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Han är mycket omtyckt för sitt lugn och
sin tydlighet, teknik och bra bodyflow
samt sitt musikval.  Han är en ”äkta”
fem-femma, född 55 och har fyllt 55. Han
bor i Karlskrona med sin sambo Karina
Landgren och deras två katter. 

Det handlar om Christer Bern, som i 25
år har callat på Hamboringens kurser i
squaredance. Han har också callat på 
många håll världen över. Vi lyfter på hat-
ten för denna grandiosa prestation!

Tillsammans med Karina har Christer
lett squaredanskurser i Hamboringen
sedan 1983. Det är också något att lyfta
på hatten för.

Paret har varit med om mycket spän-
nande upplevelser på vägen dessa år och
bla besökt squaredansens hemland USA
flera gånger.

Det här numret av Föreningsaktuellt
fokuserar vi mycket på Squaredance.

Läs mer på sidorna 4-5-6.

Christer Bern 25 år som caller!

Foto: Inge Isaksson

Square up!

Vårens kurser nalkar sig

slutet, men verksamheten
inom Hamboringen fort-
sätter på många håll. 

Det handlar om uppvis-
ningar och andra aktiviteter.
Mycket av det kan du läsa
om på sidorna 2-3. Kom
gärna och var med eller
titta!

Höstens kurser startar den

5 september.  
Lägg det på minnet!

Ha en riktigt skön sommar!
Styrelsen
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Ordförandens spalt

Hej alla dansvänner,

Tänk vad tiden går fort när man har roligt! Ännu
en termin är snart till ända, men det känns som om
det var igår vi drog igång.

För min del har den senaste månaden bara flugit förbi.
Jag tyckte jag hade gjort en bra planering med det förra

styrelsemötet och hade räknat med att hålla i det, för att  
senare den veckan vara redo för familjens tillskott. Men det blir inte alltid som man  
tänkt sig. Vår son ville inte vänta till efter mötet utan kom ut den dagen.
Men, men, man kan ju inte planera allt…

Det som dock redan är planerat är många av vårens och sommarens aktiviteter. Vi  
börjar med Dansens dag den 29 april, vi kommer att vara med i projektet ”Ett fris-
kare Sverige” 9-15 maj, vi finns på Lövmarknaden den 23 juni, vi kör som vanligt 
en uppvisning på Trossö dansen den 27 augusti, och innan höstterminen börjar bju- 
der vi in till ännu ett Öppet hus den 3 september. Detta och mycket mer kommer 
att göra att tiden går fort till höstens kursstart den 5 september.

Mer information finns i detta Föreningsaktuellt. Tag gärna en titt på hemsidan då 
och då, där du finner senaste aktuellt.  www.hamboringen.se.

Njut nu riktigt mycket av våren och sommaren och glöm inte att dansa, så syns vi
på våra aktiviteter.

Ann-Sofie J Nilsson

Titta gärna förbi  hos Hamboringens
monter på Lövmarknaden, där vi säljer
lotter och bjuder på kaffe och saft.  
Vill du kanske hjälpa till i montern, 
kontakta Eva Melkersson, 0455-57687.

Lövmarknad 23 juni

Höstens kurser startar vecka 36, d.v.s.
måndagen den 5 september.
Kursprogram kommer att läggas ut på
hemsidan så fort det är klart. 
www.hamboringen.se.
Programmet sänds också hem till var
och en tillsammans med nästa
Föreningsaktuellt under vecka 34.

Kursstart 
5 september 

Manusstopp 11 augusti
Har du något på gång inom din sektion? 
Tala om det i Föreningsaktuellt. 

Manusstopp till nästa Föreningsaktuellt är 
torsdagen den 11 augusti. 

Material skickas till maud.lexhagen@telia.com
eller till Inge, 045527480@telia.com.

Reservera redan nu lördagen den 
3 september, då Hamboringen har
Öppet Hus och prova-på-dans i
danslokalen Danssmedjan mellan 
kl. 13.00–16.00.  Kontaktperson Maud
Lexhagen, 0455-202 29, 073-092 02 29.

Öppet Hus 
3 september

För senaste aktuellt -
kolla hemsidan 

www.hamboringen.se

PRESENTTIPS!
Behöver du en present? 
Varför inte köpa ett presentkort på en
danskurs i Hamboringen? 
Kontakta Bengt Pettersson, 
Tel 0455-29379.  

Lördag-söndag den 16-17 april arrange-
rar Hamboringen tillsammans med
Småland Blekinge Danssportförbund en
kursutbildning för dansledare. 
Kursen äger rum på Ronneby Brunn. 
16 deltagare är anmälda. 
Från Hamboringen deltar fem dansledare.
Kursledare är Kenneth Welin.
Organisatör från Hamboringens sida är
Per-Olof Palhagen

Kurs för dansledare
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Anslagstavlan

Lövmarknadsdagen 23 juni är vi i
Amiralitetsparken kl. 15.00 för att klä
midsommarstången och därefter bära ner
den till Axel för vidare färd till Nättraby.

Midsommarafton 24 juni 
Kl. 12.00 reser vi midsommarstången i
Nättraby Center, och dansar en stund
med barn och vuxna och därefter 15
minuters uppvisning.
Kl. 14.00 medverkar vi i midsommar-
festligheterna i Wämöparken.

Midsommardagen 25 juni
Kl. 10.00 medverkan i friluftsgudstjänst
på Hasslö vid Björkhaga äldreboende
med dansuppvisning.
Kl. 14.00 Midsommarfestligheter i
Torhamn på idrottsplatsen.
Kl. 16.00  Friluftsgudstjänst vid Jämjö
församlingshem med dansuppvisning.

23 juli Slåtterdagen på Steneryds ängar
dansuppvisning c:a kl. 13.00.

27-29 augusti medverkar vi tillsammans
med Gamla Vis och spelmansklubbens
folkmusikgrupp vid en europeisk dans-
festival i Dargun i Tyskland.

Folkdanslagets
sommarprogram

Lördagen den 27 augusti visar
Hamboringen upp sina danser på
Klaipedaplatsen. 

Vi dansar mellan kl. 11.00–13.00 och
kommer att visa bugg, linedance, gille-
dans, foxtrot, rounddance och square-
dance.

Bra tillfälle att marknadsföra vår 
förening! 

Kontaktperson Bengt Pettersson, tel.
29379.

Klaipedaplatsen 

27 augusti

OBS
Dansledarmöte

Torsdag 5 maj kl 18.30
Danssmedjan

MED MAT OCH DANS
Tisdagen den 19 april kl 

19.00-22.00 i Danssmedjan.

VI TRÄFFAS, ÄTER EN
”Björkholmsbuffé” OCH DANSAR

TILL CD. 
Kom till en trevlig och gemensam

avslutning på terminen. 
PRIS: 150 kr/person (måltidsdryck

och kaffe ingår).
SISTA ANMÄLAN den 12 april i

respektive grupp eller till 
Carina på tel. 0457-33433 eller 070

571 9552

Varmt välkomna 
Gillesektionen

Träningar
Varje tisdag kväll  fr o m 12 april i
Danssmedjan  mellan kl 19.00 – 21.00

Uppvisningar
29 april Dansens dag, Konserthuset
kl.18.30
17 juni servicehemmet Fridlevstad, 
kl. 13.00
22 juni servicehemmet Elineberg,
Rödeby  kl 14.00
24 juni Midsommarafton 

kl. 11.00 servicehemmet Ekliden
kl. 14.00 Skönstavik Camping 
kl. 16.00 Dragsö Camping 

27 augusti uppvisning på Klaipeda-
platsen tillsammans med föreningens
övriga dansgrupper inför kursstarten.

Övriga aktiviteter
Dessutom träffas gruppen traditionsen-
ligt med andra aktiviteter som t.ex. 
grillkväll och midsommarlunch.

Gilledanslagets
sommarprogram

Välkommen till Dansens Dag, 
som äger rum fredagen den 29 april. 

Plats Konserthuset, kl.18.30.  
Åtta dansföreningar visar upp sig 

i ett fartfyllt program. 

Hamboringen deltar med 
barngruppen, gilledansare 

och linedansare.  

Biljetter köps i Konserthuset.  
Vuxna 60.- gymnasieelever 30: -, 

barn o skolungdom gratis.
Kontaktperson Per-Olof Palhagen, 

Tel 0455-330380.

Dansens Dag 29 april

Squaresektionens
vårprogram

25 april
Påskfest i Danssmedjan kl 16.00-20.00
25 maj 
Grillkväll, plats meddelas senare av
grupp 6.

Kampanjen 
Ett friskare Sverige:

Hamboringen arrangerar 
prova-på-dans 9-14 maj

Ett friskare Sverige är en rikstäck-
ande uppmärksamhetsvecka kring
mat och rörelse, som pågår hela
vecka 19, 9-15 maj. 
Veckan ska ge inspiration för att äta
bra och röra på sig. Den vänder sig
till alla, barn, ungdomar, pensionä-
rer, vuxna, förståndshandikappade.      

Satsningen görs i samarbete med
en mängd arrangörer från kommun/-
landsting, frivilligorganisationer mm
över hela landet.

Hamboringen planerar att medver-
ka under denna vecka genom att ha
öppet hus i Danssmedjan och erbju-
da prova-på-dans enligt följande pro-
gram. 

Alla, såväl hamboringare som all-
mänheten, är välkomna.

Måndag  9 maj 
12.00-14.00   Linedance (FAR)
18.00-20.00   Stuffa 

(foxtrot/bugg/kultis)

Tisdag 10 maj
14.00-16.00   60 +
17.00-18.45   Gilledans

Onsdag 11 maj 15.00 – 18.00
Squaredans och Rounddance

Torsdag 12 maj 17.00-20-00
Linedance

Lördag 14 maj
11.00-13.00    Barnstuffa 
13.30-16.00    Bugg



4  Föreningsaktuellt nr 2 2011

Paret Karina Landgren och Christer
Bern har varit squaredansens ”leading
team” i Hamboringen under alla år
som dansen funnits i föreningen, d v s
sedan 1983. 

– Första mötet med traditionell
squaredans var 1982, då Rudy Petke
kom på besök till Hamboringen,
berättar Karina. Dansen fascinerade
oss och 1982 på hösten gick vi nybör-
jarkurs i modern squaredans. 
Första squaredanskursen i Hamboringen
startade paret 1983 och de har fortsatt
sedan dess. Nu leder de squaredanskur-
ser på olika nivåer på måndagar och tis-
dagar i Danssmedjan. Och till hösten
startar en nybörjarkurs.

– De första åren hade vi ingen caller
utan dansade till kassettband, berättar
Karina. Det fungerade, men inget går
upp mot en riktig caller. Så 1986 tog
Christer saken i egna händer, for till
Örebro och gick en callerutbildning till
den i squaredanskretsar välkände Al
Stevens. 

Har callat i 25 år
Den första dansen callade Christer 1987.
Sedan dess har han callat på
Hamboringens kurser. Det blir i år akt-
ningsvärda 25 år. Men Christer har också
callat många danser i Sverige, Danmark
och Norge samt i Tyskland, England och
i Schweiz. 

Han har även callat Svenska, Danska
och Europa Convention, på Bödabaden
Squaredanceresort sedan 1992, i Polen
sedan 1997 samt vid två tillfällen på
Teneriffa.

Under deras resor har Christer även
callat National Squaredance Convention
i USA 2001 och 2010 samt questcallat i
ett flertal klubbar inkl. på Hawaii.

Dansat det mesta i Hamboringen
Sin bana i Hamboringen startade Karina
och Christer redan 1981. Då var det
nybörjarkurs i grunddanserna vals,
schottis, hambo och polka. – Sedan fort-
satte vi med gammeldans och kultis och
vi har också dansat internationella dan-

ser och folklig dans, berättar Karina. Vi
har under åren provat att dansa det mesta
som Hamboringen har att erbjuda.

Text: Maud Lexhagen
Foto: Inge Isaksson

Två av våra allra käraste semester-
dansställen. Så olika men ändå så lika.

Varje år sedan 1992 har Christer callat på
Bödabaden (en kursgård) i Böda. Som
dansare har vi varit där sedan 1988.
Förra året, 2010 var det inga sommarkur-
ser men nu i sommar 2011 blommar det
upp igen i ny regi.

Sedan 1997 har Christer callat i
Gdansk, Polen. Med undantag för 2000
och 2001 då det inte var någon dans där.

Böda en liten ort på norra Öland med lite
över 200 invånare.
Gdansk en storstad i norra Polen med
nästan en halv miljon invånare.

Böda en kursgård med allt som tänkas
kan för dansen.
Gdansk en balettskola med närhet till
allt.

Bödabuktens sandstrand.
Sopots milslånga sandstrand.

Norra Öland med sin storslagna natur
Norra Polen med sin 1000-åriga kultur.

Fundera inte på om ni skall åka till Öland
eller till Polen, åk till båda. Det gör vi.
Vi älskar båda!

Text: Karina Landgren

Böda och Gdansk

Till hösten startar vi, Karina och
Christer en nybörjarkurs i squaredans.
Då får ni lära er det första program-
met:  Basic
Vi kommer att dansa på tisdagar,

Danssmedjan. Mer info i höstens
kursprogram.
Alla är hjärtligt välkomna!

Karina och Christer

Nybörjarkurs i 
squaredans startar 

hösten 2011

Karina och Christer har lett Hamboringens 
kurser i squaredance sedan 1983

Karina Landgren,  Christer Bern.

Caller: 
Den person som talar om (sjunger)
vad vi dansare ska utföra för call.
Är också koreograf och lägger upp
dansen.
Call:  
Olika figurer som vi dansar (utför)
när callern säger dem.
Tip:     
En tip (dans) består av två delar. En
del som callern improviserar
(hashcall) 
och en sång (singingcall) där damer-
na dansar med alla herrarna i tur och
ordning.
Square: 
En uppställning som består av fyra
par i fyrkant.
Basic: 
Det första programmet som Du lär
dig, 51 call.
Övriga program: 
Mainstream, Plus: Nästkommande
program  Advanced 1, Advanced 2
(A1, A2): Lite mer avancerat.
Challenge (C): En utmaning, uppde-
lat på fem program, (C1, C2, C3A,
C3B, C4)
Badge: Namnbricka med klubbnamn
som Du alltid bär när Du dansar ute
på danser.
Convention: Årsmöte med dans

Litet Squaredance-
lexikon 

Under ett flertal år ledde Torbjörn Olsson
tillsammans med Ingegerd Andersson
också kurser i squaredance.   

Då var det ett antal ungdomar i kurser-
na, som tyckte det var kul att dansa med
oss, som var lite äldre, säger Ingegerd.
Man var som en stor familj och gladdes
åt det. 

Även JiBe Magnusson var under en tid
behjälplig till Torbjörn, när Ingegerd
valde att sluta som dansledare. 

Nu är Torbjörn och Ingegerd ute i sko-
lorna i Hamboringens regi och lär elever
dansa squaredance.  

-Vår förhoppning är att vi på detta vis
kan locka ungdomar till squaredansen. 

Vill locka ungdomar
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Vi har sett dem i många år i sina färg-
glada kjolar och piffiga munderingar.
Musiken är medryckande och att man
har roligt syns och hörs lång väg.   

Hamboringen har haft kurser i
squaredance sedan 1983.  

Flera av Hamboringens dansare har
varit aktiva i många år. Varför just
squaredance, frågade vi några av dem?

”Förgyller tillvaron”
Ingegerd Andersson
– Att börja dansa squaredance är det
bästa jag har gjort som fritidsintresse.
Det ger mig så mycket glädje och förgyl-
ler definitivt min tillvaro. För många år
sedan, sommaren 1994, såg jag en upp-
visning med squaredansare på bryggan

vid Fisktorget. Det såg så kul ut och de
var så läckra i sina fina squarekläder. Så
på hösten började jag en kurs och det har
jag aldrig ångrat. Vi är ett härligt gäng,
som har följts åt genom åren.

Utöver kurser och danskvällar har vi
en hel del aktiviteter av tradition, t ex
påskdans med mat och dryck, grillkväll
på våren, sommardans, loppmarknad,
höstaktivitet och julfest. Vi gör mycket
som stärker gemenskapen för oss och det
gör att vi känner oss ”som hemma” i
Hamboringen.

”Håller ben och huvud igång”
Eva och Gunnar Andreasson
Vi började dansa squaredance 1981 i

TBV:s lokaler med Trossö
Squaredancers. Sverker Lindeberg hade
varit i Saudiarabien och lärt sig dansa
squaredance på nivå ”basic”, som han
tog med sig till oss. Alla var nybörjare

och vi fick lära oss till kassettband. 1983
började vi i Hamboringen.

Squaredansen håller ben och huvud
igång. Man får så många vänner från
hela världen när man åker land och rike
runt. Alla har vi samma språk, det är ju
engelska som gäller i dansen över hela
världen. Alla åldrar är välkomna. Är
man tio år eller åttio spelar ingen roll,
alla har lika roligt.

”Motion, socialt och utmaning”
Bo och Siv Britt Jarnvall

Efter att ha dansat ”kultis” i
Hamboringen under två år började vi
dansa squaredance 1984. Då till kassett-
band. Två år senare, för 25 år sedan, fick
vi vara med när vår eminente caller
Christer Bern började hos oss.
Tillsammans med Karina har de lotsat
oss runt i squaredansens ädla konst. 

Squaredansen gör gott för både kropp
och ”knopp”. Den ger motion, social
samvaro och en viss utmaning i dansen.
Här gäller det att hela tiden lyssna på
callern och inte tänka på något annat.

Dansen ger avkoppling från allt annat
och vi hoppas få dansa i många år till!

Foto: Inge Isaksson

Därför dansar vi squaredance

Bara för att terminen i Hamboringen tar
slut, behöver man inte sluta dansa line-
dance!

Det finns gott om tillfällen att dansa i
sommar. Framförallt vill vi rekommende-
ra en tripp till Gästhamnen i Kalmar, som
har sommardans varje måndagskväll hela
sommaren. Första danstillfället där är den
13 juni klockan 19.00. 

High Chaparall   
Ett annat tillfälle är den stora linedance-
festen på High Chaparall, 29 juni – 3 juli,
då det kommer dansare från hela Sverige.
Och om man inte vill dansa hela tiden,
finns det massor av annat skoj att hitta på.
Varför inte ta familjen med? 

Text: Annette Hedlund

Sugen på att dansa 
linedance i sommar?

Fredagen den 11 mars anordnade line-
dancesektionen klubbdans. 
Vi var ett 20-tal medlemmar som träffa-
des, dansade och hade skoj.
Danserna valdes från en önskelista, och
vi blandade friskt från alla nivåer.
Tillställningen var mycket uppskattad av
de närvarande, och vi kommer att anord-
na flera klubbdanser längre fram. Då
hoppas vi givetvis att ännu fler kommer!

Text: Annette Hedlund

Linedansarnas
Klubbdans

. Fortsättningskursen i stuffa har växt
och nu blivit så många att
Långölokalen inte räckte till. Nu dan-
sar man i filmsalen på Gullberna. 

– Vi var över 50 personer och det var
när vi skulle börja med hambon som vi
insåg att vi behövde mer utrymme, säger
Peter Fridlund, som kör kursen tillsam-
mans med hustru Katrin och dottern
Maja.

Kultis, och speciellt hambo behöver
man träna mycket på innan den sitter, och
därför har stuffaledarna kört några extra
gånger, bl a ett par lördagar.  Och ibland
startar de kursen redan kl 18. – Men nu
tror jag hambon sitter hos de flesta, säger
Peter. De andra danserna klarar man utan
problem. 

Stuffakursen innehåller bugg, foxtrot
och kultis och det är mycket att hålla reda
på för dansarna. Samtidigt är det ju varie-
rat och faller därför många i smaken. .

– Vi tycker det är jätteroligt att leda den
här kursen och kommer att fortsätta med
denna grupp till hösten.  Ett litet problem
är dock damöverskott, som gör att inte
alla kan dansa hela tiden. Vi har försökt
lösa det på olika sätt, men helt klart är att
fler herrar är välkomna i gänget, konsta-
terar Peter. 

Hur kommande stuffakurser ska läggas
upp planerar dansledarna för närvarande.
Ambitionen är att köra lite blandat med
tre danser av varje ”gren” i taget. – Vi
kommer att pröva detta i vår och också ge
mer utrymme till fri dans.

Text: Maud Lexhagen

Många stuffar 
vidare
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För 10 år sedan, 2001 åkte vi,
Christer och jag för första gången till
USA. Squaredansens hemland. Det
var något som vi hade velat göra
under många år. Nu fick vi detta till-
fälle och det skulle inte bli den sista
gången.

Vi startade resan ifrån Köpenhamn, där
vi sammanstrålade med ett glatt gäng
danska squaredansare, våra vänner. De
var också på väg dit över och vårt
huvudmål var National Convention i
Anaheim, Los Angeles, Kalifornien.
Det var det 50:e Convention som hade
lockat oss att äntligen åka till USA. 

Vi hade anmält oss hemifrån på en
blankett vilket resulterade i att jag för
första gången fick heta Karina Bern.
Det hör ju till saken att vi inte är gifta.

En ära att få calla
Christer hade anmält sig till att calla.  I
USA, på deras National Convention får
i princip alla som vill calla göra det.
Detta resulterar i att det är väldigt
många callers, de får ca 10 min var.
Sedan kommer nästa caller i just den
danshallen. Christer callade vid 5 eller
6 olika tillfällen. Callerna får inget
arvode, det är en ära att få calla på
National Convention.

Det fanns många olika hallar att
dansa i, t.ex Mainstream, Plus,
Advanced och Challenge. Där fanns en
hall för ungdomar en för singeldansare
och en hall med ett liveband som spela-
de bakgrundsmusiken. Denna hall var
ofta välfylld. Där fanns också en hall
för singingcall. Förutom Squaredance
kunde man dansa Rounddance, Country
and Westerndance, Clogging och myck-
et mer. Där fanns också en jättestor hall
där alla försäljare höll till. Här kunde
man köpa allt som hör till dansen och
lite till. Ett mecka för oss tjejer. 

13 000 dansare
Det var ca 13 000 dansare detta år i
Anaheim, vilket ansågs som lite. Men
för oss var det ju stort, här i Sverige har
vi varit som mest drygt 2000 dansare
på ett convention. (1991 anordnade
Hamboringen Squaredancers Svenska
Convention, vi var ca 1700 dansare.)

När Christer anmälde oss kunde man
skicka in en limerick. Christer som gil-
lar att skriva limerickar skickade in
denna som blev publicerad i program-
boken:

“There was an old man from Adelaide,
Who felt no grief for mistakes he made.
When callers said, “Freeze”,
He started to squeeze, Quite happy he’d
mislaid his hearing aid.”

Härlig upplevelse i Anaheim
Convention-centrat i Anaheim ligger ett
stenkast från Disneyland. Under con-
vention var där dans och uppvisningar.
Det var en härlig upplevelse att få
dansa squaredans där.

Under hela convention fanns det en
hall med läktare, där det var olika upp-
visningsdanser. Dit gick man när man
ville pausa, sitta ner en liten stund och
få underhållning av t.ex.
California Heritage Dancers, Clogging
Express, Club West (Danmark), Denim
and Lace, Guys and Dolls, Maycroft
Square Tappers och många fler. Mycket
trevlig underhållning.

Dansade i fyra dagar
Vi dansade i fyra dagar tills fötterna
värkte, sedan skulle vi ha två veckors
semester på egen hand. Christer hade
hemifrån hyrt en bil, som vi hämtade
sista dagen i LA.

Under vår semester körde vi ”1:an”
från LA till San Francisco där vi besök-
te squaredansare som vi lärt känna
under convention. Därifrån gick resan
vidare mot Yosemite national park.
Öster om parken ligger Mono lake, där
vi i ett litet samhälle sprang ihop med
Carl o Lene, några av danskarna vi haft
sällskap med. Vi utbytte information,
eftersom vi körde i motsatt riktning.
Nästa dag bar det av mot Nevada, men
först en avstickare till Bodie, en spök-
stad.

Nevada med sina RAKA vägar och
öken var en transportsträcka till Utah.
Oj, jag glömde nästan Area 51, som vi
passerade med alien camping och extra-
terrestrial highway. I Utah körde vi
genom Red Canyon till Bryce Canyon.
En helt fantastisk naturupplevelse.
Sedan styrde vi bilen söderut mot
Arizona, där en av resans höjdpunkter
var en helikoptertur över Grand
Canyon. Grand Canyon är med ett ord
GRAND. 1,7 km ner till Colorado-
floden, inte undra på att det killar i
magen. En otrolig upplevelse. Många
bilder blev det även innan jag fotade
digitalt.

Sedan var det två stopp kvar, Hoover
dammen och Las Vegas. Vi stannade

två nätter i Las Vegas, men det var för
lite för att hinna med alla casinon. Sista
dagen körde vi tillbaka till LA, där vi
återförenades med våra reskompisar. Vi
utbytte reseerfarenheter, där alla var
mycket nöjda med sin semester.
Detta var vår första resa till USA, 2001. 

2004 var vi i Florida. Vi hälsade på i
två squaredanceklubbar. Där fick
Christer guestcalla.
Vi hade med oss våra goda vänner
Inger o Lasse och resans huvudmål var
kryssning i Karibien, som utgick ifrån
Miami.

2008 åkte vi till Hawaii med Inger o
Lasse. Vi hälsade på i tre klubbar, två
på Oahu och en på Maui. Vi blev
mycket väl omhändertagna av callern
och klubbmedlemmarna.  Christer calla-
de på alla tre klubbarna och efter dan-
sen blev vi utbjudna på en bit mat. Vi
hade kunnat stanna mycket längre, men
semestern tog slut och vi var tvungna
att bege oss till nordligare breddgrader.
Mahalo, på återseende!

2010 åkte vi till USA, squaredansresa
som Leif Ekblad och Eleonore anordnade.
Det var mycket intressant med start i
Louisville, Kentucky, där National
Convention hölls. Både Christer o Leif
callade. Sista dagen i Louisville åkte vi
en tur med en hjulångare.

Callade till bluegrass-musik
Vår grupp, som bestod av 20 svenskar
och danskar, blev presenterade som
squaredansare, och orkestern som spe-
lade Bluegrass frågade om vi hade
någon caller. 

Ja sa vi, inte bara en, utan två. De
pratade med Christer o Leif och undra-
de om de ville calla live till deras
musik. Såklart. Det slutade med att vi
var tre squarer uppblandade med ameri-
kanare. Kul! Sedan fortsatte resan till
Jim Beams whiskey destilleri. Även där
blev det squaredans med några ameri-
kanare, men då akapella. Vi besökte
grottor på vägen mot Nashville, väl där
var vi på Grand Ole Opry, fantastiskt. 

Elvis´ Graceland
Därefter åkte vi till Memphis med
besök på Elvis´ Graceland, som avslut-
ning på en mycket varm men rolig
semester, absolut inte den sista resan
till USA.

Många besök i squaredansens hemland USA
Av Karina Landgren
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Foxtrot, kultis och bugg, det har varit
fullt program för dansarna, som mötte
upp på nybörjarkursen i stuffa, som hölls
på Långö under ledning av Carina

Magnusson och Hasse Hansson.
Deltagarna har lärt sig foxtrot med ett
antal variationer, bugg med tonvikt på
grundstegen men också ett antal turer

samt grunddanserna vals, schottis, polka
och snoa. Även hambon fick man pröva
på. – Det var roligt, men svårt, tyckte
deltagarna. Mer får ni lära på fortsätt-
ningskursen, sa Carina.

Lång, lång, kort,  lång, kort,kort...
Pedagogiskt och målmedvetet har Carina
och Hasse instruerat de olika varianterna
i foxtrot, kultis och bugg. Och kanske
ekar budskapen i huvudet på deltagarna
efter kurskvällarna, men helt klart är att
kunskapen också sitter i benen och i
kroppen. 

När kursen nu nalkar sig slutet är det
imponerande att se vilka framsteg som
eleverna har gjort. 

Nu gäller träning och alla är välkomna
på fortsättningskursen till hösten. 

Text: Maud Lexhagen
Foto: Inge Isaksson

Stuffa på Långö

De 19 personerna som började dansa
gammaldans på nybörjarkursen i
Nättraby har under denna första termin
lärt sig grundstegen i schottis, polka,
snoa och vals. Dessutom har det dansats
svingen, pariserpolka, Hands up och
familjedanser. Ett härligt gäng som varje
vecka kämpar med dansstegen och har
roligt tillsammans. Vi dansledare ser
fram emot en fortsättning med denna
trivsamma grupp i höst.

T ext: Lisbeth Kedjevåg 
Foto Inge Isaksson  

Gammaldans

Den 22 mars var det dags för ännu en
samdans för gilledansarna. 48 glada dan-
sare träffades då i Nättraby för att dansa
gamla och nya gilledanser, varav det
övervägande var bytesdanser.  Det dan-
sades 15 olika danser under kvällen, som
avslutades med en ny bytesdans vid
namn Trevligt att råkas. Detta avspegla-
de känslan för kvällen bland dansarna.  

Samdansträffarna uppskattas mycket
av dansarna, som gärna skulle se flera
sådana träffar under terminerna.

Text: Lisbeth Kedjevåg
Foto Bengt Pettersson.

”Trevligt att råkas” 
Samdans i Nättraby



Det har varit stor aktivetet bland
Hamboringens rounddansare under
våren 2011.  Först under året arrange-
rade Crossby i Osby Trettondagsbal i
dagarna tre. 
Här deltog hela högnivågänget, Leif och
Majvor, Svante och Elisabeth, Tomas och
Christina, Astrid och Janne samt Åke och
jag. 

På Rounddance Convention i Hallsta-
hammar lärde Åke och jag ut en rumba på
phase VI, The Tide is High. Janne
Samuelsson var för första gången med
som cuer och skötte det uppdraget med
den äran. Han fick många lovord efteråt.
Hamboringen ståtar nu med två duktiga
och populära cuers, Janne och Åke.

Inom kursverksamheten är vi glada att
ha en stor grupp deltagare i grundkursen.
Dom dansar nu bra med rumba och cha-
cha, samt har börjat så smått med vals.
Grundkursen fortsätter i höst med plane-
rad graduering efter höstterminen.

Phase V-VI gruppen går framåt med
stora steg. Workshopkvällarna på fredagar
och lördagar har gjort att gruppen har lärt
sig många nya figurer och danser i vår.
Dessa workshopar fortsätter i maj månad.
Dansträningar och klubbdanser är väl
besökta och gör att dansarna får en god
rutin genom att ”bara” dansa det de kan
utan att lära nytt hela tiden. 

Vårterminen avslutas den 16 april
med en gemensam dans för hela RD-
gänget. Sen ser vi fram emot en sommar
med stor kurs- och dansverksamhet. Först

åker Astrid och Janne tillsammans med
Åke och mig till Cham i Tyskland för att
lära och dansa en vecka efter Påsk. 

Sen följer en högnivådans, Carousel-
dans, med deltagare från olika delar av
Sverige. Här har vi nöjet att visa upp vår
nya danslokal Danssmedjan och dansa där
den 4-6 juni. Svenska rounddansförbundet
har valt att förlägga sina sommarkurser i
Karlskrona och Lyckeby Medborgarhus.
Veckorna 26 och 27, direkt efter midsom-
mar, samt vecka 32 kommer det att vara
full verksamhet med deltagare från
Sverige, Danmark, Skottland, Belgien och
Tyskland. 

För att förkovra oss ytterligare kom-
mer Åke och jag att delta i ett kurs- och
dansarrangemang i Florida i slutet av juli.
Det är otroligt givande och inspirerande
att komma över till USA och dansa till-
sammans med rounddansare från hela
världen. 

Under hösten kommer Hamboringens
rounddansare att arrangera rounddansför-
bundets höstmöte. Vi räknar med att det
kommer ett 60-tal glada rounddansare
från hela Sverige och vi kommer att dansa
i våra gamla lokaler i Gullberna Park. 

Avslutningsvis kan jag konstatera att
Hamboringens rounddansgäng är en i
sammanhanget liten grupp men gruppen
är otroligt aktiv både i kursverksamheten
och när det kallas till dans i vårt avlånga
land. Kul tycker dansledarparet Åke och
Birgitta!

Text: Birgitta Grahm

Aktiva Rounddansare på G

Det rör på sig skulle jag vilja säga. Det
vill säga det händer saker både när och
fjärran. Världen har verkligen krympt med
hjälp av teknologin. Vi få veta allt om allt
och alla. På gott och ont tycker jag.

Man går omkring med dåligt samvete,
skonade som vi är från alla katastrofer.
Föga kan man ju göra mer än att lyssna
och se. Stänga av kan man göra förstås,
eller slå näven i bordet och ryta till om att
världens undergång är nära med en ankla-
gande blick på kärestan. Precis som om
det var hennes fel. Men hon har ju i alla
fall rösträtt, vilket kvinnor fortfarande inte
har i Saudiarabien.

Häromdagen stängde jag inte av och fick
då veta att godiskiosken på lasarettet var
stängd på grund av personalbrist, eller om
det var dålig personalplanering. 
KATASTROF -löd omdömet. 
Hmm, mina tankar gick till jordbävning,
tsunamin och härdsmältor. Men allt är ju
relativt.

Japaner, japaner sade Sven Jerring.
Arma japaner säger jag. Sorg och fasa gri-
per en när man ser dem leta efter anhöriga
i vad som ser ut som en soptipp.

Till något helt annat. Tidigare har vi
Anne Holt, nu har vi ”ju holt” också. En
genuin smålänning med fötterna djupt i
landsbygdens mylla. Slut med
Rinkebyjollret. Positiv till försvaret är han
också. Mycket bra, tycker jag av känd
anledning. 

Hela arabvärlden tycks i uppror. Inte
överraskande kanske. Bäva månde patria-
kalet och de vattenpiperökande ”gubarna”
på caféerna.  Håller de på att förlora her-
raväldet?

På hemmaplan håller den iskalla vinden i
sig och islossningen går långsamt. Krigar
gör vi ju här också, men mest på just isen,
i kvalfulla kval-serier, förfärligt många
och olika finaler. Lugnet börjar väl ändå
att lägga sig, då melodifestivalen äntligen
har fått en vinnare, en riktig ”glasmästa-
re”. Lets dance är också slut och en halv-
nelson gav närapå segern.

Hamboringens egna kurser börjar också
lida mot sitt slut och vi förbereder oss för
vår och sommar.
Slutet gott allting gott, allt annat får
vara till hösten.

Bengt-G Lex

Perspektiv

Lex Krönika

Lite line, lite bugg och samt gillesdanserna
Kopparslagaren och Gärdebylåten är vad
barnstuffagruppen har lärt sig under våren.
-De har också  nosat lite på schottisstegen
berättar, Britt-Marie Samuelsson, som
tillsammans med Elisabeth Mårtensson
och Susanna Malm lett gruppen.  -Vi har
också haft besök av ledare från linedan-
cen och buggen.

Just nu övar barnen  inför uppvisning
på Dansens Dag i Konserthuset och då

visas en kombination av line och bugg. 
På avslutningen den 9 april föräldrarna

bjuds in och då får barnen får visa för-
äldrarna vad de lärt samtidigt som de
bjuder in föräldrarna i dansen. En pizza-
middag väntar framöver. 

En ny stuffakurs för barn planeras till
hösten.

Text: Maud Lexhagen
Foto: Inge Isaksson

Blandat på barnstuffa
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