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Hej. Nu är det dags att starta höstens dansverksamhet, och här följer lite information. 
Först Ordförandens spalt.   

Hej och välkomna till en ny danstermin!  

Välkomna till en ny hösttermin, som inte kommer att bli som andra terminer. Vi hoppas och 
tror att ni alla är lika danssugna och väljer att komma till våra kurser även om vi finns 
utspridda på några olika håll i kommunen.  
Efter mycket letande och pusslande tror vi att vi har hittat ett bra alternativ till våra förra 
danslokaler. Några grupper finns fortfarande kvar i Gullberna Park, dock i gymnastiksalen. 
En, som vi ser det, mycket bra lösning var när vi fick möjlighet att hyra Vårdskolans 
gymnastiksal på Annebo. En stor och bra sal till våra stora grupper av bugg, linedans och 
gillesdans. Vi är också tillbaka i Nättraby Folkets hus. För några år sedan var detta en mycket 
populär danslokal och vi hoppas att det kommer att bli så nu också. 
Vi har också valt att börja terminen en vecka senare än normalt, den 8 september. Mycket på 
grund av att vi vill ge våra dansledare möjlighet att bekanta sig med nya lokaler och nya 
förutsättningar var som gäller musikmaskiner o dy. Det är viktigt att dansledaren känner sig 
trygg med sin tillvaro i danslokalen, så de kan ger er dansare all den service ni har rätt att få 
för er kursavgift. 
Vi har måst höja kursavgiften något till 400 kr respektive 200 kr för höstterminen. Detta på 
grund av förhöjda hyreskostnader. Som vanligt får man dansa i alla planerade veckokurser för 
den pengen och medlemsavgiften till föreningen ligger i kursavgiften. Ingen förändring 
därvidlag. 
All viktig information ut till medlemmarna kommer i första hand att ske via vår hemsida 
www.hamboringen.org  Om du inte har tillgång till internet kan du få den informationen av 
din dansledare eller genom att kontakta någon av oss i styrelsen. Se telefonlista på annan plats 
i detta blad. Vi kommer också att placera ut informationspärmar i danslokalerna. 
Vi kommer att ha ett medlemsmöte, Höstmötet, den 18 oktober kl 15.00. Plats meddelas 
senare. Vidare planerar vi en utbildningsdag för dansledare, sektionsledare och övriga 
intresserade medlemmar under hösten. Där kommer vi att i första hand ta upp framtidsfrågor. 
Utbildningen kommer att genomföras med Håkan Flenhagen som ledare och i samarbete med 
SISU Idrottsutbildarna. 
Med dessa ord önskar jag er varmt välkomna till en ny härlig danstermin! 
Hälsningar 
Birgitta Grahm 
ordförande        

http://www.hamboringen.org
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Så var det undertecknads tur att skriva några rader.  

Under sommaren, har det som säkert de flesta vet, anordnats bryggdans på fisktorget. Ett 
samarbete mellan HR, Centrumföreningen och Tipsy. Det har varit mycket folk och dansat, 
till olika orkestrar. Tack till alla som ställt upp och gjort detta arrangemang så trevligt.  
Under sommaren har vi också med sorg i hjärtat tömt våra fina danslokaler på de inventarier 
som tillhör Hamboringen. 
De finns nu förvarade i ett förrådsutrymme på Långö i väntan på nya egna lokaler. 
Höstens kurser kommer att genomföras som Birgitta skrivit i olika lokaler, men min 
förhoppning är att detta inte påverkar dansintresset. 
Kontrollera kursplanen på hemsidan.  

Jag påminner medlemmarna om att det är tillåtet att skicka in artiklar eller annat som kan 
intressera föreningens medlemmar, så att det här infobladet blir lite fylligare.  

Janne Samuelsson 


