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Tre danslag från Hamboringen hade äran att dansa när Wämöparken invigde 
sitt 100-årsjubileum torsdagen den 10 juni 2010.  Folkdansare, linedansare och 

gillesdansare genomförde ett 45-minuters program, där varje grupp framförde fem danser. 
Totalt representerades Hamboringen av ett 50-tal dansare.

Text: Maud Lexhagen
Foto: Inge Isaksson
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Ordförandens spalt
Hej alla dansmedlemmar!

Nu är det snart dags att börja dansa i nya
lokalen, Ermi (för några grupper). Ett fantas-
tiskt arbete har lagts ner för att få lokalen i
dansbart skick. 1000 tack till er som lagt ner
timmar av arbete.

Tack till dem som knåpat ihop kursprogram-
met för hösten. Inget lätt arbete. Det finns inte
en total rättvisa, men målet måste vara att se till
föreningen i sin helhet. Hur stora grupper är det

som dansar? Var kan föreningen få in flest grupper i nya lokalen till en lägre
kostnad än att hyra andra lokalen? Det är ett givande och tagande! Det finns
säkert några som är mindre nöjda med kursprogrammet.

Tack till de grupper som har haft uppvisningsverksamhet under sommaren. Jag
vet att det uppskattas att Hamboringen visar upp sig.

Mitt uppdrag som ordförande upphör med omedelbar verkan. Beslutet har jag
fattat under min första lediga vecka i sommar. Skälet för mitt beslut är mycket
hög arbetsbelastning i min firma, vilket i sitt sammanhang har påverkat min
hälsa. Min ambition var att hålla ut till årsmötet! Men det fungerar inte för mig.

Det finns lösningar på allt! Den bästa lösningen i detta läge heter Ann-Sofie
Jonsson! Ann-Sofie tar över och leder föreningen till årsmötet i februari 2011.
Ann-Sofie är vice ordförande idag. Jag har 100 % -igt förtroende för Ann-Sofie!
Jag önskar dig Ann-Sofie lycka till!

Ett stort tack till alla i föreningen!

Jag önskar alla en berikande hösttermin i Dansföreningen Hamboringen!

Hälsar 
Håkan Flenhagen

Hej alla Hamboringare!

Det är med stor ära jag tar över ordförandeskapet
efter Håkan och ser fram emot att axla denna
enorma mantel. Jag kommer in i ett spännande
skede när föreningen precis ska slå upp portarna
till vår nya danslokal på Ermi. Jag hoppas att vi
kommer att få en riktigt bra höst och vinter till-
sammans.

Hälsningar,
Ann-Sofie

Vice ordförande Ann-Sofie
går in som ordförande i
Hamboringen
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Nya lokalen är dansklar! Välkomna
Till höstens kurser kommer vi att ha
en alldeles "egen lokal". Detta har vi
berättat om förut och de av er som tit-
tar in på vår hemsida har kunnat följa
förloppet någorlunda regelbundet. 
Vi kom igång sent, väldigt sent, en
månad räknar jag med, men nu börjar
det likna det som är ämnat att bli en
danslokal.

Platsen för bygget är i gamla Ermi för
dem som känner till det. Fastigheten är
numera mer eller mindre ett industrihotell
och ligger i slutet på Intagsvägen mitt-
emot Dynapac.

Bra parkering o kommunikationer
Där finns gott om parkeringsplatser
kvällar och helger och det är nära till
busslinjerna 1,4,123,2 . Ettan och fyran
går tämligen tätt och det är bara några
minuters promenad till hållplatsen.

Lokalen är ca 160 kvm och ligger i
markplan, granne med Samhalls städdi-
vision. En vit dörr längst inne i hörnet
syns väl innanför grindarna.

Flertalet kurser på Ermi
I ett första planeringsförsök är tanken att
samtliga kurser som fanns i Torskors
skall vara i Ermilokalen plus några till.
Vi får se hur väl det går att pussla ihop
allt, för vi kommer att behöva en lite
längre paus mellan kurserna så att inte
de som anländer till nästa kurs stör den
framförvarande alltför mycket. Entrén
eller kapprummet om man så vill, är
nämligen mycket litet. Vi har inte kunnat
göra det större p g av byggnadens
utformning.

Stort jobb av 10-tal medlemmar
I skrivande stund är lokalerna inte klara,

mycket beroende på att vi kom igång för
sent, men nu också p.g.a. att vi är i hän-
derna på externa firmor som skall dra
fram el, koppla om larm mm. De har
haft semester och därmed har också den
verksamheten legat still.

Still har däremot inte vi legat. Framför
allt Leif Pettersson o Bosse Jarnvall, men
även Patrik Andersson m fl har varit aktiva
och hjälpt till. Sammanlagt har 10 med-
lemmar på olika sätt deltagit i rivning o
uppbyggnad. Vi har heller inte kunnat
vara så många fler p.g.a. jobbens art.

Dansgolvet på plats
Nu ligger i alla fall dansgolvet på plats

och när denna tidning når er så är för-
hoppningsvis de största jobben klara. Det
kommer fortfarande att vara en hel  del

fix i efterhand, men det får vi leva med. 
Vi får "bo in oss" lite i taget och rätta till
det som inte blivit gjort i efterhand.

Vi ses på Ermi!
Eder lokal(o)ansvarige Göran
Foto: Bengt Pettersson

Mycket arbete har gjorts i lokalerna under sommarveckorna av ett 10-tal medlem-
mar med Patrik Andersson, Leif  Pettersson och Bosse Jarnvall i spetsen.
Organisatör har varit Göran Elgh. På bilden rengörs cementgolvet innan golvet
läggs av Patrik och Leif.

Golvläggning på gång. Leif, Göran och Bengt

Leif, Patrik och Göran är nöjda efter det att dansgolvet är lagt. En milstolpe är 
passerad. 
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Hamboringens Folkdanslag, har åter-
igen gjort stor succé under sommarens
uppvisningar. Det kan vi tacka Folk-
danslagets otroligt skickliga dansledare
Rune och Sonja Persson för.
Söndagskväll efter söndagskväll ser de
till att det finns lokal att träna i, hemma
förbereder de genom att tänka ut vilka
danser man skall träna just den kvällen,
de tränar in danserna, för att sedan
kunna leda träningskvällen. De båda
lägger ner ett stort engagemang för
allas vår trivsel, ett arbete som de ut-
för med stor energi och glädje!

Det administrativa arbetet är viktigt
och det sköts av Karl-Gustav och Ingrid
Johansson. Det är viktigt att alla trådar
fungerar. Musiken sköter Bengt Pettersson
om, även det en viktig funktion, som
måste fungera. 

Hamboringens Folkdanslag är efter-
traktat och ofta vill man teckna kontrakt
ett år i förväg, när man tackar för fram-
trädandet. Då säger man ofta ni kommer
väl till nästa år igen? Våra ledare svarar
alltid diplomatiskt ”det får vi återkomma
till!” 

Sommarens uppvisningar
Hamboringens Folkdanslag inledde 2010
års uppvisningar på Blekinge Tekniska
Högskola och de internationella ungdo-

marna tog emot dansarna med jubel. På
samma sätt har uppvisningarna varit under
hela sommaren. Inte minst glädjande har
återseendet av ”gamla” Hamboringare
varit, som i hundratal efter uppvisningarna
har kommit fram och sagt, ”åren i
Hamboringen var de bästa i mitt liv”.
De har aktivt deltagit som åskådare och
haft många minnen att tala om. En nos-
talgi för många i vårt samhälle, som
påminner oss om den betydelse
Hamboringen haft och har.

Nationaldagen i Wämöparken fira-
des tillsammans med militärparad och
fanutdelning, där vi alla blev påminda
om vilken fördel det är att leva i ett fritt
land.

Vid Wämöparkens 100-årsjubileum
och återinvigning var Hamboringens
Folkdanslag det bästa inslaget och män-
niskorna uppskattade livsglädjen hos
dansarna.

På Karlskronas ”heliga” dag Löv-
marknaden ”majades” traditionsenligt
midsommarstången av folkdansarna i
Amiralitetsparken, en stång som sedan
bars genom Karlskronas gator av starka
armar ned till båten Axel, under ledning
av Riksspeleman Martin Arpåker.

Midsommarafton restes Midsommar-
stången i Nättraby under folkets jubel.
I Nättraby blir antalet midsommarfirare

fler och fler för varje år som går. Dansen
kring stången leddes av Folkdansarna
Lars och Helen Magnusson, ett mycket
uppskattat inslag i det traditionsfyllda
medsommarfirandet.

Folkdanslaget gör succé igen
– en betraktelse av Sten-Eric Lindström

Riksspeleman Martin Arpåker
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Hamboringens Folkdanslag fortsatte
sedan uppvisningarna i Wämöparken,
där det internationella inslaget är påtag-
ligt och intresset stort för våra svenska
traditioner. Dansen runt stången i Wämö-
parken leddes av Rune och Sonja Persson.

Midsommardagen började tidigt med
dansuppvisning på Björkhaga ute på
Hasslö, Folkdanslaget fortsatte sedan ut
till Torhamn och avslutade i Jämjö vid
sommargudstjänsten i strålande solsken
och fylld med sång och livsglädje. En
midsommarhelg när den är som bäst
musik, dans och ett glädjes livs bud.

Sommarens sista folkdansuppvisning
var i Steneryds lövängar, i en miljö där
ett folkdanslag hör hemma i den svenska
traditionen.

Ett unikum att vara stolt över
Hamboringens Folkdanslag betår av
medelålders och äldre dansare. De har,
utöver ett stort antal uppvisningar, tränat
ett otal kvällar och dagar inte minst hel-
ger, det måste man förstå för den presta-
tion man utför. 

Hamboringen kan vara stolt över att det
fortfarande finns ett aktivt folkdanslag, det
är unikt i dagens Sverige, där lag efter lag
läggs ned. Folkdanslaget och dess ledare
skall ha all uppmuntran de kan få. De

folkdanslag som försvinner varje år
ersätts inte av några nya, det tyvärr så.
Text: Sten-Eric Lindström 
Foto: Inge Isaksson 

23 nya gillesdanser på Oskarshamnsdansen
Välkomstdans, gatudans, stadsdans
och nyhetsdans… Programmet var
späckat vid årets Oskarshamnsdans,
som har blivit ett begrepp för gilles-
dansare från norr till söder.  Årets
engagemang ägde rum den 13-16 maj.
Det är också där som nya gillesdanser
visas upp. 
Närmare 300 dansare slöt upp och från
Hamboringen fanns dansledarna Bengt o
Lisbeth, Hasse o Carina och Britt-Marie
Samuelsson på plats. Utöver dessa del-
tog många andra som dansar i Hambo
ringens gillegrupper.
Programmet för dessa dagar såg ut på
följande sätt: På torsdagen välkomstdans
mellan 18.00 - 22.00, på fredagen gatu-
dans mellan 11.00 – 14.00 och på kväl-
len dans till Svantes orkester där ca 300
personer dansade gilledanser mellan
19.00 – 23.00.

På lördagen var det dags för stadsdan-
sen mellan 11.00 – 15.00. Den började
med en schottis och polka i stadsparken,
därefter en hambo på gatorna vid torget.
Dansen avslutades på Brädholmen med 
sex olika gilledanser i en stor ring med
ca 160 par. På kvällen var det ca 275 
personer som dansade gilledanser till 
Rose-Maries orkester.

På söndagen var det dags att lära nya
gilledanser. Dansföreningar från hela 

landet visade och lärde ut nya danser.
När vi åkte från Oskarshamn hade vi fått
prova på 23 nya gilledanser.  Några av 

dem kommer att dansas på kommande
gillesdanskurser.
Text o foto: Bengt Pettersson

Några av Hamboringens dansledare och dansare på Oskarshamnsdansen. Fr v Britt-Marie,
Carina, Hasse, Lena, Jörgen, Lisbeth, Åke och t h Britta från Oskarshamn, som tog väl hand
om våra dansare, hjälpte till med logi och bjöd hem hela gänget på middag.

160 par är beredda inför stadsdansen

Folkdanslaget ”majar” traditionsenligt midsommarstång i Amiralitetsparken på
Lövmarknadsdagen. I förgrunden Inger Nyström och Karl-Gustav Johansson. 
I bakgrunden t h Bengt Nyström.
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De är eldsjälar, entusiaster,
engagerade, inspirerande,
vänliga. De har humor och
sprider glädje och skratt…
Lovorden haglar om Sonja
och Rune Persson. De har
varit medlemmar i
Hamboringen i 30 år. I 29 år
har de varit dansledare. Nu
leder de Hamboringens folk-
dansare och 60+-gruppen.

Sonja och Rune Persson började 1980 i
Hamboringen. 1981 blev de dansledare i
gammeldans, som snabbt utvecklades till
gillesdans.

– Det var under Bosse-Larsson-eran, då
alla skulle dansa gammalt. Under några år
hade vi ca 100 personer på våra kurser.
Det var den roligaste tiden, minns Rune.
Vi fick då ha väntelistor till kurserna, så
stort var intresset.

Problemet var då att hitta lokaler som
var stora nog. Man var på Rotundan på
Gräsvik, i Nättraby Folkets Hus och i
Medborgarhuset i Lyckeby. – Men vi har
haft kurser lite överallt, på Hästö, i Tull-
skolans gymnastiksal, på Kungsmarken
och Gullberna och nu senast i Församlings-
hemmet å Trossö. Till hösten väntar Ermi-
lokalen.

Egen lokal – en samlingspunkt
Att ha en egen lokal som samlingspunkt
för föreningen är viktigt, betonar Rune.
Han ser tillbaka på Gullberna-tiden med
tre danslokaler och där alla Hamboringens

kurser var samlade.  – Det var fenomenalt,
vi träffades mellan danserna och tittade in
till varandra och inspirerades, det blev en
fin gemenskap.  

Nu ser vi fram emot Ermilokalen. Även
om där bara är en danslokal blir där en
samlingspunkt för föreningens medlemmar. 

Leder nu Folkdans och 60+
Förutom i gillesdans har paret varit dans-
ledare i internationella danser, en sektion
som nu vilar. Sedan några år leder de
folkdansarna och 60+-gruppen.  
– Folkdans började vi med ganska sent.
Det har vi bara utövat i fem år och då som
dansledare nästan från början.  De tidigare
dansledarna slutade och för att inte folk-
dansen skulle ”gå om intet” ställde vi upp.
Vi fick lära oss folkdans från grunden och
här är vi nu.

Folkdanslaget blommar
Nu blommar Hamboringens folkdanslag
för fullt. Laget är populärt och efterfrågat
och har haft 10-talet uppvisningar under
sommaren.

– Det är fullt upp, kanske lite för mycket.
Vi är ju inte så många som dansar uppvis-
ning, så det gäller att få ihop dansare, men
det har fungerat. Vi har varit åtta par vid
vissa tillfällen, vilket är vad som gäller i
traditionell folkdans. Men vi kan även ha
uppvisning med 4-6 par, tack vare en
folkdansskapare i Lund, Ulf Karlsson.
Han skapar nya danser och gör koreografi
som är anpassat till antalet dansare. 

Hur förbereder ni er?
– Det gör sig inte självt och man måste
vara väl förberedd inför varje kurskväll.
Vi planerar och tränar in danserna vi skall
ha. Vi kan ju danserna, men att komma

ihåg dem? Man har ju 500 danser i skallen!
Dessutom gäller det att hitta nya danser
och träna in dem. Vi har god hjälp av Ulf
Karlsson, som gör nya uppställningsdan-
ser. På så sätt kan vi förnya och utveckla
oss. Och så har vi varit på kurser. Men nu
är vi pensionärer och har tid…

60+-gruppen
Rune och Sonja var också med och initie-
rade 60+gruppen. – Vi tyckte det behövdes
en grupp för äldre hamboringare och andra
som kanske vill träffas och dansa, men ta
det lite lugnare. Vi har det trevligt och hittar
på allt möjligt våra kvällar. Den sociala
biten är viktig!

Kultiskurs för buggare 
En av parets söner, Per har tillsammans
med sin fru Clarita, även de gjort avtryck
i Hamboringen, bl a som dansledare. De
tog ett initiativ för några år sedan och ville
ha igång en gammeldanskurs för buggare.

– Bakgrunden var att de hade varit på
allmänna danser och tyckte att det såg så
roligt när folk dansade kultis. De frågade
oss om vi ville köra lite kurser för dessa
buggare. Det blev ett gäng, många hade
barn med sig, och vi ordnade med ett lek-
ställe för barnen, medan föräldrarna dan-
sade. Det var lyckat och är något för-
eningen skulle fortsätta med, tipsar Rune.

Vad är det som driver er att vara dans-
ledare?
– Det är roligt och ger så mycket. Man
träffar trevliga människor och får mycket
tillbaka, respons och uppskattning. 

Hur ser framtiden ut?
Ännu en tid orkar vi fortsätta. Det är ju så
roligt. 
Viktigt framöver är bara att hitta personer,
som vill engagera sig för att vårt folkdans-
lag ska vara kvar. Just nu är det tunt. Vi
kan bara hoppas att det dyker upp några
fynd.

Dansen håller en ung
Rune och Sonja dansar det mesta. – Vi kör
hela registret, dock inte så mycket bugg
och rounddance, även om vi nosat på det
också. Tack vare dansen håller man sig
ung. Jag blir aldrig gammal, säger Rune
med ett skratt.

Och vi har hjärtat i Hamboringen!

Text: Maud Lexhagen
Foto: Inge Isaksson

Med hjärtat i Hamboringen
Sonja och Rune Persson, populära dansledare 
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Vi fick möjligheten att vara med på en
inspirationskurs för dansledare i
bugg.  Vi som var med ifrån
Hamboringen var Patrik Andersson,
Helene Ahlin, Ann-Charlotte
Heideman, Hasse Hansson o Carina
Magnusson. 

Kursen inleddes med fika och en presen-
tation av oss som var där ifrån olika
dansföreningar runt om i södra Sverige.

Kursledare var Kim
Jörgensen från
Halmstad dansk-
lubb. En mycket
glad, skämtsam och
inspirerande person,
som lockade oss till
skratt oräkneliga
gånger under kur-
sens gång.

Helgen bestod av
mycket dans, taktik-
snack, tips o under-
visning. Varje för-
ening fick bland
annat skriva ner hur

de planerade och genomförde en nybör-
jar- och en fortsättningskurs i bugg.
Därefter skulle alla grupper visa hur de
instruerade och vad som de ansåg vara
viktigt på en kurs. Senare under dagen
visade Kim hur han planerade och prio-
riterade på en nybörjare och en fortsätt-
ningsgrupp. 

Varje dansförening hade sitt sätt att lära
ut bugg, men vi konstaterade att för-
eningarna var relativt lika i undervis-

ningen av bugg. Dock var buggturerna
och sättet att dansa bugg på ca 10-15 år
tillbaka ifrån nuet. Varför var inte för-
eningarna mera på hugget med att lära ut
det ”nya”? 

Vi inspirerades att lära ut en bugg som
är både enklare och roligare att dansa än
den bugg som är uppbyggd på olika
slingor, som ofta inte går att genomföra
ute på den sociala dansbanan. Den buggen
börjar mer och mer likna ”tävlingsbuggen”
där paret dansar för varandra och efter
musiken mer än efter de trygga turerna
man en gång lärt sig att dansa. Det är
tryggt med det gamla…

Helgen tog snabbt slut och vi skildes
åt med att vi måste ses igen på en ny kurs. 
En kurs som denna gör att man känner
samhörighet med flera dansföreningar
runt om i södra Sverige. Man känner
igen problem som kan uppstå inom en
förening och får förslag och tips på hur
man kan lösa dem.  

Mvh Carina o Hasse
Foto: Inge Isaksson

Inspirerande kurs i bugg

Patrik Andersson, Ann-Charlotte
Heideman & Helen Ahlin kommer att
hålla höstens nybörjar- och fortsätt-
ningskurser i bugg på Gullberna. De
har i sommar varit på ännu en som-
markurs i bugg för att uppdatera sig
ytterligare. I den kursen deltog även
Carina Magnusson och Hans-Christer
Hansson, som är dansledare i Stuffa.

Upplägget på kursen var att byta erfaren-
heter samt att slipa på nya tekniker, tren-
der, figurer och idéer mm. 
– Många tror att det har kommit en helt
ny sorts Bugg, men så är inte fallet, förkla-
rar Patrik. Det som hänt är att man har för-

enklat den (gamla) Buggen för att istäl-
let lägga mer fokus på musikanpassning
och dansanthet som gör hela dansen roli-
gare och trevligare att se på. Dansen som
den ser ut idag bygger på hållna och fria
höger- och vänstervändningar, förbi-
gångar och inte så mycket tillkrånglade
turer. Sedan har tjejerna fått lite mer fri-
het att välja hur de vill göra t.ex. en
vändning m.m. I och med detta så har ju
även killarna fått mer frihet de också att
t.ex. improvisera.

Välkomna alla nya och gamla dansare,
hälsar Patrik, Ann-Charlotte & Helen!
Foto: Inge Isaksson

Enklare och roligare bugg

Helen dansledare Ann-Charlotte dansledare

Patrik dansledare

Peo  hjälpledare
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Söndagen den 18 april bjöd round
danssektionen in till provapå round-
dans. Tio icke rounddansare nappade
på erbjudandet. Åtta redan etablerade
rounddansare ställde upp som ”änglar”.

Vi startade med en kort information om
vad rounddans är. Inom gammaldansen har
vi gilledanser. Det är koreograferade danser
som dansas till exemplevis vals, schottis
och hambo. Rounddans är också koreo-
graferade danser, men här dansar vi till
moderna rytmer såsom chacha, rumba, jive,
vals, foxtrot, tango för att nämna några. 

Vi startade med att lära ut rumbans
grundsteg. Därefter fortsatte vi med
ytterligare tre nya figurer. Janne
Samuelsson visade figurerna tillsammans
med undertecknad och Åke Grahm höll i
mikrofonen. Efter en stund dansade alla
till Åkes cueing. De nya hade god hjälp
av ”änglarna”. 

Efter en paus med förfriskningar och
ytterligare information om möjlighet att
lära mer i höstens grundkurs, fortsatte vi
med chacha. Nu var det betydligt lättare,
för samma figurer som vi redan lärt i
rumba, används i chacha. Det märktes
att de nya var vana dansare, som lätt tog
instruktion och kunde hitta takt och rytm
i musiken.

Efter två timmars dansande var alla
nöjda och tyckte att det skulle bli kul att
börja i en grundkurs rounddans till hösten.
Grundkursen kommer att hållas på sön-
dagar under ledning av Astrid och 
Jan-Åke Samuelsson.
Text: Birgitta Grahm
Foto: Inge Isaksson

Prova på rounddans
resultade i grundkurs till hösten

Birgitta och Åke Grahm tillsammans med Astrid och
Jan-Åke Samuelsson, som kommer att leda grundkursen
i roundance.

Föreningens webbmaster Ingmar
Albinsson tillsammans med sambo
Ingrid Jaxér.



Överraskningarnas tid är inte förbi
tänkte vi, när det i februari plötsligt
dök upp en Inbjudan till Dansträff
med Internationella danser. 
Den kom från de Internationella dansarna i
Gualöv, som ligger utanför Kristianstad.
De är ett gäng på ca 25 dansare som hållit
på att dansa internationellt ca 10 år, och
de har också varit inbjudna både till oss
och när vi haft samdansning i Malmö.

Lördagen den 27 mars var det då
dags att samlas i Ringelund, Wä.  Vi var
ca 45 st dansare som kommit från Malmö i
söder till Trollhättan i väst och Linköping i
norr. 

Från Hamboringen kom Sonja o
Rune, Eva o Kenneth samt Elisabeth och
Thomas. Glädjen var stor att ses efter-
som det var tre år sedan vi hade senaste
träffen hos oss i HR. Vi trodde då att den
träffen skulle bli den sista, eftersbåde vår
grupp samt våra lokaler var i begrepp att
läggas ner.

Ni förstår säkert att det blev mycket
prat vid kaffestunden innan vi anträdde
dansgolvet. När vi kommit så långt för-
stod vi plötsligt hur ringrostiga vi var.
Men Gualövsdansarna tog väl hand om
oss. På ett proffsigt sätt, med visning och

genomgång av
alla delmo-
ment lotsade
de oss igenom
alla knepighe-
ter. 

Vi vill
Tacka de tre
paren som
turades om att
leda dansen,
nämligen Laila
o Gustav, Eva
o Christer samt
Birgitta o
Kenneth. Vi
ska heller inte glömma de som stod
bakom kaffet, frallorna, tårtan och godi-
set. Stort Tack till alla i kulisserna. 

Med på dansen var också vår emi-
nente Birger Sörensson som i stort sett
lärt oss alla de internationella danserna.
Birger fick också en stund att leda dan-
sen, och det gjorde han tillsammans med
Ewy på sitt oefterhärmligt fjäderlätta
sätt. Har han månne vätgas i brallorna
för han formligen flyger över golvet!
Otroligt – bör ses.

En fantastisk lunch med kaffe o kaka

intogs på närbelägen restaurang. Efter
det dansade vi vidare till klockan passe-
rat 18.00. Då avslutade vi dansen med
Födelsevals till Mona, som förresten
Birger skapat, och lovade varandra att vi
skulle ses igen om ett par år. Sen åter-
stod bara ” Tack och på återseende-kra-
mar ” innan vi var och en drog hem till
sitt, med trötta huvud och ben, men
nöjda och lyckliga.  

Eva o Kenneth, fd dansledare
Internationella gruppen.

Återträff för de Internationella dansarna

Strålande sol, dansglädje och ett
varierat dansprogram gjorde gilles-
dansuppvisningarna på midsomma-
rafton till en trevlig stund för många.
Med tre uppvisningar på vardera 25
minuter i saftigt gröngräs bekräftade
dansarna att träning ger både kondi-
tion och färdighet. Uppvisningarna
ägde rum för de boende på Ekliden
samt på campingplatserna Skönstavik
och Dragsö. 

Dansledarna Lisbeth Kedjevåg och Bengt
Pettersson har satt ihop ett varierat och med-
ryckande program. Sommarens danser
består av Nickolinas snoa, hambon Gull-
vivan, Blomsterschottis, Bojak (en schotis-
variant med modernt stuk), Kajunpolka,
Stensons hambo, valsen Biggans blonda
kapten, Hammarpolka samt Jubileums-
valsen, specialkomponerad av Birgitta
Linnersjö till Hamboringens 30-årsjubileum.
Bengt Lexhagen presenterade Hamboringen
och uppvisningsprogrammet och passade
på att slå ett slag för föreningen.

Ett välbehövligt och uppskattat inslag
mellan uppvisningarna var lunchen på
Verkö, hemma hos dansledarparet. 

Text: Maud Lexhagen
Foto: Britta

Sprittande dans av gillesdansarna

Tre uppvisningar genomfördes av Gillesdanslaget på midsommarafton, för de boende
på Ekliden samt på campingplatserna Skönstavik och Dragsö.
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Mina första minnen från denna park
härrör sig från början av 1960-talet.
Jag ingick då i den mlitärpolispatrull
som hjälpte polisen att hålla ordning
på alla militärer, som på den tiden all-
tid gick i uniform. 
Vid lördagsdanserna på Wämö var det

massor av danssugna människor. Hälften
kustartillerister och flottister, därför var
vi i MP-patrullen där för att hålla ord-
ning. Så minns jag Wämökarusellen med
allsång och underhållning och efterföl-
jande dans. Inte minst kommer jag ihåg
”Hembygdens Dag” som under många år
drog stor publik. Hamboringen var ju
både arrangör och medverkade i under-
hållningen med bl a dans. 

På senare tid medverkar Hambo-
ringens folkdanslag i firandet av mid-
sommar på Wämö Hamboringen bidrar i
hög grad till att saluföra ”Wämöparken”.
Personligen saknade jag det det i historie-
beskrivningen

Nu var det dags igen. Hamboringen
med linedancare, folkdansare och gilles-
dansare framförde var sina 5 danser och
i full mundering. Vi växlade om, varför
programmet blev varierat och fartfyllt.
Publiken tycktes gilla föreställningen att
döma av applåder och bifall.

Rune Persson inledde med en presenta-
tion av Hamboringen och de olika dans-
gruppernas

Vädret som inte var det bästa och valet
av dag ( en torsdag kl 13.00) lockade
dock ingen jättepublik, och det hade man
ju kunnat förutse, kan man tycka,

Lite för utdraget program gjorde att
folk gick hem efter hand. De duktiga
ungdomarna från Kulturskolan framför-
de ett fint program, på dansbanans scen,
men var fanns publiken? Kl 18.30 spelade
den superba 10-mannaorkestern från

Åhus för ett 10-tal personer och 2 par
dansade. Innan dess hade hemvärnets
Musikkår framträtt, men publiken hade
gått hem. Av det måste ju gå att dra slut-
satser av arrangören. 

Underhållarna höll alla en hög kvalitet
och hade varit värda en större publik. 

Kroppkakor och fika med hembakt
fanns att köpa, vilket uppskattades.

Till det positiva hör att parken har fått
ett verkligt lyft när det gäller utseendet
och aktiviteter. Verkligen snyggt jobbat!

För barnen finns många intressanta
aktiviteter. 

Och Stadsbudskåren sålde en riktigt
fin minnesskrift.   
En annan sak som är säker.
Hamboringen skötte sig väl.
Adios!

Text: Bengt-Göran Lexhagen
Foto: Inge Isaksson

Wämöparken fyller 100 år
Hamboringen hyllade med dans

Giillesdansarna

Linedansarna

Folkdansarna
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Onsdag 25 aug Dansledarträff. Plats: Långö.
Måndag 30 aug Kursstart.
Torsdag  2  sept Styrelsemöte. Plats: Ermi.
Tisdag 28 sept Samdansning gille. Plats: Jämjö FH. kl.19.00.
Måndag  4  okt Styrelsemöte med sektioner och kommittér. Plats: Ermi.
Lördag 16 okt Squaresektionen har loppis. Plats: Ermi kl.10.00-13.00.
Lördag 16 okt Höstmöte. Plats: Ermi kl.15.00.
Sördag 17 okt Manusstopp föreningsaktuellt
Tisdag 26 okt Samdansning gille. Plats: Nättraby FH. kl.19.00.
Tisdag 2  nov Styrelsemöte. Plats: Ermi.

Dag för dag
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Höstmöte 
16 oktober
Hamboringens höstmöte äger rum 
lördagen den 16 oktober 
kl. 15.00.
Lokal: Ermi

Välkomna!

Barndans, 4-8 år
Lördagar, 11.00–12.00, Ermi

Bugg
Nybörjarkurs, måndagar, 18.30–20.00,
Gullberna Park
Fortsättning, steg 2, måndagar,
20.00–21.30, Gullberna Park 

FAR, Fysisk Aktivitet på Recept
Måndagar 10.30–12.00, Ermi

Folkdans
Söndagar 18.30–20.30, Ermi

Gillesdans
Dansträff, Jämjö, tisdagar 19.00–21.00
Dansträff Nättraby, 19.00–21.00

Gillelaget, träning
Torsdagar udda veckor, 19.00-21.00,
Nättraby 

Latindans
Fortsättning, söndagar 15.30–16.15,
Ermi

Linedance
Nybörjare, onsdagar 18.30-20.00,
Gullberna Park
Fortsättning, torsdagar, 18.30-20.00,
Ermi
Workshop, lördagarna 18/9, 2/10, 23/10, 
6/11, Ermi

Rounddance
Grundkurs, söndagar 16.15-18.15, Ermi
IV-VI, onsdagar, 18.30–21.00, Ermi
Träning, torsdagar 20.15-21.45, Ermi

Squaredance
A2, måndagar 19.00–20.00, Ermi
P/A1, måndagar 20.00–21.30, Ermi
C1, tisdagar 18.30–20.00, Ermi

60+gruppen
Onsdagar 16.00–18.00, Ermi

Stuffa nybörjare
med gille, foxtrot o bugg
Torsdagar kl 18.30–20.00 med 
start den 2 september.
Lokal: Långö
Jämna par eftersträvas.
Föranmälan senast 30 augusti till dansle-
darna Peter o Catrin Fridlund, 
tel 0455-491 93.

Stuffa fortsättning
Alla som kan grunderna i foxtrot, bugg
eller gillesdans är välkomna till Stuffa
fortsättningskurs. Du behöver alltså inte
ha gått nybörjarkursen i Stuffa, utan kan
hänga med ändå, hälsar dansledarna
Carina och Hasse.
Jämna par eftersträvas.
Start måndag den 20 september kl 18.30
i Långölokalen.
Föranmälan senast 11 september. 
Tel. 0457-33433 eller 070-571 95 52.

Kort om kurserna
Utförlig information se kursprogrammet och på 
www.hamboringen.se

Loppis 16 oktober
Squaredans-sektionen har sin traditio-
nella loppis lördagen den 16 oktober
mellan kl. 10.00-13.00.
Lokal: Ermi

Välkomna!
Squaresektionen

Samdansning
Gille
Tisdag 28 september, Kl. 19.00 Jämjö.
Tisdag 26 oktober, kl 19.00. Nättraby

Välkomna!
Dansledarna

Höjdpunkten för linedansarna under
sommaren var en dansträff på High
Chaparal.  
– Där träffade vi linedansare från andra
klubbar, dansade och lärde oss nya dan-
ser, berättar Bente Eklund. Det var
mycket trevligt.

Linedansarna har också haft ett antal
uppvisningar, på kalas, för pensionärer
och barn.

– Några av oss har också träffats och
diskuterat hur vi ska kunna använda vår
nya lokal. Där finns ju många möjligheter
att vidareutveckla linedance-verksamheten
bl a.

Närmast på programmet står ett ”sydost-
alliansmöte”, där linedansare från olika
klubbar visar upp och lär ut nya danser. 

Text: Maud Lexhagen

Sommaren med
Linedansarna

Senaste aktuellt 
se hemsidan

www.hamboringen.se



Dansens Dag den 29 april blev en lyckad
tillställning då många av Karlskronas
dansföreningar visade upp sig. Varje för-
ening har tio minuter på sig att framföra
sina danser och allt var väl förberett och
repeterat för att ge publiken bästa möjli-
ga valuta. Hamboringen representerades
av gillesdansarna och linedansarna. De
fick äran att avsluta kvällen och gjorde
det mycket fint i fyra danser. Finalen
blev kärnfull med en härlig hälsning till
publiken.

Text: Maud Lexhagen
Foto: Inge Isaksson

Fint framförande på Dansens Dag


