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Ordförandens spalt

Hej alla dansvänner!

Terminen rullar på för fullt och det märks tydligare och tydligare att vintern är på
väg med stormsteg. Då är det skönt att veta att dansen lyser upp tillvaron.
Visst är det underbart att ha sin egen lokal! Jag tror att vi alla är lika stolta över
resultatet och extra stolta ska alla de som varit med och renoverat och iordning-
ställa lokalen vara. Detta uppmärksammas i en separat artikel i tidningen.

Lördagen den 16 oktober var det dags för årets höstmöte. Det var ett 30-tal med-
lemmar närvarande och vi skulle med glädje se att fler var intresserade av att
komma. Se artikeln i tidningen om vad som togs upp på höstmötet.

Vi har bestämt att ha ett Öppet Hus lördagen den 15 januari 2011. Sprid detta
redan nu till era nära och kära så de får chansen att se vår nya fina lokal och bli
inspirerade av att själva börja dansa.

Till vårterminen kommer vi att ändra inriktning på barndansen. Det kommer att
bli en slags ”barn-stuffa” för barn från 5 år och uppåt. Mer information kommer i
samband med vårens kursprogram.
Nu vill jag önska er alla en fortsatt bra höst.

Ann-Sofie Jonsson Nilsson

Policy för nya danslokalen, framtida
kursavgifter och en del övrigt stod på
agendan när Hamboringen höll höst-
mötet den 16 oktober.

Ett 30-tal medlemmar fanns på plats i
föreningens nya lokal och alla uttryckte
sin beundran för denna. Ett tack riktades
också till de medlemmar som jobbat
med lokalen.

Kursavgiften blir desamma även
kommande verksamhetsår. Det poängte-
rades dock att det är viktigt att få in kurs-
avgifter och att de dessutom måste beta-
las i tid. Så är det tyvärr inte alltid idag.
Ändrade rutiner samt utökad kommuni-
kation mellan kassör och dansledare
kommer att genomföras för att få bättre
koll på detta.

Policy för nya lokalen föreslogs och
efter synpunkter och diskussioner går
styrelsen vidare med detta. Bokning
kommer framöver att ske via hemsidan
eller genom att kontakta Göran Elgh.  

En brevlåda, där medlemmar kan
lämna idéer och synpunkter föreslogs att
sättas upp i föreningslokalen. 

Öppet Hus kommer att hållas den lörda-
gen den 15 januari 2011. Personer från
olika sektioner kommer att ingå i arbets-
gruppen. Sammankallande är Maud
Lexhagen.

Kursstart kommer att ske måndagen
den 17 januari 2011. Kurserna pågår i
tolv veckor utan avbrott.

Skyltningen till lokalen borde bli bättre.
Det finns ett utrymme på en skylt intill
stora vägen, men det kostar för mycket
för oss som idéell förening att vara med
där. Tillsvidare blir det mun mot mun
metoden som gäller samtidigt som möj-
ligheter undersöks att på något sätt för-
bättra skyltningen.   

Karta som visar var lokalen ligger
finns på hemsidan.  

Möjlighet att ställa föreningens lokal
till förfogande för dansledarutbildning
inom bl a Svenska Danssportförbundet
undersöks.

Kaffe o fikabröd avslutade mötet.

Text: Maud Lexhagen

Policy och kursavgifter mm på höstmötet
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Meddelande från Valnämnden
Vi har börjat vårt arbete med att försäkra oss om att Hamboringen har de funk-
tionärer som behövs för verksamheten nästa år och som står i tur att väljas. Som
vanligt tar vi personliga kontakter.

Vi ber dem som nu är ansvariga inom de olika dansgrupperna att i samarbete
med valnämnden kontrollera upp läget, 
d v s vilka funktionärer som står i tur att väljas och om de som har uppgiften
vill väljas om eller om det finns nya namn.

Det är viktigt att vi börjar i tid, så att det finns betänketid, om det behövs. 
På förhand tack!
Hälsningar från Valnämnden
Bente Eklund, tel 0455-492 51
Bengt-Göran Lexhagen, 0455-202 29
Håkan Ivarsson, 0455-500 78

Öppet Hus 15 januari 2011
Reservera redan nu lördagen den 15 januari 2011. Då hälsar Hamboringen alla
välkomna till ”Öppet Hus”.  Vi kommer att vara i den nya lokalen, kvarteret
Vapensmedjan, f d Ermi. 
En ”Öppet-Hus”-kommitte kommer att bildas med representanter för de olika
sektionerna.
Vi återkommer med närmare information om tider och program.

Maud Lexhagen, sammankallande Öppet-Hus-kommittén.

Kursstart 17 januari
Kursprogrammet håller nu på att spikas.
Redan nu är det klart att kurstarten sker 
måndagen den 17 januari och att kurser-
na pågår i 12 veckor, d v s  t o m 3 april
2011.
Kolla på hemsidan, där programmet
kommer att publiceras så fort det är
klart.
Programmet kommer också att sändas
hem till alla medlemmar i samband
med nästa Föreningsaktuellt.

VI TRÄFFAS, ÄTER EN JULTALLRIK OCH DANSAR TILL CD.
Kom, ta chansen att få en trevlig avslutning på detta år. 

(Vi återkommer om priset).

SISTA ANMÄLAN den 16 november i respektive grupp eller 
till Carina på tel. 0457-33433 eller 070 571 9552

Datum: 2010-11-30
Tid: 19:00-22:00

Plats: Ermi

Välkommen!

Gilledansträff

MED MAT OCH DANS

Kl 16:00-17:30 Dans på 
grundkursnivå

Kl 17:30-18:00 Fikapaus
Kl 18:00-20:00 Dans på 

phase IV-VI.

Datum: 2010-12-04
Tid: 16:00-20:00

Plats: Ermi

Välkommen!

Julfest
Rounddance

30 november

För senaste aktuellt 
- kolla hemsidan 
www.hamboringen.se

Anslagstavlan
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De missar inte en gillesdanskväll, om
de inte absolut måste. Varje tisdag-
kväll under kursperioden är de i
Nättraby och dansar gillesdanser
under ledning av Lisbeth Kedjevåg
och Bengt Pettersson.  Uno Sjöstrand
samt Elisabeth och Leif Fransson har
alla dansat i Hamboringen sedan 1995. 

Karriären inleddes på Hamboringens
nybörjarkurs i gillesdans i Kungsmarken
1995, som då leddes av provledare. Det
blev så lyckat att de fick blodad tand och
alla tre har fortsatt dansa gillesdans allt-
sedan dess. Nu är de inne på femtonde året. 

De tre har också har också gått kurser i
bugg, foxtrot och folkdans. Men sedan
kolliderade kurskvällarna och då valde
de gillesdans.

Kultisdansintresset väcktes på somma-
rens tisdagsdanser på Bredasjön, Holmsjö
1994, där det spelades mycket kultis.
– Det såg så roligt ut, vi anmälde oss till

en kurs och på den vägen är det…
Vad är speciellt med gillesdans?
– Gillesdans är roligt. Den ger så mycket.
Man får motion, stärker sin kondition,
träffar folk och det är ett trevligt sätt att
umgås på. Man tränar inte bara fysiskt,

utan även hjärnan får
sin beskärda del. Det
gäller verkligen att
koncentrera sig för att
kunna hänga med i alla
turer, konstaterar de tre. 

Det som är dessutom
speciellt bra med gilles-
dans är dess stora
variationer. 
– På så vis blir det

aldrig långtråkigt, och
man får hela tiden lära
sig nya danser. Det
tycker vi är stimule-
rande. 
Hur många danser
kan ni?
– Inga, eftersom dans-
ledarna får visa oss varje gång, säger de
och skrattar. Skämt åsido, vi kan många
danser och när man hör musiken så bru-
kar det klarna vilken dans det handlar om.
Men det finns ju massor av gillesdanser
att välja på. 
Tänker ni fortsätta?
– Ja, absolut, vi kommer att dansa så
länge vi kan.  
– Till dess jag får rullator, skämtar Uno.

Han gick tidigare på gillesdans två gånger i
veckan, både tisdag och söndag. Under
alla dessa år har han bara missat ett par
gånger. 
– Och då har jag haft giltigt förfall. 
Så talar en sann gillesdansentusiast.

Text o foto: Maud Lexhagen

“Gillesdans ger så mycket”

Leif och Elisabeth Fransson och Uno Sjöstrand har dansat
gillesdans i femton år. Den ger så mycket, bl a glädje,
gemenskap, man får motion och kondition och så får hjär-
nan träna också. Dessutom är gillesdansen varierad, vilket är
ett plus, framhåller de tre. 

Att röra sig till musik tillsammans
med andra som har samma intresse
skapar gemenskap och är bra för både
kropp och själ. Det konstaterar Johnny
och Ann-Christine Wester samt Hasse
Andersson och Inga-Britt Hedberg,
som dansar i Jämjögruppen. Ledare
där är Birgitta Linnersjö och Britt-
Marie Samuelsson. 

Båda de här paren började dansa gammal-
dans på Sturkö i ABF:s regi och med
Nisse och Britt Ivarsson som dansledare. 

Inga-Britt och Hasse började dansa
redan 1980 och har varit medlemmar i
Hamboringen sedan 1982, 28 år således.
Tidigare dansade de flera gånger i veckan.
Numera blir det dock bara en gång.

De är rörande eniga om att dansen ger
dem motion och glädje. Att röra sig till
musik tillsammans med andra som har
samma intresse skapar gemenskap och är
bra för både kropp och själ.  T ex minns
Hasse väl samdansningen på Masten på
80-talet. Så trevligt det var!

Johnny och Ann-Christine kom också
tidigt med i Hamboringen. De möttes en
gång just på ett dansgolv och har alltjämt
dansen som gemensamt intresse och som

Johnny uttrycker det, har de
bokstavligen dansat  sig
genom livet.

Som genuin smålänning
(sen 50 år överlöpare till silla-
riket) tror jag nog att Ann-
Christine har stor del i denna
lycka, eftersom hon kommer
från just Småland, nämligen
Blomstermåla.

För håll med mej ”gubbar”
visst är det damerna som sätter
färg på våra tillställningar.
Mansdominerade ”ordenssäll-
skap” känns för mig torftigt.

Hur som helst, Johnny och
Ann-Christine betonar båda
att den sociala biten är viktig.

De säger också att de gärna
tittar på dansbandskampen i
TV och tycker om ”Donnez”, vilket jag
också gör.

För att väcka eller bibehålla intresset för
dans hos ungdomar, menar de att vi i
Hamboringen bör ha Öppet Hus då och
då som introduktion samt att vara i skolor-
na, att blanda gammaldans och modern
dans samt välja musik som inte är alltför
gammal.

Jag vill tacka de medverkande för att
jag fick ta deras tid i anspråk. Sannolikt
är vad som här framkommit representativt
för alla som gillar dans. Vi är knappast
tonåringar, men blir bara yngre, mycket
tack vare dansen!

Text: Bengt-Göran Lexhagen
Foto: Bengt Pettersson

Inga-Britt Hedberg, Hasse Andersson, Ann-Christine
och Johnny Wester dansar i Jämjö-gruppen. De
framhåller att gillesdansen ger motion och glädje
samt skapar social gemenskap. Viktigt för Hambo-
ringen är också att locka ungdomar till föreningen t
ex genom att ha Öppet Hus, vara i skolorna, blanda
gammalt och modernt och välja modern musik. 

”Bra för kropp och själ”
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Det var dans bort på ”ERMI” på fredagskvällen...
...  det var tjo det var tjim det var hej.

Moderna sektionen hade inbjudit till
dans i Hamboringens nya lokal. Och
det kom folk från alla håll. Från Kina
och Torhamn, från  före detta Jugo-
slavien och Rödeby.  Teminstingens
(åtminstone) 50 personer tror jag att
vi var.

Patrik hälsade oss alla välkomna och
startade omedelbart CD-spelaren och
rulljansen var genast i full gång. Det
dansades foxtrot och bugg till mycket
moderna tongångar och alla log och såg
väldigt glada ut.

Jag gick runt i
vimlet och träffade
bland annat Zanna
Brammesjö från
Senoren som hade
med sej den lille
pojken i vagnen.
Såvitt jag förstod
tyckte båda att det

skulle bli en trevlig kväll och pojken blir
sannolikt en stor dansör.

Jag kände igen en hel del ansikten, en
del från motionsdanserna i t ex Erings-
boda . Jag växlade några ord med många
och blev övertygad om att de tyckte det
var trevligt.

Det var högt tempo hela tiden och före
kaffepausen samlade Carina oss för att
lära oss dansa ”Susanna”. Det om något
blev uppskattat. Damerna svängde med

kjolarna och
skratten klingade
i takt med musi-
ken. 
Vid ett av kaffe-
borden träffade
jag Håkan
Lagergren och

Laila Johansson . Håkan, en gång granne
med mej och inbiten golfare hade äntligen
förstått att välja rätt intresse. Nu deltar
båda i danskurs på måndagarna som leds
av Patrik, Ann-Charlotte och Helen. Intill
satt Stefan Turesson och hans fru. Jag
kände igen Stefan, men var, när och hur?
Han förklarade att han hade varit värn-
pliktig på KA 2 1969. Jag tänkte då, för
mej själv, om jag varit elak mot honom,
eftersom jag var befäl på KA2 då. Hans
vänliga inställning tydde tack och lov

inte på det.
Tro mej eller

inte, vid bordet
hittade jag en
kinesiska , Mai
Tieu, som sa att
hon var uppväxt i
Vietnam,  men

varit i Sverige i väldigt länge. Så länge
att jag tror hon gillade oss här i norden.
Hon buggade utomordentligt på kinesis-
ka och sa att hon går fortsättningskursen.
Då kom jag på, att det borde nog jag
också göra.

Sen språkade jag med Johnny från
”staun”, Birgitta Skoog från Hästö och
Barbro Andersson från Torhamn. 
Under samtalets gång kom jag på att jag
nog kände igen även Arne Asklund från
Rödeby. Jag har själv bott  där, och visst,
men det var nog  hans far, Åke,  jag tänkt
på. Från min storhetstid som skidåkare i

Dacke mindes jag
denne utomor-
dentligt duktige
skidåkare och
cyklist. Jag kom-
mer inte ens i
närheten.

Så gick jag
vidare till ett annat bord och mötte
Mladenka från forna Jugoslavien, Hon är
också med i måndagsgruppen. I hela
sjutton år har hon varit i Sverige.
Dessutom dansar hon linedans och i
Rosenholmsarenan, ”magdans”. Det
borde nog Hamboringen införa i dans-
programmen.

Tala om att ha hamnat i ”hetluften” i
denna mycket internationella tillställ-
ning.

Ett tips, en affärsidé för Hamboringen,
fler såna här tillställningar där vi över-
skrider ”blockgränserna”.
Tack för en trevlig kväll. Det var roligt!

Text: Bengt-G Lexhagen
Foto: Inge Isaksson

Zanna Brammesjö

Håkan Lagergren 

Mai Tieu

Mladenka
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Nybörjarkurs i Bugg

Måndagar mellan 18.30-20.00 i
Gullberna Park, Filmsalen, pågår
grundkurs i buggkurs för fullt.
Ungefär 65 deltagare finns på listan.
Helene Ahlin, Ann-Charlotte Heideman
och Patrik Andersson leder kursen
och P-O Palhagen är då och då i ring-
en som hjälpledare och stöttar upp.

– Vi lär ut enligt den nya tekniken, med
fria höger- och vänstervändningar, förbi-
gångar och inte så tillkrånglade turer
som tidigare, förklarar Patrik. Buggen är
helt enkelt lättare att lära nu än tidigare.
Det betyder att dansarna lär sig fortare och
på så vis får vi större chans att repetera. 

Många tror att det har kommit en ny
sorts bugg, men så är det inte. Det som
hänt att man förenklat den och lägger mer
fokus på musikanpassning och dansanthet. 

Att vara dansledare tycker Patrik är
suveränt trevligt. 

– Vi har roligt och det hoppas vi att
dansarna också har.

Fördelningen damer och herrar har
ibland varit ojämn med damöverskott
och visst har det hänt att det blivit irrita-
tion, men lyckligtvis inte ofta. 

– Vi strävar efter att alla ska få dansa
och har vårt utbytessystem. Följer man
det behöver ingen stå så mycket.  

Som dansledare är det viktigt att hänga
med i utvecklingen, betonar Patrik. Vår
ambition är att regelbundet åka på
”Inspirationshelger” där vi träffar andra
dansledare och lär oss av varandra. 

Text: Maud Lexhagen
Foto: Inge Isaksson

Moderna sektionen
inbjuder till

DANSTRÄFF MED
JULTALLRIK

Måndag den 29 november
Kl. 19.00.

Plats: Ermi

Anmälan hos dansledare
eller Patrik, 

tel 0455-44228

senast den 15 november
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Nybörjarkurs i Line Dance

Nybörjarkurs i Stuffa

En halvtimme foxtrot, en halvtimme
bugg, en kort paus och en halvtimme
kultis.
Det är konceptet för nybörjarkursen i
stuffa som leds av Katrin och Peter
Fridlund. Till sin hjälp har de döttrarna
Elin, Ida och Maja, som assisterar på
dansgolvet och sköter musiken. Ett 25-
tal personer deltar i kursen som hålls på
Långö.

Stämningen är trivsam och skämten
haglar över dansgolvet. I kursen deltar

yngre och äldre. Gemensamt är att alla
gjort stora framsteg. Hittills har deltagarna
lärt sig foxtrot med olika variationer,
bugg med ett antal turer samt schottis,
polka och snoa. Man har också prövat på
”Finsk schottis” och ”Two steps from
blockhouse” samt en del andra varianter.
– Dansledarna är duktiga att lära ut, fram-
håller dansarna. De lär ut i lagom propor-
tioner, så vi hinner ta till oss olika turer. 

Klart redan nu är att fortsättning följer
till våren 2011. Det är ett önskemål från

dansarna och Katrin och Peter ställer
gärna upp. – Då kommer också hambo
och vals och en hel del annat att stå på
programmet, lovar dansledarna.

– Till den kursen är alla välkomna,
oavsett om man har en danspartner eller
inte. Man behöver alltså inte anmäla sig
som jämna par. Det brukar jämna ut sig
ändå, menar Katrin och Peter.

Text: Maud Lexhagen
Foto: Inge Isaksson

Linedance går ut på att dansa på linje.
Man behöver ingen partner för att
dansa linedance. 

I filmsalen på Gulberna Park instruerar
denna höst Marie Hallberg, Bente
Eklund och Annika Brunell ca 45 dansare,
som nappat på erbjudandet att dansa
linedance i Hamboringens regi.

Linedance är en av de mest allsidiga
dansformer som finns, med danssteg
inlånade från de flesta dansstilar i värl-
den: klassisk, latinamerikansk,
rock&roll, hiphop, step mm. 

Musikstilen är varierad med allt från
modern rockig country & western stil till
rock, pop och disko. Precis som namnet
antyder så står dansarna på rader. 

Varje dans består av fasta kombinationer
av danssteg som upprepas under dansens
gång. Det finns idag tusentals danser,
och det uppstår nya varje vecka. Alla har
sitt eget namn och sina egna stegkombi-
nationer som dansarna lär sig utantill.  

Text: Marie Hallberg
Foto: Inge Isaksson



Nybörjar kurs i Rounddance
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”Rounddance är pardans till moderna
rytmer som jive, slowfox, modern vals,
rumba, chacha m fl. Man dansar
koreograferade danser till härlig
svängig musik, nya moderna rytmer
såväl som gamla godingar från stor-
bandstiden.”

Så kan Rounddance beskrivas i stora drag.
Dansen har utövats flera år i Hambo-
ringen. Denna höst satsar föreningen på
en grundkurs under ledning av Astrid
och Jan-Åke Samuelsson.  Söndagar
mellan kl 16.15-18.15 i Hamboringens
danslokal träffas ett 10-tal par för att lära
sig de grundläggande turerna i rumba,
chacha, two steps och engelsk vals.

Danserna är uppbyggda på olika nivåer,
d v s i grundkursen ingår ett antal turer, i
nästa steg ytterligare turer och lite längre
fram ännu mer turer i respektive dans.
Så är alla danser uppbyggda inom round-
dance, förklarar Astrid. – Hittills under
hösten har vi lärt ut rumba och chacha,
säger Astrid. Efter juluppehållet står two
steps och engelsk vals på programmet.  

Grundkursen lägger vi på tre terminer.
Därefter sker en”Graduation”, som är en
liten examen. Då är man så utbildad så
man kan åka iväg på andra rounddance-
träffar och hänga med. Och naturligtvis
kan man fortsätta dansa på de övriga
nivåerna. Längre fram går vi vidare med
wienervals, jive, foxtrot, tango, quick-
step mm
Vad krävs för att kunna hänga med i
rounddance?
– Man behöver inga förkunskaper, utan
kan börja direkt. I princip kan en nybörjare
hoppa in. Vi räknar inte med att man ska

kunna dansa alls innan. Ålder spelar
ingen roll. I vår kurs är vi blandade. Vi
har t ex en far och dotter på kursen. Det
är jätteroligt och det går alldeles utmärkt
för både dem och för våra övriga kurs-
deltagare. 
Varför dansar ni rounddance?
– Det är så fantastiskt roligt! Vi har över-

givit alla danser för roundance, som
avgjort är det mest roliga vi dansat! Vi
dansar nu tre gånger i veckan och det är
aldrig enahanda. Det finns alltid något
nytt att lära!

Text: Maud Lexhagen
Foto: Inge Isaksson



Squaresektionens loppis

Återigen var det dags för squaredan-
sarnas årliga loppmarknad, denna
gång i vår nya lokal Ermi.
Det är otroligt vad mycket saker vi varje
år lyckas samla ihop, allt från korkskruv
till TV-apparat, glas, porslin, julpynt och
konstgjorda blommor, m.m. m.m.

Det var en jämn ström med folk, som

flanerade runt borden, med många som
hoppades på att fynda något bland vårt
stora utbud.

Timmarna går fort när man har roligt
och när det var dags att slå igen butiken
hade vi mycket prylar kvar. Men eftersom
vi inte ville att det skulle gå till spillo
hade vi fått lov att skicka resten till

Litauenhjälpen i Jämjö. Det blev ett helt
släp, som körde iväg.
Det är mycket jobb och förberedelser
med loppisen, men det blir också en för-
stärkning i sektionens kassa, som vi
sedan kan göra något bra av.
Text: Ingegerd Andersson
Foto: Inge Isaksson

Att ha en uppdaterad hemsida är vik-
tigt i dagens snabba informationssam-
hälle. Det är ju där den mest aktuella
informationen går att finna. 

Webbmaster för Hamboringens hem-
sida är Ingmar Albinsson.  Han har ett
arbete bakom kulisserna, som många
av oss inte vet så mycket om. Vi ställ-
de några frågor till honom. 

Vad innebär arbetet som webbmaster?
Att uppdatera innehållet samt utveckla
nya funktioner efter önskemål. I år har vi
bytt domän från hamboringen.org till
hamboringen.se och i samband med
detta har vi bytt webbhotell.

Vad är viktigt för en fungerande hemsida?
Det viktigaste är att information kommer
in, det finns ingen som återkommer till
en hemsida om den inte förändras.

Finns det några tips du skulle vilja ge
för oss läsare?
På första sidan visas kommande aktivite-
ter samt nyhetsmaterial såsom bilder och
artiklar som även är ett underlag till
Föreningsaktuellt. Under senaste uppda-
teringar finner man uppdateringar som
inte presenteras på första sidan.  

Kan vem som helst skicka in material? 
Ja vem som helst kan skicka in material,
framför allt till fotosidan och reportage.

Vart skickar vi materialet?
Material till hemsidan skickar man till
webbmaster@hamboringen.se, eller
använder man redax@hamboringen.se
som går både till webbmaster och redax
(Föreningsaktuellt).

Vilken kvalitet o upplösning krävs för
bilder?
För bilder som ska publiceras på hemsi-
dan krävs det ingen hög upplösning, det
går till och med bra med bilder från en
mobiltelefonkamera. Ska en bild däre-
mot ingå i en tryckt tidning önskas hög
upplösning.  

Övrigt att tillägga?
Under Kontakt finns en funktion för att
skicka vykort samt en gästbok. Under
Hamboringen finns statistik, denna visar
antalet besökare för respektive sida,
vissa sidor som fotoalbum är dock sum-
merade. Nytt är också Länkstatistik som
visar från vilken sida man anlänt till vår
hemsida. Där ser man att sök på google
är den absolut vanligaste vägen att hitta
till vår hemsida. 

Hur länge har du varit med i Hamboringen?
Jag började 1989 med Åke Grahm och
Barbro Karlsson som dansledare i gam-
mal/gilledans. Vår nybörjarkurs hade
över 70 nybörjare. 

Vad dansar du?
Idag går jag kurs i Squaredance och
Rounddance, har lärt mig Linedance,
bugg/foxtrot samt gammaldans/gille. Har
även varit dansledare i Linedance och
bugg. 

Vad tycker du är det bästa med
Hamboringen?
Man träffar så många trevliga personer
samt att dansen ger bra motion för både
kropp och själ.

Text: Maud Lexhagen 
Foto: Inge Isaksson

Hallå där.. www.hamboringen.se
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Nöjda squaredansarna efter en bra loppis.



Ett stort tack framfördes vid höstmötet till alla som jobbat så att Hamboringen har fått en fin danslokal. 
Övre raden fr v. Torbjörn Olsson, Ingegerd Andersson, Göran Elgh, Leif Pettersson, Åke Samuelsson, Bo Jarnvall, Ingvar
Johansson och Peter Fridlund. Sittande fr v. Lisbeth Kedjevåg, Patrik Andersson, Bengt Pettersson och Per-Olof Palhagen.
Saknas på bilden Jan-Åke Samuelsson, Tommy Mårtensson och Karl-Erik Throedsson.

Ett storstilat arbete har genomförts med att bygga om lokalen

– Ett storstilat arbete har genomförts.
Ni som har byggt om lokalen från
verkstadslokal till denna fina danslo-
kal skall ha hjärtligt tack. Det sa ordf.
Ann-Sofie Jonsson Nilsson, vid höst-
mötet den 16 oktober, då de som job-
bat med lokalen uppmärksammades
med blomma och presentkort. 

Man kan bara konstatera att här har
underverk gjorts.  Från början var här en
verkstadslokal med allt vad detta inne-
bär. Det synes ur en lekmans ögon
(undertecknads) vara en nästan omöjlig
uppgift att göra om detta till en danslo-
kal, här var ett virrvarr.
Nu möter oss en jättefin lokal med dans-

golv i parkett, väggar delvis målade i
blått, pentry, fräscha toalettutrymmen, en
liten hall mm. Sist men inte minst pryds
väggarna av sektionernas egenhändigt
gjorda dekorationer. 

Femton medlemmar i föreningen har
gjort insatser på olika vis från juni till i
början av oktober, då allt stod klart. Över
550 timmar har sammantaget lagts ner.
På hemsidan finns en exakt beskrivning
över allt arbete som gjorts.

Detta är tredje gången gillt. Hambo-
ringens medlemmar har under årens lopp
byggt om lokaler på Kungsmarken och
Gullberna och nu denna nya lokal på
kvarteret Vapensmeden, (f d Ermi). 
– Nu räknar vi med att få ha kvar denna

lokal många år framöver, säger lokalan-
svarige Göran Elgh, som har hållit många
tåtar för att ro detta projekt i land.

Ambitionen är att hålla så många av
Hamboringens kurser som möjligt i

denna lokal. Lokalen är till fullo utnytt-
jad kvällstid och många lördagar och
söndagar för föreningens kurser.
Fredagar och dagtid är dock mestadels
lediga och där finns möjligheter till fler
aktiviteter.

Text: Maud Lexhagen
Foto: Inge Isaksson
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”Dansen i skolan” är nu i full gång på
kommunens skolor. De flesta skolorna
är med, berättar Bengt Pettersson, en
av de engagerade från Hamboringens
sida. 

Det är femte året i rad som Hamboringen
finns i skolan under temat ”Dansen i
skolan”. 

-Inför varje termin skickar vi ut en
intresseanmälan till kommunens skolor
och erbjuder vårt utbud. Och många sva-
rade också i år.

”Dansen i skolan” är inlagt som en del
i schemat och varje avsnitt pågår en lek-
tionstimme. 

På programmet står linedance, bugg,
gillesdanser samt squaredance. De små
barnen, F-3, prövar gillesdans, årskurserna
4-9 har linedance, årskurs 5-9 har square
och årskurserna 6-9 dansar bugg.

Tio dansledare från Hamboringen är
med i projektet: Bengt Pettersson, Lisbeth
Kedjevåg, Birgitta Linnersjö och Lennart
Malm, gille, Bente Eklund och Eva

Melkersson, linedance, P-O Palhagen,
bugg, Torbjörn Olsson och Ingegerd
Andersson, square. 

-Sammantaget blir det många timmar,
men det är väldigt roligt och förhopp-

ningsvis stimulerar vi många elever till
att fortsätta dansa, säger Bengt Pettersson.  

Text: Maud Lexhagen
Foto: Bengt Pettersson

Många elever prövar dans

Många elever får pröva på dans av Hamboringens dansledare. På programmet står
gillesdans för de mindre eleverna samt squaredance, linedance och bugg för de stör-
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Uppskattad gammeldansutbildning på BTH

Samdans är en extra krydda i gillesdan-
sen. Man lär sig nya danser och träf-
far många likasinnade och det är jät-
tetrevligt. Så tycker några av dansarna
som Föreningsaktuellt talat med och
den uppfattningen har säkert för de
allra flesta. Varje kurssäsong arrange-
rar gillesdansgrupperna i Nättraby
och Jämjö två samdansningar.
Höstens träffar har lockat många. 

Bullingen, Plankan, Teton, Koppar-
slagaren, Hambo från Turinge…
Det var några av danserna som stod på
programmet när ett 50-tal gillesdansar
mötte upp på höstens första samdans den
28 september i Jämjö Folkets Hus.
Dansledarna Britt-Marie Salomonsson
och Birgitta Linnersjö hade satt ihop ett
varierat och roligt program. Vi fick också
lära oss några helt nya danser som ledarna
fått med sig från kurser i Oskarshamn
ochHovmantorp.

Över 20 danser hann vi med under
kvällen. Svetten lackade, pulsen på topp,
precis som det skall vara.

Tryck var det också på Folkets Hus i
Nättraby där Bengt och Lisbeth hälsade
välkomna till höstens andra samdansträff
den 26 oktober.  Sorlet steg snabbt högt
till taket, stämningen var hög från första
stund och det var nästan så att väggarna
bågnade, så många var vi. 60 personer
hade mött upp och ringen var knökfull. 
Vi bjöds på ett antal både gamla och nya
danser och i avslutningsdansen, den all-
tid lika populära Sternpolkan, både sjöngs
och dansades det så det stod härliga till. 

Återigen en trevlig gillesdanskväll i sam-
dansningens tecken var till ända. Nu ser
vi fram mot nästa! Det blir den 30
november, i föreningens egen lokal f.d.
Ermi. Vi äter en jultallrik 
tillsammans och dansar.

Efter en timmes intensiv dans smakar det bra med fika i halvtid. Här i Nättraby Folkets Hus, där 60-talet personer slöt upp vid
gillesgruppernas samdansning. 

Den 30 september firades den internatio-
nella dagen på Blekinge Tekniska Hög-
skola, BTH i Karlskrona.
Hamboringens Rune och Sonja Persson
samt Bengt Pettersson och Lisbeth
Kedjevåg var där för lära ut några svens-
ka danser såsom polka, schottis och
hambo. Detta uppskattades mycket av
BTH-s elever, som visade stort intresse

för vår musik- och danskultur, där de
aktivt deltog för att lära sig våra danser.

– Det var en fantastisk upplevelse för
oss att träffa så många positiva och glada
ungdomar, säger de fyra dansledarna.
Här stämde verkligen vår slogan, ”Ge
glädjen en chans bjud upp till dans!” 

Text:Lisbeth och Bengt 
Foto: Lina Berglund, BTH

Anmäl senast 16 november till dans-
ledaren eller Carina. Se annons på sid 3 i
denna tidning!

Text:Maud Lexhagen
Foto:Bengt Pettersson 

Toppenkvällar ”på” Jämjö och i Nättraby


