötet.  

Årsavgift och försäkring 
Inbetalningskort för årsavgift och instrumentförsäkring 2014 bifogas också. Sista inbetalningsdag är 

28 februari. 



Efterlysning 
Har du något liggande i dina lådor som på något vis handlar om folkmusik i Blekinge? Det kan vara 

noter, foton, filmer mm mm. Eller har du själv något att berätta? Tipsa oss. Vi vill gärna ta del av 

denna typ av material. Vi kan hjälpa till med avfotografering, överföring av film av olika slag till dvd 

och liknande uppgifter om vi bedömer att det du har är något som intresserar oss. Har du något i 

filmväg är det extra intressant för tillfället eftersom vi tänkte ha filmvisning efter årsmötet. 

Noter och annat till försäljning 
Titta gärna på hemsidan www.blekingespelman.se bland sakerna vi har till försäljning. Nytt för i år är 

att våra två skivor nu också finns för nedladdning till din dator om du vill köpa dem på det viset istäl-

let. Det finns cd-skivor, kassettband, noter, böcker och en del annat till bra priser. Om du inte har 

möjlighet att titta på sakerna via hemsidan så kontakta Peter Svensson, kontaktuppgifter längre ner, 

så får du en lista per post istället. 

Andra informationskanaler 
För dig som har e-post så har vi även en e-postlista som vi brukar använda för att skicka ut lite 

information mellan varven. Här kommer även information om saker som händer på andra ställen i 

landet som vi får reda på och skickar vidare. Om du anmäler din adress till listan så lovar vi att vi inte 

kommer att sprida adressen vidare på något vis. Anmäler dig gör du genom att skicka ett mejl från 

adressen du vill anmäla till gemiginfo-subscribe@blekingespelman.se därefter får du tillbaka ett mejl 

med instruktion om hur du går vidare.  

Om du har något du vill sprida information om så går det bra att skicka ett mejl till adressen 

gemiginfo@blekingespelman.se Detta går dock inte på automatik vidare till alla på listan utan det 

måste först godkännas av någon av de som har behörighet till detta. På detta viset kan det inte 

komma vilket skräp som helst på listan. 

Har du något att berätta? 
Har du varit med om något i folkmusikblekinge eller med anknytning till folkmusikblekinge? Vill du 

dela med dig av detta till oss andra medlemmar i förbundet. Skriv och berätta om det så kanske vi 

kan ta med det i nästa sådant här utskick. Du behöver inte tänka på avstavning, radbrytningar och 

liknande när du skriver utan det fixar vi när det infogas ihop med övrig text. Det enda du behöver 

göra är styckeindelning, och så skriva förstås.  

Har du några idéer eller synpunkter? 
Hör av dig till ordförande Peter Svensson enklast via mejl till ordf@blekingespelman.se via vanlig post 

till Vinbärsvägen 15, 293 41 Olofström eller på telefon 0709-59 33 01. Du kan också höra av dig till 

någon annan i styrelsen om du hellre vill det.  

  



 

 

 

 

 

Knutsfest! 

Vi sopar ut julen med FEST på 

Slöjdhuset i Ronneby  

lördagen den 11 januari kl. 18.00. 

Ta med instrument, en maträtt till ett gemensamt 

knytisbord, tallrik, bestick, glas och dricka. 

Sedan dansar, spelar, sjunger, äter och 

leker vi så länge vi orkar! 

Hjärtligt välkomna!  
  



Vårens spelträffar i Hjortsberga 

församlingshem, Johannishus 

följande lördagar kl. 15.00: 

1 februari 

5 april 

10 maj 

Ta med instrument och lite fika, så spelar vi 

allsköns favoritlåtar hela eftermiddagen! 

Välkomna! 

 

 

 


