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Ordförandens spalt

Första sidan
Göran och Annelie i en bugg på 
jubileumsfesten. 
Mer från festen sid. 5-7

Foto: Inge Isaksson

Ett nytt decennium har börjat i och med 2010!
Ännu ett år i Dansföreningen Hamboringens histo-
ria har startat!

Föreningens 30-årsjubileum, som det skrivs mer
på annan plats i Föreningsnytt, blev en höjdare.
Tack till alla som var med och gjorde kvällen till
minnesrik del i Hamboringens historia. Ett stort
tack till de medlemmar som var i jubileumskom-
mittén, mycket bra jobbat! 

Årsmötet 6 februari, Långö
40 medlemmar hade slutit upp denna lördagseftermiddag. Tack till alla som var
med på mötet. Tack till de medlemmar som lämnade sina uppdrag. Ett varmt väl-
kommen till, de nya funktionärer som valdes under årsmötet. 

Nu väntar ett spännande dansår.
Jag är övertygad om att med allas medverkan blir det bra. Vi är alla beroende av
varandra, funktionärerna i huvudstyrelsen/sektioner/kommittéer/projekt samt
dansledare och aktiva dansande medlemmar såväl som passiva medlemmar!

Året har fortsatt med att vi nu är i full gång med att hyra en lokal på Ermi.
Mycket kraft har lagts ner innan vi kom till förhandling. Avtalet har nu under-
tecknats. 

Föreningen kommer att behöva 
medlemmarnas insatser när vi skall färdigställa lokalen i det skick som vi vill ha
för vår dansverksamhet. Vi återkommer med mer konkreta behov m.m. under
senare delen av våren (april/maj).

Vår målsättning är att lokalen skall börja nyttjas när höstterminen 2010 startar.
Mer information kommer om kurser tider m.m. i den nya lokalen.

En analys av hur vi maximalt kan nyttja lokalen är nödvändig för att hålla hyres-
kostnaderna nere. Under våren kommer styrelsen och dansledarna att gemensamt
komma fram till en så bra lösning som möjligt! Här kommer det att bli ett givan-
de och tagande till förmån för Hamboringen i sin helhet.

Hamboringen har nu tömt allt i Annebo! Vi hyr en lokal för förråd och vårt
kansli i Ermis lokaler. Under våren kommer även vårt förråd på Långö att flyttas
till Ermi-lokalen.Hamboringens bord och stolar kommer under våren/sommaren
att flyttas till Ermi-lokalen från förråd på Hässlegården.

Som du läser kommer vi att koncentrera Dansföreningen Hamboringen till Ermi-
lokalerna! En ny början på en ljusare framtid i vår dansverksamhet är i sikte.

Jag beklagar att en del medlemmar under februari har blivit drabbade av driftstör-
ningar i vårt medlemsregister kopplat till danslistor!
Påminnelseavgifter. Vi gör allt för att det skall bli bättre till hösten. 

Nu hälsar vi snart våren välkommen efter denna ”riktiga” vinter!

Varma danshälsningar!
Håkan Flenhagen

Hamboringens hemsida byter namn till www.hamboringen.se.
Bytet sker i slutet av mars månad.

Den gamla adressen www.hamboringen.org kommer att finnas kvar fram till den
28 maj. Under en övergångsperiod kommer alla som besöker sidan att bli informera-
de om adressbytet till www.hamboringen.se

Hamboringens hemsida byter namn
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….är nu löst. Till en del i alla fall.
Vi får inte flera gemensamma, samman-
hängande lokaler men vi har till “syven-
de og sist” hittat en lösning som vi tror
på. 

Fredagen den 12 mars skrev Håkan på
kontraktet som innebär att vi hyr en 165
kvm stor lokal i gamla Ermi, kvarteret
Vapen-smeden. Mittemot Dynapac på
Intagsvägen.

Lokalen är långt ifrån klar att brukas,
det behövs toaletter, kapprum och ett trä-
golv.

Detta kommer att lösas under våren
och sommaren. En del av arbetet kan vi
ha som gemensamma arbetskvällar (lör-
dagar), men det stora jobbet kräver insat-
ser av yrkesfolk för att vi skall kunna
vara klara i tid till dess höstens kurser
startar. Detta är en absolut målsättning.

Mindre och medelstora kurser
Lokalen skall härbärgera våra ”mindre/-
mellanstora” kurser och det kommer att
krävas att vi jämkar lite med starttider
och sluttider så att vi kan trycka in så
mycket verksamhet som möjligt. Den skall
dessutom kunna vara en långsiktig lös-
ning på våra akuta problem som bl a rör
träning, gemensamma aktiviteter som
t ex möten och annat. Den stora skillna-

den mot andra lokaler är att vi nu är
hyresgäster och disponerar lokalen dygnet
runt istället för att hyra per timme.

Vi kommer inte att komma ifrån beho-
vet av andra lokaler, därtill räcker den
inte, men tanken och målsättningen är att
den skall ersätta Torskors, Långö,
Församlingshemmet och ev någon mer
lokal, men det beror på hur kursprogram-
met ser ut till hösten. Vi får planera dis-
positionen efter behovet. 

Bra läge
Det finns flera fördelar med läget, dels
ligger den intill Lyckebyvägen och det
går tätt med bussar där. Både linje 1 och
Linje 4 samt några landsbygdslinjer,
123 bl a.

Stor parkering
Parkeringen är stor och kvällstid finns
det hur mycket plats som helst nästintill.
Dagtid kan det vara värre eftersom det
hela är ett industrihotell med mycket
folk i rörelse, men efter kl. 15. 30 är det
inga problem.

Även förråd
Efter mycket jagande och letande och
flyttande så är äntligen de värsta proble-
men lösta. Vi hyr nämligen även ett för-

råd där, så att vi kan ha alla pinaler i
samma byggnad. Annebolokalen är tömd
och nycklarna återlämnade. Som kuriosa
kan nämnas att, vad jag erfarit, finns det
inga beslut än på vad eller hur dessa
lokaler skall användas till inom
Landstinget. Men nu är det slut för vår
del i alla fall.

Fler förråd ska tömmas
Vi hyr ytterligare ett förråd på Norra
Långö som vi också skall tömma och
flytta ut till Ermi vad det lider, men det
kommer att dröja nån månad innan dess.
Det finns en uppsjö av andra saker som
är mer angelägna i närtid och det är
givetvis att komma igång med ombygg-
naden.

Tillgång från 1 april
Preliminärt har vi tillgång fr o m 1 april
så då börjar vi planera på allvar.
Personligen känns det som en lättnad att
vi efter alla blindgångar äntligen hittat
en lösning. 

Låt vara att det kanske kunde funnits
andra alternativ, men å andra sidan är ju
gräset alltid grönare på andra sidan sta-
ketet.

Text: Göran Elgh

Den allt överskuggande lokalfrågan…

Klart med ny lokal! 
Nästa steg är ombyggnad

Lokalfrågan, valen, ekonomi, verk-
samhetsplanen samt ändrad milersätt-
ning till dansledare var några av frå-
gorna på årsmötet den 6 februari. Ett
40-tal personer fanns hade infunnit
sig. 

Årsmötet beslutade att styrelsen skall
arbeta vidare med lokalen på Ermi och
det har nu gett positivt resultat. Se arti-
kel ovan. 

Valen följde valberedningens förslag.
Vidare antogs förslaget att slopa dansle-
dararvodet och i stället höja milersätt-
ningen. Detta innebär för flertalet ingen
ekonomisk försämring. En fördel är att
förändringen innebär en betydligt enklare
ekonomiredovisning.

Medlemsavgiften förblir oförändrad
under 2010.

Utmärkelser till 
trogna medlemmar
Trogna medlemmar fick utmärkelser och
några avtackades.
20 år
Birgitta Linnersjö, May Henriksson och
Malte Henriksson uppmärksammades
med plakett och blommor för 20 års
verksamhet.
10 år
Per-Erik Ahltoft, Ingegerd Andersson,
Kennet Johansson, Susanna Malm samt
Stig Olsson uppmärksammades för 10
års verksamhet med Hamboringens stan-
dar och blommor.
Avtackades
Avgående funktionärer avtackades med
blommor: Leif Pettersson, Elisabeth
Egerland, Jan Samuelsson, Birgitta
Persson, Birgitta Samuelsson, Eva
Jansson, Jan-Erik Sjösten och Peter
Fridlund.                 Foto: Inge Isaksson

Från årsmötet i korthet
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Måndagar gäller bugg fortsättning, tisda-
gar gillesdans i Jämjögruppen samt ons-
dagar och torsdagar linedance, nybörjare
respektive fortsättning. Fredagen, ja det
är vilodag.  På vissa lördagar dansar de
linedance, workshop. På söndagar är det
ingen dans, men skulle det finnas något,
så tar de tillfället i akt. 

Gillesdansare i många år
Gillesdanser har paret Ivarsson dansat i
många år. Håkan började sin dansbana
1986 hos Tommy och Anna i Rödeby
Folkets Hus, Kulturellen, som då var
Hamboringens hemvist. Därefter blev det
gillesdans i Kättilsmåla skola hos Anna-
Lisa och Lennart Mattsson, i Rödeby på
dansträffar och på många andra ställen.

Träffades på julakultis
Hamboringen har också bidragit med en
romans. Tycke uppstod när Håkan och
Anita träffades december 1988 på jula-
kultisen i Tving och 1989 tog Anita kli-
vet in i Hamboringen på allvar.  Men i
början av 80-talet dansade hon i Hambo-
ringens ungdomsgrupp något år. Sedan
gjorde hon ett uppehåll och ägnade sig
bl a åt teater.

Två barn
1993 föddes dottern Nathalie och 1995
sonen Tobias. 

Nathalie har varit med på danserna
sedan hon var nyfödd och hela tiden följt
föräldrarnas dansintresse. 1996 gjordes
ett dansuppehåll, då sonen började lära
sig gå.  Nej, sonen är inte dansintresse-
rad.  – Det är inte hans grej.  Inte än,
säger Håkan med ett leende. 

Mångsidiga
I gillesgruppen dansar oftast Anita
kavaljer, eftersom det ofta är damöver-
skott. Men hon för damerna lika elegant
som vilken karl som helst. 

– Jag lärde mig dansa kavaljer när jag
var med i teatergruppen "Vårat Gäng"
och det är inte svårt. Det är ibland enkla-
re än att dansa dam, tycker hon. 

Nathalie dansar bugg och linedance och
är trots sina unga år även hemtam på gil-
lesdansgolvet. 
Gillesdansen började hon med på allvar
för fyra år sedan. – Jag körde då lite
extra med henne när de andra dansade
ringdanser, berättar Anita. Och hon har
lätt för att lära.

I buggen dansar Nathalie även kavaljer. 

Vad är roligast att dansa?
– Det är nog bugg och gillesdanser, men
vi vill nu utveckla buggen mer. Och då
är det steg 3 som gäller. Men den kursen
går ju på tisdagarna och då är det ju gil-
lesdans och det vill vi ju inte missa.
Veckan skulle ha fler dagar, konstaterar de. 

Vilken är svåraste dansen?
– Det är Linedance.  Där är motorikför-
mågan mycket viktig. Och man är
”ensam” i dansen, man har ju ingen part-
ner att förlita sig till.  I linedance tittar
man alla i nacken. Möter man ett ansikte
har man gjort fel.

Det är mycket viktigt lära in stegen
och man får absolut inte slappna av.
Linedance är förhållandevis nytt för oss,
vi är inne på andra terminen. – Det är
intressant och kul för att det är nytt.

Skolan och läxor och livet i övrigt
Familjen bor ”på” Jämjö. Nathalie stude-
rar på omvårdnadslinjen och målet är att
bli läkare eller sjuksköterska.

Anita har sadlat om i sitt yrkesliv 

rejält. Efter 15 år som kretskortsmontör
på Ericsson Flextronics och TME är det
nu vården som gäller. Hon pluggar nu på
50 % till undersköterska och jobbar 
50 % inom hemtjänst och på ålderdoms-
hem. Håkan är elektriker, men f n arbets-
lös. – Men det är fullt jobb med huset
och jag har just renoverat en del.

En ofrivillig uppgift väntar framöver,
nämligen att fälla träd. Familjen är helt
självförsörjande med ved och gör det
från grunden. Fäller träd, kapar och
sågar upp. 

-Vi eldar enbart med ved och nu har
den tagit slut. Ska såga in på lördag och
sedan fälla träd till nästa års förbrukning,
säger Håkan.

Fler fritidsintressen
Nathalie spelar tvärflöjt och listan är

lång på vad hon också skulle vilja hinna
med, fotboll, lindyhopp mm.
– Man vill så mycket, men tiden räcker

inte, suckar hon.
Men en promenad då och då gör famil-
jen gärna.

Vad ger dansen er?
Mycket!  Det är roligt och ger bra trä-
ning. Man stärker både konditionen och
motoriken. Dessutom är det bra hjärn-
gympa. Och sist men inte minst, man
träffar trevliga människor!

Text: Maud Lexhagen
Foto: Inge Isaksson

Vi ser dem på dansgolvet i flera av
Hamboringens kurser och där har
de dansat i många år. För makar-
na Håkan, Anita och dottern
Nathalie Ivarsson är det dansen
som gäller. Fyra dagar i veckan
dansar de på samma kurser: bugg,
gille och linedance. 

Dansar fyra kvällar i veckan 

Att dansa är roligt och ger bra träning. Man stärker både konditionen och motori-
ken. Dessutom är det bra hjärngympa. Och sist men inte minst, man träffar trevliga
människor, säger Håkan, Nathalie och Anita Ivarsson.
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Lets Dance och Dansbandskamp bekräf-
tar det som Hamboringen har verkat
för i 30 år, för dansen var i fokus den
30 januari där 170 medlemmar i
Hamboringen förenades i härlig jubi-
leumsfest.
Sparres gymnastiksal hade denna kväll bytt
skepnad. Där var det festpyntat, borden
dukade, en god middag serverades och
varierad underhållning varvades med dans
till Ros-Maries orkester. Alla smakrikt-
ningar fick sitt, bugg, foxtrot och kultis.
Många överraskningar
Men kvällen bjöd också på många över-
raskningar med underhållning av lokala
förmågor. Dennis Glimmefors framförde
en finstämd repertoar och när han avrun-
dade med ”My way och en Chess-låt”
ville applåderna inte ta slut. Elever från
estetiska programmet från Törnströmska
gymnasiet hedrade Hamboringen med ett
fint specialkomponerat program under
ledning av Sandra Flourndendy- Friberg.
Hyllningar framfördes av medlemmar i
Hamboringen: jubileumssång med text
av Elisabeth Mårtensson, jubileumsvals
komponerad av Birgitta Linnersjö samt
ett bildspel gjort av Bengt Pettersson och
Lennart Malm.

Gratulationer framfördes av Tipsy
dansklubb genom dess ordförande
Christer Mikaelsson och Gamla Vis och
Spelmansklubben genom Lars-Erik
Andersson.

Bildades vid ett köksbord
Kent Lewén, som varit medlem i många
år och också varit ordförande en period,
mindes många trevliga stunder och upp-
tåg. – Hamboringen bildades vid ett
köksbord i Kungsmarken den 8 december
1979 av ett gäng entusiaster, berättade
han. De hade ett par år rest omkring bl.a. 
i Småland för att kunna dansa gillesdanser
och gammaldans. Nu tyckte de att det var
dags att starta en sådan verksamhet i
Karlskrona.

Målet blev att starta upp en nybörjar-
kurs i gillesdans och få igång en reguljär
träningsgrupp för de som redan dansade
gillesdanser. Den första kursen, som var
gillesdans, hölls den 25 januari 1980 i
Hästö Medborgarhus. Hösten 1980 bestod
kursverksamheten av tre nybörjarkurser i
gammaldans, gillesdanskurser steg I och
II, gammal- och gillesdanskurs för barn
samt squaredanskurs.

Under åren har Hamboringen utvecklats
till en bred förening, där också den
moderna dansen är en viktig del. Sedan
många år har Hamboringen kurser i bugg,
stuffa, linedance, squaredance, gille,
folkdans, rounddance och latin. Dess-
utom erbjuds en trivselträff kallad 60+.

Text: Maud Lexhagen
Foto: Inge Isaksson

Toppenkväll när Hamboringen firade 30 år!

JUBILEUMSSÅNG
Melodi: Flickorna i Småland
Text: Elisabeth Mårtensson
Till Dansföreningen Hamboringens 
30-årsjubileum

På Kungsmarken där bildades en
dansförening som
Fick namnet Hamboringen,  för det
tyckte alla om,
Att danska ska vi lära ut för det är 
jättekul
Det finns så mycket glädje i en 
härlig Hambotur

Refräng:
Det är föreningen som fyller
Det är föreningen så klart
Det är föreningen som gör att vi 
nu alla här i dag
Klätt oss fina för att festa och att
dansa o ha kul

Och tillsammans ska vi göra 
denna kvällen minnesfylld.

Det började med gammaldans o 
gilledans så klart
Men alla sorters danser tyckte vi var 
lika bra,
Moderna danser som en bugg o 
foxtrot lika så
Nu dansar vi på alla håll "båd"
Round, Line o Square och så…

Refräng…

Jubileumsvalsen, skriven av Birgitta Linnersjö, framfördes av gillesdansarna.

Jubileumskommittén framför jubileumssången. Fr v Carina Magnussoon, Jan-Åke
Salomonsson, Britt-Marie Samuelsson, Ulla-Britt Karlsson, Birgitta Linnersjö,
Håkan Flenhagen, Lennart Malm och Elisabeth Mårtensson. forts. sid 6
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BAKOM KULISSERNA - styrelsen
Dansutbudet i Hambo-
ringen består av 10 dans-
varianter och 20 danskurser
pågår. 

Föreningen har ca 400
medlemmar och bakom
föreningen finns en organi-
sation som är respektingi-
vande. Organisationen finns
i sin helhet på hemsidan.

Över 40-tal funktionärer
jobbar för föreningen.
Några arbetar i fronten
och andra mer i kulisserna.

I detta nummer av
Föreningsaktuellt sätter vi
fokus på styrelsen.
I kommande nummer upp-
märksammar vi fler funk-
tionärer.

Vilken är din uppgift i styrel-
sen, hur mycket tid lägger du
ner, vilka dansaktiviteter har
du deltagit i, vad är det
bästa med Hamboringen och
vad är viktigast för förening-
en framöver.

Det var några av frågorna vi
ställde till styrelsemedlem-
marna. 

Ann-Sofie
Jonsson
Vice ordförande
mm,  se nedan
Började i
Hamboringen vid
sex års ålder!

Dina uppifter?
Jag är vice ordförande sedan ett år tillbaka,
samt utbildnings- och kursansvarig, till-
sammans med  Ingegerd och PeO. Det är
svårt att säga hur mycket tid som läggs,
då det varierar månad för månad.

Din danshistoria i Hamboringen?
Jag började i barngille och gick vidare
till bugg. Just nu är jag tyvärr inte aktiv i
någon kurs.

Varför ditt engagemang?
Hamboringen har gett mig mycket energi
genom de olika kurserna jag medverkat i
under åren, så då känns det naturligt att
få ge tillbaka av mitt engagemang till 
föreningen.

Det bästa med Hamboringen?
Den stora variationen på utbud av kurser 

Viktigt framöver?
Att alla funktionärer ser på föreningen
som helhet och inte bara till sin egen
verksamhet, för att frambringa en tydli-
gare "vi-känsla". Försöka engagera nya
funktionärer så föreningen fortfarande är
aktiv om ytterligare 30 år.

Aktuellt just nu?
Närmast i tid ligger arbetet med den nya
lokalen samt att försöka få ihop kursverk-
samheten på bästa sätt. Det kommer att
bli ett tufft jobb, men jag är säker på att
om alla hjälps åt och drar sitt strå till stacken
så kommer det att bli riktigt toppenbra.

Håkan Flenhagen
Ordförande
Medlem i
Hamboringen
sedan 1998

Vad innebär ditt uppdrag
•   Sammankallande till möten
•   Administrativt ansvarig
•   Planeringsansvarig
•   Officiell representant
•   Kontaktperson mot myndigheter
•   Budgetansvarig
•   En av föreningens två firmatecknare
•   Undertecknar hyreskontrakt, övriga 

rapporter m.m.
•   Attesterar verifikationer, en pärm per 

månad
•    Svarar på telefonsamtal till 

Hamboringen, 26060 går till mig

•    Svarar och skriver mejl,
Hamboringens mejladress går till mig
Mitt uppdrag innebär ett ansvar för för-
eningens utveckling m.m.

Hur lång tid tar engagemanget?
Jag avsätter ca 10 timmar i veckan året
runt på göromål för Hamboringen

Din danshistoria i Hamboringen?
Jag har tidigare dansat i Gillesektionen,
söndag, tisdag och torsdag i
Gilledansuppvisningslaget
Sedan ett år tillbaka dansar jag ingen-
ting. Min arbetssituation som egenföre-
tagare samt att vara ordförande tar den
största tiden. 

Varför just Hamboringen? 
Jag har varit engagerad i föreningslivet
sedan 1967. Jag har ett intresse att driva
och utveckla verksamheter. Dans är ett 
intresse jag haft sedan tonåren.

Vad tycker du är det bästa med
Hamboringen? 
Utbudet på olika danser samt intresset
hos medlemmarna för att dansa.

Vad är viktigast framöver för
Hamboringen. 
Att vi etablerar oss i nya lokalen på
Ermi. 

Fritt ur hjärtat...
Vi i Hamboringen har alla möjligheter
att utvecklas i och med en egen lokal.
Vi får tillgång till i princip obegränsad
träningstider. 

1979 när Hamboringen bildades var
det inte någon större konkurrens inom
dans, idag är utbudet i kommunen
mycket större (sex dansföreningar). Det
gäller att vi håller vår verksamhet på en
nivå som är lockande i konkurrensen
med andra dansföreningar.
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Göran Elgh
Ansvar för med-
lemsregister och
lokaler
Medlem sedan
1985.
Funktionär
sedan 1987 med
några års uppe-
håll.

Dina uppgifter i styrelsen?
Ansvar framför allt för medlemsregister
o lokaler, men även för att det finns till-
gängliga musikanläggningar och att de är
i operativt skick. Det innebär en faslig
massa arbete, inte så mycket fysiskt som
administrativt, men man får räkna med
utryckningar till kurser som kanske inte 
kommer in i lokalerna, och en och annan
maskin som havererar akut.

Hur lång tid lägger du ner?
Hittills i år mer än 50 timmar. Delvis på
grund av att vi gått in i ett nytt register-
system och på grund av jakten på lokaler.
På årsbasis ett normalt år då allt funkar
så skulle jag tro att det rör sig om 70-80
timmar.

Din danshistoria?
Jag började 1985 med Gillesdans i
Lyckeby Mbh, och när jag tröttnade på

det nån gång –95 växlade jag över till
bugg. Efter det blev det en period med
Round Dance tills jag insåg att den tid
jag var villig att lägga ner på träningar
inte räckte för att vidmakthålla kunska-
perna på de högre nivåerna. Sedan blev
det ett par tomår med enbart styrelsear-
bete, tills jag insåg att jag nog behövde
röra på mig, och då det inte fanns någon
buggparträning kvar hos oss så kände jag
att jag ville söka nya intryck. Vi valde då
att träna i en grupp hos Tipsy och där
dansar jag fortfarande. Jag är således
medlem i båda föreningarna.

Varför engagerar du dig?
Det är väl egentligen påbrå och fostran.
Jag är uppvuxen med föreningslivet och
har det väl i arv efter min far bl a. Jag
tror på fullt allvar att det är en speciell
sorts människor som engagerar sig i
föreningar. Man vill åstadkomma något
som gagnar sina egna intressen. Man
tycker om att göra saker i en grupp med
likasinnade, eller i vart fall har samma
intresse.

Det viktigaste för Hamboringen?
Att vi kommer till skott med den nya
lokalen i tid och att vi kan konsolidera
vår verksamhet, eller i vart fall huvudde-
len av den där. Att vi kan komma till
någon slags koncensus när det gäller

ersättningar mm, dvs att vi gemensamt
kommer tillbaka till det tänkesätt som en
gång låg till grund för alla ideella för-
eningar, dvs det vi gör, gör vi för allas
bästa utan krav på egna fördelar.

Att vi kan utveckla vår verksamhet och
få in nya ledare, framför allt yngre, och
få en återväxt iföreningen.

En sak till som kanske inte är så rolig
och delvis går stick i stäv med den ide-
ella tanken är att vi behöver bli lite mer
affärsmässiga. Vi måste se till att den
verksamhet vi har, går runt och kan betala
sig själv. Det skulle kunna innebära att
man måste ta steget och lägga ner en kurs
med för få deltagare ex vis, men det är
helheten man måste se till på det ekono-
miska planet. Allt för att skapa eller vid-
makthålla resurser för hela verksamheten. 

Jag har dessutom inte släppt tanken på
att det en gång skulle kunna gå att skapa
ett Dansens Hus med flera föreningar
under samma tak, vi var nära på 90-talet
i Kungsmarken. Det borde kunna gå om
viljan fanns, men ”it takes two to tango”
för att komma med en sliten klyscha.

Bengt Pettersson
Kassör
28 år i
Hamboringen

Dina uppgifter i styrelsen?
Som kassör bokför jag och ansvarar för
ekonomin, söker bidrag, sköter skatteredo-
visningen samt deklarationer och kontroll-
uppgifter. Har kontakt med myndigheter

m.m. Sköter kontakten med Svenska spel
när det gäller lotteri. Sitter med i projek-
tet.”Dansen i skolan” som innebär att söka
pengar till den verksamheten och hjälpa till
ute i skolan vid behov. Är också engagerad
i dansens dag. 
Uppdragen tar ca 20 timmar  per vecka.

Vad dansar du?
Är dansledare för gillesdansen i Nättraby
samt för gillesdansarnas uppvisningslag.

Det bästa med Hamboringen.
Att man får ett stort socialt kontaktnät.

Den stora gemenskapen man får genom-
dansen. och att det är en idéell förening. 

Viktigt för framtiden?
Jobba för att få ungdomar till vår verksam-
het samt bevara dansen  för framtiden. Att
alla hjälps åt att stärka sammanhållningen
i föreningen.  Att hitta nya dansledare och
funktionärer till föreningen  

Aktuellt just nu?
Den nya lokalen samt planering inför
höstens verksamhet.

Viveca Syrén
Sekreterare
I Hamboringen
sedan 1993

Dina uppgifter
Jag är sedan ett år tillbaka sekreterare i
Hamboringens styrelse. Vi träffas ca 3
timmar vid varje möte, en gång per månad
plus några extra möten, såsom höstmöte,
möte inför budget och årsmöte. Sedan ska
protokollet renskrivas och godkännas av
justeringspersoner, som jag får bestämma

mötesplatser med eftersom vi inte har en
gemensam lokal att träffas i. Vi i styrelsen
har också träffats några gånger för att
flyttning, städning och rensning av kansli,
samt inför utskick av föreningsnytt. Det
blir lite tid där också, fast det är de i sty-
relsen som lägger mycket mer tid på
detta. Vi har också fått engagera oss i
Idrott-on-line det tar också tid. 

Vad dansar du?
Jag började i Hamboringen hösten 1993.
Jag råkade se på några som dansade Bugg
och tyckte att de såg ut att ha så himla
kul, sedan var det så upplyftande musik
till som gjorde att det blev ännu roligare.

Så då började jag på en Bugg-kurs i
Tvings Folkets hus, vi fortsatte några ter-
miner och när vi kom i till lokalen i
Kungsmarken blev det kurs i Foxtrot och
Gilledans. Förutom lite Latindans har jag
också provat på Line-dans, men idag dan-
sar jag bara Folkdans. Så det blir för min
den en dansdag i veckan och några upp-
träden i Blekingedräkten.

Viktigast för Hamboringen?
Jag tycker att det viktigaste i Hambo-
ringen just nu är att få en gemensam
lokal, där vi alla kan samlas och där de
flesta kurserna kan vara.

forts. sid 10
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BAKOM KULISSERNA - styrelsen

Maud Lexhagen
Suppleant med
infouppgift 
Medlem sedan
1984 med litet
avbrott några år

Vilken uppgift?
Suppleant i styrelsen och ansvar för
information, främst Föreningsaktuellt.
Samarbetar med Inge Isaksson, som
fotograferar och gör layout.  Planerar
innehållet, redigerar och sammanställer
material samt skriver en del artiklar.
Intervjuar ibland.  Uppmanar medlem-
mar att komma med material till tidning-
en och hemsidan. Tar cirka 50  timmer

per säsong, det är mycket ”tänk” och den
tiden har jag inte räknat med.

Din historia i Hamboringen?
Gillesdans sedan 1984 och några år, där-
efter bugg, där jag under 10 år var dans-
ledare med PeO. Nu dansar jag i gilles-
dansgrupp och är med i uppvisningsla-
get.

Varför för ditt engagemang?
När jag flyttade till Karlskrona för 28 år
sedan kände jag inte många. Tack vare
Hamboringen kom jag i kontakt med trev-
liga människor, fick vänner och fick dess-
utom ägna mig åt och utveckla mitt stora
intresse, dansen. Därför är det trevligt att
nu att göra en insats för en förening som
drivs av så mycket engagemang. 

Det bästa med Hamboringen?
Att det är en förening som vänder sig till
alla människor oavsett nivå och där man
kan välja på många dansvarianter.
Känner personer som av olika skäl blivit
ensamma och som kommit till
Hamboringen och fått en ny start i livet
och dessutom fått ökat självförtroende.
Att kunna dansa, mer eller mindre, är
enligt min uppfattning en viktig del i det
sociala livet. Och så är det så roligt!

Viktigast framöver för Hamboringen?
Att jobba för att fler människor väljer
Hamboringen. Där är dansledarna en
viktig resurs och deras utveckling måste
stimuleras och backas upp på alla sätt.
Att vi får en lokal som blir en gemensam
samlingspunkt är också viktigt. 

Per-Olof  ”PeO”
Palhagen
Ledamot
Medlem i
Hamboringen
sedan 1983

Dina uppgifter i Hamboringen?
Jag är med i styrelsen,  ingår i grup-
pen för kurs- och utbildningsplanering
och Dansens dag kommittén samt är
dansledare. 
Vad innebär  engagemanget för dig?
Ca 40-50 timmar /månad samt kör 15-
20 mil /månad utöver milersättning.

Vilka kurser har du deltagit i och i
vilka dansar du nu?     
Gille, bugg, square och foxtrot. Är
sedan många år dansledare i bugg B1
och B2. Dansar i FAR, Fysisk
Aktivitet på Recept.

Vad är det som gör att du engagerar
dig i Hamboringen?   
Mitt intresse för dans och kunna för-
medla min dansgädje till dansarna

Det bästa med Hamboringen? 
Det stora kursutbudet.

Vad är viktigast framöver?
Att locka till sig nya medlemmar nu
när dansintresset har ökat
Danslokalen på Ermi, så vi stärker
föreningskänslan.

Ingegerd
Andersson
Suppleant med
diverse uppgifter, 
se nedan
Medlem i Hambo-
ringen sedan 1987.

Christina Sjöberg
Styrelseledamot med lokalansvar
Hamboringen sedan 97-98.

Hur mycket tid lägger du ner?
Svårt bedöma tiden, ibland mycket,
ibland lite. Ibland hela sommaren.

Vilka kurser har du deltagit i och vilka
dansar du nu?
Rounddance för närvarande.  Har haft
korta perioder i Internationella och
Folkdans. 

Varför ditt engagemang?
Blev övertalad att komma o prova på
Round Dance. Kunde inte sluta

Det bästa med Hamboringen?
Visst kan man ha en liten specialist-
förening, men det är mäktigt med en
stor förening med bredd, där alla för-
enas i dansens olika virvlar.

Viktigast framöver?
Viktigast för framtiden är nog en
gemensam lokal där vi kan träffas.

Dina uppgifter
Det är mitt fjärde år som supplant i
Hamboringens sgtyrelse. Jag är tillsam-
mans med Ann-Sofie och PeO ansvarig
för vårt kursschema, dansledare och ut-
bildning samt dansledarträffar. För övrigt
behjälplig med olika uppgifter inom sty-
relsen. Min beräknade tid för detta upp-
skattar jag till ca 50 timmar per termin.

Vad dansar du i Hamboringen?
Jag har deltagit i gammaldans, bugg, line
och square. F n är det square och gam-
maldans som gäller för mig.

Varför ditt engagemang?
Dans har sedan barnsben varit mitt stora
intresse. Med det utbud som Hamboringen
erbjuder, föll det sig naturligt för mig att
börja i föreningen. Att sedan engagera
mig och vara delaktig i Hamboringens
verksamhet är ett bevis på det jag tror på. 

Viktigt framöver?
Min förhoppning om bra och ändamåls-
enliga lokaler för vår verksamhet står i
focus. Det är också viktigt att fortsätta
driva ett brett utbud av kurser. Jag ser
fram emot vår nya lokal  i Ermi, som
kommer att vara vår fasta punkt för
Hamboringen framöver.
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Vi i 60+ gruppen har mycket tokigt för oss.
Onsdagen den 3 mars hade vi bestämt att
vi skulle ha en skoparad istället för hatt-
parad, som vi har haft ett par gånger förut. 
Vi hade också sagt att den som ville gärna
kunde spöka ut sig lite extra. 

Priset där tog nog Maj och Malte i sina
fantastiska trollutstyrslar, men alla drar
sitt strå till stacken och bidrar till att vi
har så jättetrevligt.

Text: Birgitta Larsson
Foto: Inge Isaksson

Skoparad med 60 +

Söndag 4  april Kursavslutning.
Måndag 5  april Påskkfest Squaredance Tid: 16:00 Plats: Torskors samlingssal.
Onsdag 7 april Styrelsemöte.
Tisdag   13 april Dansledarträff, Långö
Lördag 17 april Graduering Rounddance  tid:16:00 Plats: Lyckeby Medborgarhus.
Söndag  18 april Prova på Rounddance tid tid: 17.00. 

Plats: Samlingslokalen Torskors.
Torsdag 29 april Dansens Dag Plats: Konserthuset.
Torsdag  6 maj Styrelsemöte med sektioner, kommittèr och projekt. 

Tid: 18.00-21.00 plats: Långö.
Tisdag  25 maj  Grillkväll Squaredance.
Måndag 7 juni Styrelsemöte.

Dag för dag Vad är Rounddance? 
Hur dansar man det?

Kort svar: 
Rounddance är den 

moderna dansens gillesdans.

Kom och testa!

Vi bjuder in till ett par
timmars prova på, 

där vi lär ut grunderna i 
rounddansens rumba 

och chacha.

Var? 
Samlingslokalen Torskors

När? 
Söndagen den 18 april 2010 

kl 17-19.

Alla hälsas välkomna!
Hamboringens round-

danssektion
Birgitta och Åke

Valberedning
Bente Eklund och Bengt-Göran- Lexhagen  omvaldes vid årsmötet till 
valberedningen. Ytterligare en manlig och en kvinnlig
ledamot är önskvärd. 
Hör av er till Bente, tel 0455-49251 eller Bengt-Göran 0455-20229.

Loppmarknad 
Squaredansarnas loppmarknad, som nor-
malt brukar hållas under våren, skjuts
upp till hösten, oktober månad. 
Detta för att kunna använda föreningens
nya lokal.

Lövmarknaden
Härliga tanke att redan nu börja tänka på
sommaren. Hamboringen kommer även
detta år att finnas på Lövmarknaden med
en monter.  Ansvarig är Eva Melkersson.

Arkivansvarig
Hamboringen har en ansenlig mängd
dokumentation som skall förvaras på ett
betryggande sätt. 
Till arkivansvarig har utsetts 
Britt-Marie Samuelsson.

Inbjudan till

RD-graduering 
och 

terminsavslutning
Lördagen  den 17 april 

2010 kl 16.00.
Plats: Lyckeby Medborgarhus.

Anmälan senast söndagen 
den 11 april till respektive

dansledare.

Välkomna!

Astrid och Janne
Birgitta och Åke



Gillesdansgrupperna i Nättraby och Jämjö
har under våren haft två samdansningar.
De båda danskvällarna var späckade med
både gamla och nya danser, bl a
Magdalena schottis, Annelises vals,
Västkustswing och  Q-liz-schottis.

Dansarna  fick motion för både kropp
och hjärna. Och dansglädje!

Dansledarna Bengt och Lisbeth i
Nättraby och Birgitta och Britt-Marie i
Jämjö har återigen lyckats få in två full-
träffar.

Bilden är från samdansningen i Nättraby. 

Foto Bengt Pettersson

För åttonde gången arrangerade
Hamboringens rounddancesektion
rounddanceförbundets (SRDA) års-
möte med dans den 5-7 mars. 
SRDA har två mötes- och dansträffar om
året. En på våren, årsmöte, och en på hös-
ten, då man tar beslut om kommande års
budget. I samband med dessa möten
arrangeras dans fredag kväll, lördag och
söndag förmiddag.

Hamboringen hade nöjet att hälsa delta-
garna välkomna till dans i två hallar i
Gullberna Park, Filmsalen och Oscar-
svärn II. Vi hade 39 gäster från Ludvika
i norr till Osby i söder. Till detta kom
våra egna dansare, 13 st, så totalt var vi
52 som dansade och hade trevligt i dag-
arna tre. 

I foajén utanför Filmsalen serverades
det kaffe med dopp hela helgen. På lör-

dagskvällen efter dansen, serverades det
”nattamat” i form av grillad korv. Över-
raskande och uppskattat av dansarna. 

I programmet ingick två stycken work-
shops. Vi tycker att det är viktigt att föra
ut nya danser vid dessa träffar. Anthea
van Santen och Inge Carlsson lärde ut en
mambo på lördagseftermiddagen. På
söndag förmiddag lärde Anette Frank
och Bernt Bergdahl ut en jive. 

Båda workshops blev mycket uppskat-
tade. 

Helgens dans leddes av fem cuers,
Gunilla Jägdahl Märsta, Anthea van
Santen Västerås, Inge Carlsson Kungsör,
Bernt Bergdahl Ludvika och Åke Grahm
Rödeby. 

Vid den gemensamma dansen på lör-
dagskvällen gjorde två stycken blivande
cuers var sitt uppskattat inhopp. Mona
Törnquist, Ösmo och Hamboringens egen
Jan-Åke Samuelsson cuade två danser var. 

Vid årsstämman omvaldes Jan-Åke
Samuelsson till förbundets ordförande.

Text:  Birgitta Grahm
Foto: Inge Isaksson

Rounddanceconvention i Karlskrona

Birgitta med kavaljer Elisabeth och Leif

Samdansningar för gillesgrupperna


