FILiiV OXELQSUND
K ULTISMASTARE
NYKOPING: Klara publikfavoriter vid arets Sormlandskultis blev Oxelosundsungdomama Bjorn Lindhe
och Lena Olausson. De valdes till lokala mastare vid
dansuppvisningarna i Nykoping och vann aven finalen i
Mariefred
pa
lordagskvallen.
Arets
Sormlandskultis
blev utan tvivel den mest
lyckade, atminstone ur publiksynpunkt sett. I Nykoping
samlades ca 1000 personer
for att titta pa dansparen och
pa de ovri ga stallena Strangnas, Eskilstuna och Mariefred var publiktillslutningen
ungefar lika stor.
I ar deltog ocksa ett stort
antal ungdomar, det vill
saga de far inte vara aldre
tin 14 ar. Totalt deltog 82
danspar.
Den tryckande lordagsvarmen tycktes inte bekymra dansarna, som dansade pi allt vad
de orkade pa gator och torg.
For Sormlandskultisen svarar
Prisksportarna i Sb'rmland och
en stor del av dansparen var
Frisksportarnas egna medlemmar. Men aven nagra
GDV:are, motionsdansare och
andra intresserade deltog.
Sormlandskultisen borjar bli
tradition. I ar var det fjarde
gangen som den populara danstavlingen holls.
D Defileringsmusik
Starten gick pa Nicolaiskolans gard, dar deltagarna fick
tfolkdrakter fanns det gott om i drets Sormlandskultis, som inleddespa gdga- nummerlappar och instruktioner innan dansen vidtog. Fran
Nicolaiskolan gick man over till
gagatan. Nils-Ake Wallens
svarade for dansmusiken och
for defileringsmusiken svarade
Storbandet fran Oxelosund.
Sormlandskultisen inleddes
allts& p£ lordagsmorgonen i
Nykoping. Har stallde aven en i;
grupp gymnastikflickor upp under ledning av Ella Kurg.
Nar Nykoping var avklarat
och paret Lindhe/Olausson utsetts till lokala mastare bar det
ivag till Vasterviken i Strangnas. Har korades Lennart Andersson och Birgitta Nierzwicki
till lokala mastare. I Eskilstuna blev det Parken Zoo som
tog emot dansarna och har
korades Vallaparet Lennart
Jansson och Wanda Jansson till
lokala mastare. Bade i Eskilstuna och Strangnas upptradde
gymnastikgruppen
Svantes
barngy mnastik.
Mariefred utgjorde sista
dansplatsen. Har fanns hela
Radhustorget till forfogande
och orkestern stod pa radhustrappan och spelade. Gudrun

Sormlandskultisen 1977 inleddes i Nykoping. 82 par, varav 22 ungdomar, stallde upp och

Andersson och Susanne Johansson, Eskilstuna, vann publikens
hjartan och korades till lokala
mastare. De sistnamnda mastarna tillhorde ungdomarna. Av

de 82 dangparen vaj 22/uMaoi
~;_mar.
Gunnar Berg, Stigtomta, tillhor Frisksportarna i Nykoping,
och var speaker under Sorm-

da

landskultisen. Han delade ocksd
ut f malpriserna och kunde meddela publiken att Bjorn Lindhe
och Lena Qlausson vunnit. Det
var for ovrigt forsta gangen ett

