
Nyheter
I höstens kursprogram

Nu STUFFAR vi igen:
bugg/foxtrot/gammaldans  
Du är intresserad och vill börja dansa,
men vet inte riktigt vilken dansform du
vill prioritera först.
Då har vi kursen för dig!
Måndagen den 31 augusti startar en kurs
för nybörjare, där vi kombinerar bugg,
foxtrot och gammaldans. 
Kursen pågår 12 gånger.
Plats: Nättraby Folkets hus
Tid:  Måndagar kl 18.30-20.30.

Föranmälan
Till denna kurs vill vi ha föranmälan.
Inriktningen är jämna par men ni kan
givetvis anmäla er som par eller som
ensam dam eller herre.
Anmäl till dansledarna Carina, tel 
0457-33433, mobil 070-5719552 eller
till Hasse tel 28214.

FOXTROT
Nybörjarkurs i foxtrot startar torsdagen
den 3 september.
Plats: Samlingslokal Långö,
Byggmästaregatan 1 (nedanför Långö Livs).
Tid: Torsdagar 18.30 - 20.00
Dansledare Catrin och Peter Fridlund, 
tel 48193. 
(Buss nr 8 stannar utanför. Parkering 
tillåten på asfaltplan t h om
Byggmästaregatans infart.)

BUGG, steg 3
Ytterligare utveckling av buggstil med
förningsteknik och rörelse i dansen.
Startar tisdag 1 september. 
Lokal: Annebo
Tid: Tisdagar 18.30-20.00
Dansledare Inge Isaksson, tel 274 80 och
Ann-Charlotte Heideman

Hela kursutbudet -se bif. kursprogram

Utvecklad buggstil
Bugginstruktörerna Ann-Sofie
Jonsson, Patrik Andersson, Inge
Isaksson och  P-O Palhagen har varit
på kurs och där tagit del av den nya
buggstilen. 
– Det är en utveckling av ”riksbuggen”
förklarar Inge. 
Förningstekniken har finslipats, men
den stora skillnaden är att kavaljererna
nu skall vara ännu mer mer aktiva i
dansen. Förut var det mest damen som
rörde på sig.   Förr ”buggade” man, nu
”dansar man bugg”, konstaterar Inge.
Hur detta går till kommer våra dansare
att få ta del av vid kommande kurser.

FÖRENINGSAKTUELLT
Tidning för

Dansföreningen Hamboringens
medlemmar

Fullträff för Dansens Dag
Inför ett fullsatt konserthus och med 250
dansare på scen från åtta föreningar blev
Dansens Dag den 29 april en fullträff.

Hamboringen representerades av 50 dansare,
som genomförde ett 10-minutersprogram
med gillesdans, linedance, squaredance
och rounddance.  Övriga medverkande
var Kulturskolan. Respekt, Tipsy,
Balettskolan Arabesque, Elita samt rull-
stolsdans, nytt för året.

Det är åttonde gången som dansens Dag
firas i Konserthuset. Arrangör är Dansens
Dagkommittén med representanter från
de medverkande dansgrupperna. 

Dansens Dag firas alltid i Europa den 29
april samt i många andra länder i världen
sedan 1982. Den dagen föddes nämligen
Jean George Noverre, en förnyare av
danskonsten. 
Text: Maud Lexhagen, Foto: Inge Isaksson

Föreningsaktuellt nr 2 2009

Hamboringens squaredansare var en av grupperna som representerade
Hamboringen på Dansens Dag. Caller Christer Bern.

Höstmöte
Reservera tid för Hamboringens höstmöte.
Tid: Lördagen den 17 oktober kl 15.00
Lokal: Samlingslokalen, Långö
Se kallelse som bifogas denna tidning.

Hamboringen 30 år

Jubileumsfest
Hamboringens 30-årsjubileum firas 
lördagen den 30 januari 2010. 
Planering inför festligheterna pågår. 
Mer information kommer under höstens
kurser, då du också har möjlighet att
anmäla dig till festen.

Kursprogram
bifogas denna tidning.
Kursstart vecka 36, 
måndag 31 augusti.

Hamboringen



Ordförandens spalt 

REDAKTION
Dansföreningen
HAMBORINGEN

Föreningsaktuellt görs av Hamboringens
medlemmar för Hamboringens medlemmar.
Vem som helst i varje sektion eller kom-
mitté är välkommen att skicka in text och
bilder till redaktionen, som sammanställer
tidningen.  

Maud Lexhagen, redaktör
Tel  0455-20229
Mobil 0730-920229
maud.lexhagen@telia.com

Håkan Flenhagen, ansv utgivare
Tel  0455-186 44
Mobil 0708-993672
info@flenis.se

Inge Isaksson, layout
Tel  0455-27480
Mobil  070-2467925
045527480@telia.com

MANUSSTOPP
Mansstopp söndag den 11 oktober.
Nästa Föreningsaktuellt kommer ut
vecka 43.
Delas ut på kurserna.

Text o bilder skickas till redaktionen,
Maud eller Inge.

HEMSIDAN
www.hamboringen.org

Hjälp till att håll hemsidan uppdaterad.
Skicka text och bilder till
webbmaster@hamboringen.se

webbansvarig:
Ingmar Albinsson 
Tel. 0457-26366

Dansföreningen HAMBORINGEN
Box 6001
371 06 Karlskrona
Telefon 0455-260 60 (Kansliet)

E-post: info@hamboringen.org

Plusgiro 65 38 08 -6
Bankgiro 400 - 5856
Org nr 835000-5420

Nu är det dags för en ny danstermin!

Hoppas att du har haft en skön och
avkopplande sommar!
Många i Hamboringen, har varit mycket
engagerade i dansuppvisningar och olika
aktiviteter under sommaren. 
Det är belöningen för alla träningstimmar
under gångna terminen, att få visa upp
olika dansprogram för publik.
Nu drar det ihop sig till en ny danstermin.
Många roliga stunder i sällskap med
andra dansintresserade medlemmar.
Vi har ett välfyllt program som du ser i
bifogat kursprogram. 
Vi jobbar aktivt med att finna en lösning
på gemensamma lokaler, så vi kan vara
fysiskt på samma plats. 

Tisdagen den 14 juli var det 31 personer
från Hamboringen som tittade på lokaler
och provdansade golvet. 
Får se hur vi kan gå vidare med detta
objekt. Den största nöten att knäcka i
detta sammanhang är ekonomin. 
Återkommer med information efterhand. 
Påminner om mitt ledord,

”ÖPPENHET”, som jag önskar att alla
har med sig i föreningen!
VÄLKOMMEN till en ny danstermin! 
Ta gärna med dig vänner och bekanta till
Hamboringen, så vi blir fler medlemmar!

Håkan Flenhagen

Linedansarna
är mycket efterfrågade  i samband med
möhippor, där de dels visar upp sig och
dels låter gästerna få  pröva på linedansens
ädla konst. Linedansarna har också haft
en uppvisning den 6 juni på Rödeby-
dagen och varit på workshop i Skåne.

Squaredansarna
har under våren/sommaren haft flera
aktiviteter, bl a loppis, påskdans, grillträff
samt varit engagerade i bryggdansen
på Fisktorget med både dans och arran-
gemang. 

60+
har under våren haft ett varierat program.
Förutom dans har man bl a ägnat sig åt
musikgissning med vevgrammofon och
Qigong och haft mycket trevligt.
Sommaren tar man det lugnt.
Aktiviteterna fortsätter under hösten. 
Ca 30 genuina hamboringare med allsidig
bakgrund ingår i gruppen.

Rounddance
fortsätter till hösten på olika nivåer.
Dansledarna Birgitta och Åke Grahm
med flera har varit på kurs bl a på Öland. 

Latin
Ett 25-tal personer dansar latin och sek-
tionsansvariga tror att deltagarantalet
kommer att öka.

Gillesdansarna 
har under våren haft tre kurser på gång
och lika många blir det till hösten.
Uppvisningsgruppen har haft sex upp-
visningar under sommaren. 
Se artikel.

Bus
behöver nya dansledare till våren.
Kontakta de nuvarande dansledarna.

Folkdansarna
har haft fullt upp under sommaren och
möter uppskattning överallt! 
Se artiklar  i detta nummer.

Bugg
Dansledare har varit på kurs och är nu
väl rustade att ta emot höstens bugg-
intresserade. 

Text: Maud Lexhagen

Kortfattat



Inbjudan till en

Rounddancehelg
med 

högnivådans
i Karlskrona den 

20-22 november 2009 
med start kl 10.00 på fredagen 

och avslutning 
kl 13.00 på söndagen.

Plats: Lyckeby medborgarhus.

Vi dansar på phase IV-VI till 
mestadels inspelat material.

Kostnad 100 kr/person 
för dansen.

När det gäller logi försöker vi
ordna det ”hemma hos”, 

annars finns fortfarande logi
Gullberna Park, 0455-10330, 

tillgängligt.

Anmälan senast 
den 6 november

till underteckande. 
0455-48716 eller

grahm@telia.com

Välkomna!

Hamboringen har 30-talet dansledare, varav flertalet och några funktionärer är med på
denna bild. Bilden är tagen vid dansledarträffen den 21 april 2009. 
Bakre raden fr v: Rune, Birgitta, Annette, Susanne, Bente, Eva, Christer, Ann-Sofie,
Lisbeth, Hasse och Bengt
Mellersta raden fr v: Malte, Ulla-Britt, Linda, Annika, Marie, Karina, Astrid, Britt-Marie
och Patrik
Främre raden fr v: Sonja, May, Per-Olof, Åke, Göran, Carina och Ingegerd. (Foto Inge).

Efter vårens kurser samlades den 21 april
ett 30-tal glada dansledare i Bowling-
hallen af Klint. 
Efter lite information stod borden dukade
och vi intog snitzel och pommesfrites
samt kaffe. 
Det var sedan dags att leta fram passande
skor och klot för kvällens övningar på
bowlingbanan. 
Stämningen blev efterhand hög och glada
miner, skratt och rasslande käglor avlöste
varandra. 

Men allting har ett slut, så även denna
kväll och med förhoppning om att vi
gjort något trevligt för våra trogna och
uppskattade dansledare.
Den 25 augusti är det dags för ny dans-
ledareträff, då med grillaktiviteter på Långö.

Text: Ingegerd

Dansledarträff med bowling

Måndag 24 aug Gillesdansträning, samling vid Aspöfärjan kl 17.15.
Tisdag  25 aug Dansledarträff – kallelse kommer.
Lördag 29 aug Trossödansen, Klaipedaplatsen, kl 1100-1300
Måndag 31 aug Kurserna startar. Se bifogat kursprogram.
Tisdag 8 sep Styrelsemöte, Långö,  kl 18.00.
Tisdag 22 sep Samdans gille, Jämjö, kl 19.00.
Fredag 25 sep Klubbkväll Rounddance, kl. 18.30-21.00. 

Plats meddelas senare.
Onsdag 7   okt Styrelsemöte kl 18.00.
Tisdag 13 okt Samdans gille,  Nättraby, kl 19.00.
Lördag 17 okt Höstmöte i föreningen. Se bifogad kallelse. 
Vecka 43 Föreningsaktuellt nr 3 utkommer – delas ut på kurserna.
Måndag 26 okt Kursuppehåll t o m 1 november. 
Måndag 1 nov   Kurserna fortsätter.
Torsdag 5 nov Styrelsemöte kl 18.00.
Söndag 8 nov Samdans gille, Nättraby, kl 19.00
Fredag 22 nov-söndag 22 nov Rounddancehelg – se separat annons.
Söndag 29 nov Sista kursdagen för hösten.

Dag för dag



Hamboringen fanns representerat på två
håll under Lövmarknaden den 18 juni. 
I den stilfulla Amiralitetsparken kläddes
midsommarstången av Folkdanslaget,
som också gjorde en liten uppvisning
innan man traditionsenligt bar iväg den
ståtliga stången med destination via
turistbåten Axel till Nättraby.

På Stortorget fanns Hamboringen på plats
med en liten  monter, där man sålde lotter
och bjöd på kaffe o saft. Förberedelserna
fick göras i ösregn, men sedan kom
solen och med det folket. 

- Det förflöt bra och vi sålde 2303 st lotter,
säger föreningens kassör Bengt Pettersson.
Vinsterna var sponsrade av Cityhallen
och MAXI. Föreningen fick en  netto-
vinst på 4040 kr. En stor eloge till ett bra
fixat evenemang samt exponering av
vinsterna.

Marknadsföring av föreningen är viktig i
alla sammanhang. Därför fanns höstens
dansprogram och visitkort i  monterna
för utdelning, allt för att locka fler män-
niskor in i dansens glädjefyllda värld.

Text: Maud Lexhagen Foto: Inge Isaksson

Över 16 000 elever har provat dans med
Hamboringen
Projektet ”Dansen i skolan” har drivits av
Hamboringen sedan 2006. Det startade i en
liten skala. Då Bengt Pettersson började
med detta projekt trodde han nog inte att
det skulle bli så stort som det är idag. Att
dansa på skoltid har varit ett mycket bra
komplement till idrotten. Där har både poj-
kar och flickor i klasserna F – 9, fått prova
på att dansa gille, linedance, squaredance
och bugg. Hamboringen har haft förmånen
att kunna engagera dansledare på dagtid
och där alla dessa har gjort ett fantastiskt
jobb. Det har varit mycket uppskattat av
lärare och elever.

Sedan 2006 har vi besökt så gott som alla
skolor F-9 i Karlskrona kommun och 2007
började vi redovisa antal elever som provat
på dans med följande resultat. Hittills har
16359 elever provat dans: Gille 5574, Line
4783, Square 3490 och Bugg 2512.  Våren
2009 deltog 2572 elever. 717 provade
squaredance, 672 linedance, 1121 gille
samt 242 bugg. 

Några kommentarer från våra dansledare: 
P-O i bugg: Samarbetet fungerade bra,
både läraren och vaktmästaren dansade.
Birgitta i gille: Åk 2 och 3 blandade.
Första grupp duktiga, andra grupp inne-
höll oroliga pojkar och några ”damiga”
flickor. Orolig grupp, men fixade en bytesdans
till slut
Eva i line: Duktiga på inlärning, gick fort,
glada barn. Tråkigt var att vi fick hämta
både elever och lärare. 
Torbjörn i square: Några stökiga killar,
några ointresserade. Den bästa klassen på
länge. Lärde ut grand square, all 8 flutter
wheel och all 8 reverse flutter wheel. 

Hamboringen har under dessa år haft eko-
nomiskt stöd från Blekinge Idrottsförbund
och Svenska Danssportförbundet. Utan
dessa pengar hade vi inte kunnat genomföra
detta projekt.

Avslutningen för vårterminen hade vi på
”smörgåsbaren” SUBWAY, där vår egen
hamboringare, Susanne, hade ordnat med
dryck och tilltugg. Dansledarna fick i van-
lig ordning ett presentkort och en t-shirt
från Team-Sportia. 

Tack till alla dansledare, lärare och elever
för att vi har kunnat genomföra ”Dansen i
skolan”.

Hälsningar Bengt och Torbjörn 

Kultur och lotter på Lövmarknaden

Folkdanslaget klär midsommarstången i Amiralitetsparken

Hamboringens monter var välbesökt och hamboringare turades om att bemanna den.
Här Erna och Åke Mattisson. 

Dansen i skolan 



Bryggdansen på Fisktorget

Tätare kontakt mellan
styrelse och sektioner
För att få en tätare kontakt mellan styrelsen
och de olika sektionerna deltar ansvariga
för sektioner och kommittéer i hälften
av föreningens styrelsemöten.  
Premiär var den 7 maj, då 23 personer
deltog. 
Därefter träffades gruppen den 6 juli och
nästa gång blir den 7 oktober. 
– På det här viset får styrelsen ett bra
grepp om verksamheten samtidigt som
vi får in synpunkter och kan bolla idéer
med varandra, säger ordföranden
Håkan Flenhagen. 

Examensarbete 
Alexzander Karlsson, studerande på
Blekinge Tekniska Högskola har gjort
en kandidatuppsats om Hamboringen
sett ur olika perspektiv. 
För att få underlag har Alexzander under
våren intervjuat flera medlemmar i för-
eningen och också haft frågor utlagda
på hemsidan. 
Uppsatsen lämnades in den 4 juni.
Framöver kommer en arbetsgrupp att
gå igenom resultatet för att se om under-
laget kan ge några tips inför föreningens
framtid.

Prova på för elever
Under våren har prova på verksamhet i
olika idrotter pågått på Arena Telenor,
Rosenholm. 
Från Hamboringen medverkade Line-
dance under ett antal tisdagar. 
Vid de två avslutningsdagarna den 
26 och 27 maj provade ca 1600 elever
på olika idrotter. 
Detta uppskattades och arrangörerna
Sport College Karlskrona och Blekinge
Idrottsförbund skickade ett TACK till
alla engagerade.
”Hej alla föreningar, ledare och alla
andra som deltog i Prova på-dagarna
den 26-27 maj. 
Vi vill rikta ett stort och varmt tack för
allt jobb, energi och entusiasm, som ni
lagt ner på alla barn och ungdomar
under dessa dagar. 
Vi har fått stor respons från alla möjliga
håll, fantastiskt roligt! 
Nu börjar vi titta på höstens verksam-
het och så blickar vi även framåt mot
nästa års heldagar i maj 2010. 
Ni är väl med!”

För tredje året i rad var Hamboringen
tillsammans med Centrumföreningen i
Karlskrona arrangörer för den popu-
lära dansen på Fisktorget.

Under fyra onsdagar i juli har det dan-
sats till olika typer av orkestrar. Det har
varit dans för dom som gillar att bugga
och dansa foxtrot, både till dans-, cover-,
och countryband. Man kan väl sakna lite
gammaldans under kvällarna. Många av
besökarna kommer bara för att lyssna på
musiken och umgås.

Under danskvällarna har Hamboringen
sålt korv och fika, som är uppskattat för
hungriga dansare och de turister som
passerar över Fisktorget på kvällen.
Olika sektioner har ansvar för var sin
kväll. Detta år var det square, linedance,
gille och rounddance som fanns på plats.

Square-, line- och gillesdansarna  har
också dansat på Fisktorget under som-
maren. Både dansare från vår egen för-
ening och från andra föreningar kom på
besök. Danserna har varit mycket upp-
skattade.

Text: Torbjörn Olsson, Foto: Inge Isaksson

Det är mycket arbete bakom kulisserna
för Hamboringen inför bryggdanserna
på Fisktorget. 
Bland annat har sju morgonpigga dan-
sare hämtat och satt upp dansbanan.
Man började  
kl 08.00 och höll på till kl. 15.00 tisdagen
den 30 juni.
Gänget som ställde upp var Conny
Törnström, Jan-Bertil Magnusson, 
Bo Jarnvall, Åke Mattisson, Leif Hansson,
Bengt Petterson och Torbjörn Olsson.
På bilden Jan-Bertil, Bo och Torbjörn.

Morgonpigga män bygger 
dansbana

Squaredancesektionen serverade kaffe och korv vid första bryggdansen.



Stor gillesdansfest i Oskarshamn

Gillesdanslaget sommaren 2009.
Bakre raden: Bengt Petersson , Barbro Carlsson, Rolf Carlsson , Ingvar Johansson, Birger
Sörensson, Stig Olsson, Hasse Hansson, Rutger Jarlenfors, Anita Karlsson.
Mellanraden: Birgitta Linnersjö, Karin Tollerz, Els-Marie Sjöström, Britt-Marie
Samuelsson, Britt-Marie Olsson, Agneta Schultz, Carina Magnusson, Lisbeth Kedjevåg,
Inger Olsson, Sune Karlsson, Bengt Pettersson.
Nedre raden: Lennart Malm, Nils Sjöström, Jörgen Holm, Bengt-Göran Lexhagen,
Maud Lexhagen, Ulla-Britt Karlsson, Åke Samuelsson.

På midsommaraften var det fullt program
med tre halvtimmesuppvisningar, på
Ekliden, Skönstavik och Dragsö. 
På söndagen gästades hembygdsfesten i
Fridlevstad.  Sommarfinalen för upp-
visningsgänget ägde rum på kulturdagarna i
Mörbylånga, en festlighet som firade 10 år.
– Det var fjärde året i Mörbylånga och
en speciell ära att få dansa där i detta
sammanhang, konstaterar Bengt och
Lisbeth.
Att regnet stod som spön i backen hindrade
inte dansarna, som glatt intog dansbanan,
efter det att vattnet skrapats bort. 
I god tid före uppvisningen stärktes dansarna
med husvagnskaffe och hos Nisse o Els-
Mari och Britt-Marie och Ingvar, som
campade på Öland.  Efter uppvisningen
avslutades sommaruppvisningarna med
en måltid på Hamnkrogen Kaj 4 i
Färjestaden. 

Nya danser tränas in 
Varannan vecka under kurssäsongen och
varje vecka till midsommar tränar upp-
visningslaget. Inför varje säsong skall nya
danser läras in. De nya danserna hämtas
från Oskarshamnsdansen, där gillesdan-
sare från hela Sverige samlas och delar
med sig av sina dansvarianter. På plats
fanns flertalet av Hamboringens gillesdans-
ledare. I år presenterades över 20 nya danser. 
Av detta görs ett urval, som sedan tas
upp på höstens gillesdanskurser.

Nya dansare välkomnas!
Cirka 26 personer dansar i uppvisnings-
gruppen. -Många har varit med i länge,
men det är glädjande att vi också fått in
några nya, säger Lisbeth och Bengt. Och
fler nya är hjärtligt välkomna!

Det handlar inte bara om dans för upp-
visningsgänget. Kroppkakefest hos Els-
Mari o Nisse är något som ingen frivilligt
missar. Över 200 kroppkakor åt vi upp!
Och grillkväll med pilkastning, skytte
och annat trevligt hos Britt-Marie och
Ingvar är alltid lika uppskattat! För att
nämna några exempel. Eller resor! 
Förra årets resa till USA, där man dansade i
svenskbygderna i Minnesota samt till
Canada, där det blev dans och spännande
möten med indianer är det nog ingen
som glömmer. 
Det händer alltid något trevligt i Gilles-
dansgruppen. Så välkommen Du också!
Du behöver inte vara proffs. Men gärna
ha ett positivt sinnelag.. -Den sociala biten
är viktig, betonar Bengt och Lisbeth, och
den har vi i gänget.
Text: Maud Lexhagen Foto Bengt Pettersson        

Dans och social gemenskap 

När det är Kristi  Himmelfärdshelg vet
alla gillesdansare vart man skall ställa
kosan. Då är det Oskarshamnsdansen

som lockar. I år deltog över 300 personer
från hela landet,  varav tolv från Hambo-
ringen.  som vi gärna umgås med. 
Det handlar om gillesdans från torsdag
kväll till söndag såväl kvällar som dagar.
Kvällarna är det gemensam dans till orkestrar
och dagarna gillesdansaktiviteter.
På fredagen var det gatudans då olika
dansgrupper hade uppvisning och satte
sin prägel på stan med musik och dans
under några timmar
Höjdpunkten på festligheterna är Stads-
dansen, som består av schottis i stadsparken
följd av en polka ut ur parken. Därefter
en hambo på gatorna runt torget  för att
sedan avslutas nere på Brädholmen. 
Tre par från Hamboringen deltog i denna

inte helt enkla danskomposition.. 
Totalt var det 156 par som ställde upp, 
en mäktig syn.
På söndagen var det dags att lära sig nya
gillesdanser. Här visades och tränades 21
nya danser. Under hösten kommer några
av dessa att läras ut i gillesdansgrupperna.

Text o foto: Bengt Pettersson

Gillesdansarna kan se tillbaka på sex
uppvisningar under sommaren.
Inledningen var på Folkhögskolan
Litorina, där även eleverna fick vara
med i ringen och dansa ett par enklare
varianter.
-Det var ett nytt grepp och mycket upp-
skattat, en idé som är värd att utveckla,
konstaterar uppvisningsledarna Bengt
Pettersson och Lisbeth Kedjevåg.
Förhoppningsvis väcks dansintresset
hos ytterligare några.

Gille

Conny Törnström i dansens virvlar på
Stadsdansen.

Ulla-Britt och Erik är trogna besökare på
Oskarshamnsdansen. 15:e året! Bengt och
Lisbeth ligger inte långt efter.



Hamboringens Folkdanslag under led-
ning av Sonja och Rune Persson har
gjort ett bejublat framträdande på,
Sveriges sydligaste spelmansstämma, i
Smygehuk.
Tusentals deltagare stod i parad när folk-
danslagen tågade in på festplatsen.
Hamboringens fana fördes högt i täten
vid intåget och vajade vackert i havsvinden.  

Först in på uppvisningen var Söderslätts 
Folkdanslag, som är medarrangör sedan 
tjugofyra år av Smygehukstämman. 
Med rutin, kunnighet och dansglädje på
hemmaplan märktes att de var populära.
De var Söderslättsbornas egna dansare.
Många filmkameror ställdes upp och
längst fram stod Ulf Karlsson med fru
och filmade hela uppvisningen. 

Det är han som skrivit och utformat flera
av de danser som Folkdanslaget framförde.
Efteråt tackade han personligen Folk-
dansarna och kommer att sända en CD. 
Det blev en perfekt uppvisning omramad
med kräsen, men nöjd publik, sol, vind
och hav. Samt det viktigaste av allt
GEMENSKAP OCH VÄNSKAP, det
som skapar ett bra Folkdanslag.
Resan hem skedde genom ett sommar-
fagert Österlen med besök på Ale stenar,
Ravlunda kyrka, Simrishamn, Kivik med
flera platser. 
Resan före företogs i Minibussar, som
kördes av våra egna säkra förare. 
De trötta, men nöjda Folkdansarna kom
hem med tankarna och frågor om, hur
blir det?  
Hur länge finns vi kvar?  
Men vi har en muntlig inbjudan till den
25-e Spelmansstämman. 
Årets finalresa och storartade uppvisning
gav onekligen mersmak. 
Hamboringen kan vara stolta över sådana
representanter.

Text: Sten-Eric Lindström

Folkdans

Smygehukstämman

Hamboringens Folkdanslag har haft
många engagemang under sommaren
och överallt rönt stor uppskattning. 

På Nationaldagen den 6 juni inledde
Hamboringens Folkdanslag sommar-
säsongen med en uppvisning i det anrika
samhället Kristianopel. På plats fanns också
Landshövdingen som höll ett högtidstal.
Marknadsbesökarna var många och deras
uppskattning var var stor och det värmde! 

Majstång kläddes på Lövmarknaden
Lövmarknadsdagen började med ösregn,
det var full storm och hela Karlskrona
dränktes med vatten. Idag kan ingen dansa
var allas tankar. Men som ett trollslag
skingrades molnen och solen kom fram.
Hamboringens Folkdanslag "majade"
traditonsenligt, för femtonde året, mid-
sommarstången i Amiralitetsparken.
Efter en liten folkdansuppvisning  lyftes
midsommarstången och bars ner till
båten Axel med Riksspelemannen Martin
från Karlshamn. Axel seglade i blåsten
och solen med en fullpackad båt till
Nättraby, där midsommarstången lämnades.
Hamboringens Folkdansare återvände till
Karlskrona i ett kvälls sommarväder där
naturens färger och växlingar kunde njutas.
Folkdansarna avslutade sin Lövmarknad
med en gemensam måltid på Cafe Greven.
Midsommarafton inleddes med hotande

regn moln på himlen, men då midsommar-
stången bars ner till Havgården i Nättraby
strålade solen och Hamboringens
Folkdansare framförde en uppvisning,
med glädje och stil, som Nättrabyborna
aldrig tidigare sett. Med Lars och Helen i
spetsen bjöds stora och små barn upp till
dans i det vackra sommarvädret.

Wämöparken var fylld av människor
som förväntansfullt väntade på Rune och
Sonja med Hamboringens Folkdanslag.
Nationaliteter av många olika slag upp-
skattade de svenska dansarna med den
svenska musiken och folkdräkterna.
Det var ett härligt gensvar och folkdan-
slaget kände publikens glädje och gillande.
Blekinge läns tidning filmade till sin
websida och tog massor av bilder för
publicering och arkivering

Söremåla, Bengt och Elisabets loge blev
traditonsenligt platsen för Folkdans-
lagets midsommarfirande med sill och
jordgubbstårta,  lite dans och tidigt i säng,
för redan på Midsommardagens morgon
gällde nya uppvisningar.

Efter en sommarhögmässa på Björkhaga
på Hasslö framförde Hamboringens
Folkdansare sitt program i strålande
solsken. 

I Torhamn hade en rekordstor publik
samlats och folkdansarna gjorde som
vanligt en uppskattad uppvisning.  
Solen lyste också över dansarna i Jämjö,
men sedan kom regnet och kaffe med
jordgubbstårta fick avnjutas i försam-
lingshemmet, medan regnet vräkte ner.

Hamboringens Folkdanslag har kunnat
dansa i solsken, trots det ostadiga vädret.
Det måste vara  högre makter som vill
Hamboringens Folkdanslag väl och därför
ser till att solen alltid lyser över dans-
uppvisningarna.

Rune och Sonja Persson håller i Folkdans-
laget. Det är med stolthet vi dansar under
er  ledning, hur bara orkar Ni!

Text: Sten-Eric Lindström, Foto: Bengt Pettersson

Sommaren med Folkdansarna



Steneryds lövängar står
i sin vackraste sommar-
blomstring, slåttern
med liar och uppsam-
ling av gräset som skall
bli hö räfsades upp på
traditionsenligt sätt, som
man gjort i hundratals år.
När dagen var som
vackrast kom Hambo-
ringens Folkdanslag
med färgglada dräkter
in i blomsterprakten.
Dansen började, hög
stämning, allt var en
vacker tavla när det är

som vackrast i Blekinge. 
Då kom regnet, dansen fortsatte men
efter en stund fick dansarna ta en liten
paus, för att strax fortsätta dansen i ös-
regnet och avsluta med Lopporna och
Bågdansen. 
Blöta men nöjda dansare lämnade den
öppna gräsplätten för att ta skydd under
träden.
Återigen hade Folkdansarna genomfört
en perfekt uppvisning inför en sakkunnig
publik, som ivrigt gav sitt bifall genom
rungande applåder.    

Text: Sten-Eric Lindström
Foto: Bengt Pettersson 

Dans på Steneryds ängar...

Den 9:e maj besökte barn och
ungdomssektionen (BUS)
Barnens Lekland på Kungsmarks-
plan.
Där fanns det mycket som barnen
kunde sysselsätta sig med. 
Populärast var bilbanan och
rutschkanan.
Efter en stunds lek och skoj
bjöds barnen på glass. 
När 3 timmar, som är begränsad
tid hade gått, var det mycket
trötta och nöjda barn som lämnade
barnens lekland.

Text: Lennart Malm

Bus på Lekland

Hamboringens Folkdanslag har en aktiv
samordnare både vad det gäller ekonomi,
program, resor mm. Karl-Gustav Johansson
och hans hustru Ingrid. 
Många gånger tar vi det som självklart
att det fungerar, utan att tänka på att det
finns någon som frivilligt lägger ner tim-
mar av arbete för att vi andra skall ha det
trevligt. 
Många gånger glömmer vi att tacka för
arbetet som läggs ner! 
Folkdanslagets resa till Österlen där KG
beställt bussar och med sin son hämtat
dem och tillsammans med Rune och
Sonja Persson varit i kontakt med
Folkdansarna i Smygehuk, Björn som
ringt och beställt mat.
Utöver de som jag nu namngivit finns
det många frivilliga krafter, inom
Hamboringen, som gör mycket för
andra, TACK OCH ÅTER TACK!    

Sten-Eric Lindström

Tack alla frivilliga
krafter!

Hamboringens folkdanslag har haft många uppvisningar under sommaren. Här
några av dansarna.
Bakre raden fr v: Bengt Pettersson, K-G Johansson, Roland Ottosson och Tony Svensson.
Mittersta raden fr v: Karin Tollerz, Ingrid Johansson, Britt Ottosson och Naemi
Lilja-Svensson.
Första raden fr v. Sonja och Rune Persson, Elsa och Björn Seebass samt Mats och
Kerstin Svensby. 


