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Kurserna startar vecka 36, måndag den 5 september!  

En del nyheter finns i grundkursprogrammet såsom Linedance senior
med kurser både i Danssmedjan och i SPF-lokalen, Jämjö, Squaredance i
Danssmedjan samt Rounddance för daglediga, även det i Danssmedjan. 
Vi har också grundkurs i Bugg på Gullberna Park, filmsalen, samt
Barnstuffa i Danssmedjan.

Fortsättningskurserna pågår på i stort samma tider och platser som tidi-
gare: Bugg 2, Folkdans, Gilledans, Stuffa,  60 + samt Linedance,
Squaredance och Rounddance på olika nivåer.

Totalt 25 kurser.  Allt framgår av kursprogrammet, som bifogas detta
Föreningsaktuellt.

*

*

*

*

Välkommen till höstens kurser!Ytterligare 
lokal på gång
Hamboringen har tecknat kontrakt för
ytterligare en lokal, en trappa upp i
samma byggnad som vår nuvarande
lokal Danssmedjan. Innan den nya
lokalen kan tas i bruk behöver den göras
i ordning, bl a förses med ventilations-
system samt nytt golv. Om alla bitar
faller på plats kan alltså Hamboringen
koncentrera större delen av verksam-
heten på ett ställe, med två dansloka-
ler, kansli och förråd.

Läs mer på sid 7.

Hamboringen med linedancesektionen i spetsen och med hjälp av buggledare roade barnen i piratbyn vid
Sailet i Karlskrona. Det blev ett lyckat och uppskattat arrangemang. Läs mer på sid. 8.
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Obs. Bilder som skickas till tidningen ska
vara minst 1mb! Frågor kontakta Inge 
tel 0455-27480.
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Ordförandens spalt
Hej alla dansvänner,

Nu börjar augustimörkret att smyga sig på
och det är dags att dra igång höstens kurser.

Sommarens aktiviteter har passerat med
bravur, se artiklar inne i tidningen. Med detta

sagt vill jag också rikta ett stort tack till alla
som varit ute på aktiviteterna och marknadsfört

vår förening.

Måndagen den 5 september börjar höstens aktiviteter. Även denna ter-
min erbjuds ett flertal grundkurser, bland annat barnstuffa, linedance för
seniorer, rounddance för daglediga samt squaredance.

Vi har också fått möjligheten att hyra ytterligare en lokal i samma fas-
tighet som vi ska försöka göra dansklar så snart vi kan och på så sätt
kunna samla hela föreningens verksamhet på en gemensam plats.

Är det någon som har kunskap och möjlighet att hjälpa till att fär-
digställa lokalen får ni gärna höra av er till mig.

Innan kursstart hoppas jag få se många av er på Trossödansen den 27
augusti, på grillfesten den 30 augusti samt på Öppet Hus den 3 septem-
ber, då jag också hoppas att ni tar med er många nya danssugna vänner.

Ann-Sofie J Nilsson

Samdansning
Gilledanser

Tisdag 27 september kl. 19.00,
Jämjö Folkets Hus.

Tisdag 25 oktober, kl. 19.00,
Nättraby Folkets Hus.

Tag med fikakorg.
Välkomna!

Dansledarna

Höstmöte
Reservera lördagen 

den 15 oktober, kl. 15.00, 
för Hamboringens höstmöte.

Lokal: Danssmedjan
Välkomna!

Styrelsen

Ska du gratta någon?
Då kan du uppvakta med ett presentkort på 

en danskurs i Hamboringen.

Kontakta Bengt, tel. 0455-29379 eller mobil 070-829 37 90.
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ANSLAGSTAVLAN

Kalla rumpor

Tisdagen den 30 augusti kl 18.00 
är ni välkomna på grillfest med

dans på utomhusbanan vid Torpet
(Gullberna park).

Ni tar med er dansskorna och ett
glatt humör. Mat, läsk/lättöl, kaffe

och musiken med gammal och 
modern dans, ordnar vi. 

Kvällens tema är ”på dans 
som förr i tiden”. 

Pris: 125 kr per person
Vid regn är vi inomhus!!

Sista anmälningsdagen är den 
28 augusti till Carina, tel 0457 33433

eller 070 571 9552, 
mail: magnusson_5@hotmail.com. 

Betalning sker till  BG 400-5856 eller 
PG 65 38 08 – 6

Välkomna alla
hamboringare

Öppet hus
lördagen den 3 september 

2011 mellan kl 13-16.

Frågor? 
Ring Britt-Marie 0733-122838 eller Ann-Sofie 0733-400762
Lokalen finns på Intagsvägen 3, infart mittemot Dynapac. 
Karta finns på www.hamboringen.se   

Program
Kl 13.00. Mingel och smakprov
på  föreningens danser.
Kl 13.45 – 16.00. Provdansa
några av våra danser som 
linedance, bugg, foxtrot, round-
dance, squaredance och gam-
meltjoo tillsammans med våra
dansledare.
Vi bjuder på fika och godis till
barnen.
Korv med bröd för en 5:a
Lotteri, där högsta vinsten är en
valfri danskurs.

Kom och dansa med
oss på Danssmedjan

Varmt Välkomna !

Om ni har bytt ut era stols-
dynor eller kanske tänker
göra det. Släng då inte de
gamla utan lämna gärna
dem till Hamboringen, så
slipper vi frysa om rumpor-
na till vintern. 

Har ni kläd-
hängare eller annat dylikt
som ni kanske inte behöver,
tar Hamboringen tacksamt
emot dessa också.

KONTAKTA Lene Linde,
0766-289600  

Loppis!!
Söndag 23 oktober

Kl. 10-00-13.00
Danssmedjan

Söndag den 23 oktober mellan kl. 10.00–13.00 
är det loppis i föreningens danslokal Danssmedjan.

Arrangör är squaredance-sektionen. Kom och fynda!

Har du något du vill skänka kontakta Börje Sabel, tel.
0455-49826 eller Bo Jarnvall, tel. 0455-48151.
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Glädje och tradition med Folkdanslaget

Hamboringens Folkdanslag har under
de fantastiska, skickliga och inte minst
tålmodiga ledarna Sonja och Rune
Persson tillsammans med dansarna
gjort uppskattade uppvisningar under
sommaren.
Den 6 juni i värmebölja dansade Folk-
danslaget i Wämöparken under en vär-
mande sol, som innebar att åskådarna
drog sig tillbaka mot skogskanten och
skuggan vid lotteristånden, men dansar-
na stod ut. 

Midsommarhelgen är Folkdansarnas jul!
I Amiralitetsparken på Lövmarknads-
dagen kläddes midsommarstången, som
sedan på traditionellt vis bars ned till
båten Axel, för transport till Nättraby.
Allt fler människor ser på den gamla 
traditionen. 

Midsommarafton är ett eldorado för
ledare och dansare med två stora uppvis-
ningar i Nättraby och Wämöparken, där
jublet aldrig tycktes ta slut, så när Folk-
dansarna återsamlades vid den traditio-

nella jordgubbstårtan var det nöjda ledare,
som tackade dansarna. 

Midsommarafton avslutades i Söre-
måla hos Elisabeth och Bengt, som upp-
låter sin loge till Folkdansarna.

Tidig midsommardagsmorgon var det
dags att återsamlas för en dag med tre
stora uppvisningar på Hasslö, i Torhamn
och Jämjö.

Men något sommaruppehåll blir det
inte för Folkdanslagets dansare, det är
träning under hela sommaren. Den 25
juli var det uppvisning på slåtterdagen
på Steneryds lövängar.

Hamboringens Folkdanslag ger mycket
glädje till många människor, inte minst
till dansarna. Det är många som stöttar
Folkdanslaget och det är tack vare er,
som laget kan leva vidare och föra 
traditionerna framåt. 

Text o foto: Sten-Eric Lindström

En speciell händelse inträffar den 
27-29 augusti, då Folkdanslaget tillsam-
mans med Gamla Vis- och spelmans-
klubben besöker Tyskland. 
De ska då delta i den Europeiska dans-
festivalen i Dargun, som besöks av mer
än 10 000 dansare och musiker från stora
delar av Europa, inte minst från de baltiska
staterna Polen och Ryssland.  
Flera tyska TV-bolag sänder och
Hamboringens kläder och uppvisningar
har sin givna plats. 

Folkdanslaget fram-
träder i Europeisk
dansfestival 
tillsammans med
Gamla Vis och
Spelmansklubben



Föreningsaktuellt nr 3 2011   5

20 nya gilledanser visades på 
Oskarshamnsdansen

I år var vi åtta par från Hamboringen
som besökte Oskarshamnsdansen och
där träffade gammeldansare från
stora delar av Sverige. I fyra dagar
med start torsdagen den 2 juni och
avslut söndagen den 5 juni, var det ett
intensivt schema med gilledanser av
alla de slag.
På torsdagskvällen var det välkomstdans
till musik från datorns hårddisk. På fre-
dagen var det gatudans mellan klockan

11.00 och 14.00, då olika dansgrupper
hade uppvisning på stadens gator och
torg. På eftermiddagen bjöd gilledansla-
gets Jörgen och sambon Britta oss ham-
boringare på en salladsbuffé och hälsade
oss välkomna till Oskarshamn. 

På fredagskvällen var det dans till
Rose-Maries orkester i Folkets Park. Där
dansades ett 60- tal olika gilledanser,
med en blandning av gamla välbekanta
och för vissa av oss helt nya danser. 

På lördagen var det dags för stadsdan-
sen, som startade med schottis i stads-
parken, fortsatte med polka ut från par-
ken och hambo på gatorna i stan. Det
hela avslutades på Brädholmen, där 137
par dansade några gilledanser såsom Blå
kustens familjevals, Schottis vid vägkan-
ten, Klövsjöhambo, E-18 och Rallar-
svingen, tillsammans i en enda stor ring.
Det var en mäktig upplevelse för alla
som var på Brädholmen, såväl dansare
som åskådare. 

På kvällen var det åter dans och nu till
Svantes & Co orkester. Även denna
kväll var parken välbesökt av dansare,
som bjöds på en blandning av nya och
gamla gilledanser. 

20 nya gilledanser
På söndagen var det dags för nyhetsdan-
sen, där olika föreningar visade upp nya
gilledanser. I år visades 20 nya danser.
Vi fick också prova på att dansa några av
dessa.  Senare på eftermiddagen var det
nöjda dansare från Hamboringen som
åkte hem, efter dessa intensiva dansda-
gar i Oskarshamn.

Till sist vill vi framföra ett tack till
Jörgen o Britta för allt de ställde upp
med under dessa dagar. 

Text o foto: Bengt Pettersson 

Ser just nu fram emot att få börja en ny
termin med våra härliga ledare och vän-
ner i tisdagsgruppen i Jämjö och vill
också berätta om vår trevliga avslutning
på vårterminen.        

Vi samlades i början av april, en reg-
ning tisdagskväll för våravslutning. Alla

dansglada vänner var lite extra förvän-
tansfulla denna kväll, då vi möttes av ett
fint dukat bord och våra önskedanser
uppspikade på väggen. 

Efter att ha avverkat drygt hälften av
danserna, var det dags för vår välbehöv-
liga vila och vi fick ta plats vid det duka-
de bordet och njuta av de hemgjorda
smörgåstårtor, som var garnerade i
vårens glada färger och som våra härliga
dansledare överraskade oss med. Som
pricken över i:et framförde de en egen
sång, som handlade om olika händelser
som inträffat under vårens danskvällar.

Även vi i gruppen ville överraska och
tacka våra omtyckta ledare Britt-Marie
och Birgitta för ännu en jätterolig och
lärorik termin, genom att överlämna var-
sin present och ett STORT TACK för
den gångna terminen.

Text: Ulla Andersson
Bild: Natalie Ivarsson

Ser fram emot ny danstermin…

Birgitta Linnersjö och Britt-Marie
Samuelsson överraskade sina dansare med
sång och smörgåstårta på vårens finalkväll.

Ett stort tack 
– till Els-Marie och Nisse för
att vi för tionde året har fått
samlas hos er, för att njuta av

era fantastiskt goda kroppkakor.

– till Britt-Marie och Ingvar som tradi-
tionsenligt ordnat en trevlig eftermiddag,
med lekar och korvgrillning i er träd-
gård.

– till våra eminenta dansledare Bengt
och Lisbeth, för roliga och utmanande
dansträningar och god lunch på midsom-
marafton. 

Gilledanslaget

Åtta par från Hamboringen dansade i Oskarshamn, på den årliga gillesdansdan-
sträffen. På bilden Carina och Hasse i täten.
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Köp lotter och få en kopp kaffe! Det
välbekanta konceptet går hem och
många samlades vid Hamboringens
monter på lövmarknaden den 23 juni.
Det är linedancesektionen med Eva
Melkersson i spetsen, som organiserar
hela upplägget och bl a ser till att mon-
tern bemannas från arla morgonstund kl.
08.00 till 20.00, när marknaden stänger.  

Redan kl. 06.00 på morgonen börjar
arbetet med att förbereda montern på

plats. – Det är en del att
ordna med både före,
under och efter, men vi är
ett bra gäng, som hjälps
åt, säger Eva. Men vi kan
gärna bli fler till nästa år. 

I montern fanns också
information om höstens
grundkurser, för att kunna
delas ut till alla tänkbara
dansintresserade. Ett bild-
svep över Hamboringens
verksamhet hade Lene
Linde komponerat ihop.  

Lotterna tog slut redan
under eftermiddagen och till nästa år
lovar kassören Bengt att köpa hem fler,
för intresset var stort och det var fina
vinster.   

Linedansarna har lagt ner mycket arbe-
te på att få ihop vinster, och det har man
lyckats med. 
– Vi vill tacka alla som hjälpt till och
våra sponsorer, säger Eva. 

Foto: Inge Isaksson

Tack till 
sponsorerna!

Ett stort tack till alla er som sponsrade
Hamboringen 

med fina priser till vårt lotteri på
Lövmarknaden.  

CITYHALLEN, Håkan
CITY GROSS, Henrik Stenmark

JÄRNIA, Lallerstedtsgatan
LIFE Hälsokostbutiken/Amiralen

MAXI ICA STORMARKNAD, Peter  
SUBWAY, Susanne

TEAM SPORTIA, Lillen
TEBODEN 

2300 elever provade dans 
under temat ”Dansen i skolan”
Det har varit ett späckat program för
tolv av föreningens dansledare, som
under våren varit ute i skolorna under
temat ”Dansen i skolan”.  18 skolor
har besökts vid totalt 174 tillfällen.
2305 barn har fått pröva på någon av
danserna gilledans, linedance, bugg
eller squaredance.   
Den 13 juni var dansledarna inbjudna till
en träff för uppföljning av verksamheten.
Alla tyckte att det fungerat bra, och att
de blivit väl bemötta i skolorna samt att
de är villiga att fortsätta med dansen i
skolan under hösten. 

– Förutsättningen för detta är att vi få
medel till denna verksamhet, säger för-
eningens kassör Bengt Pettersson, som
också vill rikta ett tack till alla dansle-
darna som ställt upp.

– Att delta i ”Dansen i skolan” har
många pluspoäng. Förhoppningsvis
väcker vi lite intresse för dans hos ele-
verna samtidigt som våra dansledare ger
bra PR för föreningen, säger han.

Dansledarna som varit i skolorna 
är Torbjörn Olsson och Ingegerd
Andersson, square, Ann-Charlotte 

Heideman, Patrik Andersson och PeO
Palhagen, bugg, Birgitta Linnersjö
Lennart Malm, Lisbeth Kedjevåg och

Bengt Pettersson, gille samt Bente
Eklund, Eva Melkersson och Susanne
Henrysson, line.

Här några av dansledarna som varit i skolorna och lärt ut dans. Fr v Torbjörn Olsson,
Ingegerd Andersson, Eva Melkersson, Patrik Andersson, Bente Eklund, PeO Palhagen, 
Ann-Charlotte Heideman samt Lisbeth Kedjevåg  och Birgitta Linnersjö.  Saknas på bilden
gör Lennart Malm, Susanne Henrysson samt Bengt Pettersson, som stod bakom kameran.

Det är roligt att stå i Hamboringens monter på
Lövmarknaden, konstaterar Maud och Bengt-Göran
Lexhagen. Lotter och kaffe gick åt som smör. 

Lotter och fika i Hamboringens monter på 
lövmarknadsdagen

Text och foto:  Bengt Pettersson
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Hamboringen har nu hyrt ytterligare
en lokal. Den ligger i samma industri-
komplex, som förut inrymde Ermi-
fabriken och i samma byggnad som
vår nuvarande lokal Danssmedjan.  

Om ett tag kan hela föreningens
verksamhet samlas på ett ställe, från-
sett Jämjö-kursen som kommer att
vara kvar i Jämjö Folkets hus. 

– Att samla så mycket som möjligt på
samma ställe är något vi strävat efter
sedan vi fick lämna Gullberna och det är
ett ekonomiskt måste dessutom, säger
Göran Elgh, som är lokalansvarig. 

Innan den nya lokalen kan tas i bruk
är det dock en hel del som måste åtgär-
das. Höstens kurser kommer därför att
inledas i samma lokaler som vårens kur-
ser. Se dansprogrammet.  
– Att Erminamnet hänger kvar beror

på att de flesta Karlskronabor känner till
den. Dock inser jag, att de yngre knap-
past känner någon koppling till just
detta, förklarar Göran. Fastighetens rätta
namn enligt registret är "Vapensmeden"
och ligger på Intagsvägen med infart
mitt emot Dynapac. I samma fastighet
ryms även företag såsom Samhall, Flytt
& Transport, Matsmedjan, mm. 

Ingång sker från lastkajen, som en
fraktfirma använder. Det är inte riktigt
bra,  men det är olägenheter vi får ta. 

Föreningen har ett 10 årskontrakt,
men det finns en passus i kontraktet som

innebär att vi kan träda ur avtalet utan
kostnad för föreningen, om det skulle
visa sig att vi inte orkar med det ekono-
miskt. 

Lokalerna är på sammanlagt 250
kvm samt en biyta på 90 kvm. Förutom
danslokal så ryms förråd och kansli.  
De hyrs i befintligt skick, vilket innebär
att vi i Hamboringen själva måste stå för
det som behöver åtgärdas. 

– Det vi måste fixa är ett dansbart
golv, det är ett hårt industrigolv där nu.
Vidare behöver vi ordna ventilation i
form av aggregat med värmeåtervinning
och slutligen måste vi åtgärda efter-
klangen i lokalerna. Allt annat är fix,
som vi får åtgärda stegvis i efterhand. 

Golvet får vi får köpa hos en etable-
rad golvfirma.      

Ventilationen är ett större bekym-
mer, eftersom det rör sig om dyra grejor
och det måste åtgärdas, eftersom det är
en danslokal. Dock har vi en lösning på
gång, vi har nämligen fått löfte om att få
överta två stycken överblivna, begagna-
de aggregat. Problemet är, att vi inte vet
när vi kan ta dem, eftersom de fortfaran-
de är i drift på det ställe där de skall
bytas. Vi har en indikation på att de
skulle bli disponibla i september och då
får vi hämta och installera dem själva.
Inkopplingen görs av behörig firma. 

Ekot som oundvikligen blir i stora
lokaler med mycket betong, är också ett

bekymmer, eftersom vi förmodligen bara
delvis kan avhjälpa det själva. Som i vår
tidigare lokal får vi nog låta en lokal
firma göra det jobbet. I vart fall i taket.
Väggar kan vi nog lösa med textilier av
olika slag och ett trägolv hjälper till att
dämpa en del. 

Sen är förstås den stora frågan, om vi
kan få tillräckligt med medlemmar, som
kan ställa upp på ideell basis. Det verkar
som om det skulle kunna fungera, men
det kommer troligtvis att ta hösten i
anspråk. Mer tid får det inte ta med
huvudaktiviteterna, eftersom vi då ligger
med dubbla hyror. Resten av upprust-
ningen får ta den tid det tar. Huvudsaken
är att vi kan ha verksamheten igång där.
Vi får återkomma i ärendet. 

Till dags dato har vi i alla fall flyttat
innehållet från förrådslokalen på Långö
hit och där kommer vi att spara in en hyra. 

Text: Göran Elgh

Ytterligare en lokal på gång
Snart är verksamheten åter samlad

Här kommer en liten hälsning från stuf-
fabarnen och vår roliga avslutning
den 9 april. Vi bjöd in föräldrar och
syskon till en gemensam dans. 
Våra dansare lärde sina anhöriga att
dansa lite bugg, linedance och lite gille-
dans. Vi började som vanligt med
”ormen” med många skratt och glädjen
spred sig i Danssmedjan.

Vi bjöd på kaffe och kaka till vuxna
och saft med kaka o glass+maränger till
barnen. Som avslutning fick dansarna
diplom och en liten påsk-kärring. Vi
hade otroligt roligt.  

Terminen avslutades med ett besök på
restaurang.

Stuffabarnen gjorde också ett bejublat
framträdande på Dansens Dag i
Konserthuset den 29 april, där de upp-
trädde tillsammans med linedance-grup-
pen och gilledanslaget. 

Barnstuffa fortsätter
Vi ses till höstterminen. Barnstuffa dansar
lördagar kl 10.30-12.00 i Danssmedjan.
Start 10 september.

Text: Elisabeth och Britt-Marie, 

Barnstuffagruppen visade prov på sina
färdigheter på Dansens Dag.

Foto: Inge Isaksson

Stuffabarnen dansar vidare

Är du lite händig och vill 
hjälpa till med att fixa till 

den nya lokalen? 
All hjälp är välkommen, 

stor som liten!

Kontakta Göran Elgh, 
tel 070-3098047.
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I år fanns det en piratby för barnen
på Stumholmen. Olika föreningar blev
tillfrågade av Annie Gylling om de
ville vara med, och Hamboringen var
en av dem.
När barnen kom fick de en karta över
olika länder (stationer), som de skulle gå
till och prova på olika saker, göra upp-
drag.  Man kunde också prova piratmat
som vitkål, skeppsskorpa, citron och tor-
kad fisk. Men om man skulle gå på
skattjakt så ville man ju också se ut som
en pirat. Man fick göra sitt eget svärd,
sätta dit ärr och så kunde man få död-
skalletatueringar. 

Hamboringen fick landet Saudiarabien,
där man fick dansa med Kalle kobra.
Kalle fanns i en korg, och uppdraget
gick ut på att man skulle dansa så att
Kalle dansade upp ur korgen. Vi hade en
liten speciell dans, men det fanns också
barn som hade egna danser, som funge-
rade hur bra som helst. 

Det var många som kom och gjorde
om alla uppdragen flera gånger. En del
kom flera av dagarna. Vi fick till och
med höra från föräldrar, att detta var det
roligaste på hela sailet för barnen. Att
det var enkelt men väldigt roligt, man
behövde ju inte göra så avancerade saker
för att barnen skulle ha roligt.

Visst fanns det en del av barnen som
var lite misstänksamma när vi sa, att de
skulle dansa med Kalle kobra, men när
de fick se honom, skrattade de bara. Och
Kalle fick många kramar och pussar.   

Efter att de hade
gjort sina upp-
drag fick de lösa
en rebus, S+
katt. Och vad
blir det? När den
var löst, fick de
en guldpeng.

Det hände hela
tiden någonting.
Det fanns musik
och pirater som
ropade skepp
ohoj. Och hade
skeppen kommit
närmare, så hade
de blivit övertag-
na av pirater.
Bloody Annie -
de sju havens
skräck, såg
också till att en
landkrabba fick
gå på plankan.
Det fanns ingen
annan utväg för
denna landkrab-
ba än att hoppa i
och simma med
hajarna.

Sen vill jag
också berätta att
BLT hade en kaj-
walk på lördagen, med pirat badmode.
Och det var faktiskt två stycken pirater
från Hamboringen som ställde upp,

Patrik och PeO från buggen. 
Jag kan säga, att det inte bara var

barnen som hade roligt. Även om man är
lite trött och har lite träningsvärk, så har
det varit jätteroligt. Och jag hoppas, att
de som var med och hjälpte till, har haft
det lika roligt som jag.

Jag vill passa på och tacka Hambo-
ringens pirater från Linedancen och
Buggen, som var med och hjälpte till
under dessa tre dagar. Tack också till två
speciella tjejer som ställde upp och
hjälpte oss.
Och ett stort tack till Bloody Annie och
alla de andra piraterna som var med, det
var tre jätteroliga dagar.

Text o foto: Lene Linde

Piratbyn, barnens sail 2011
I Hamboringens Saudi dansade barnen  
med Kalle kobra

Bloody Annie och Johan.

Barnen lockade Kalle kobra att dansa upp ur korgen.
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Rödebydag och sommardans  
Lördagen den 4 juni genomförde
Linedance-gänget sin traditionsenliga
uppvisning på Rödebydagen. 

Dessutom har linedansarna haft tre som-
mardanser, två på Dragsö och en på
Danssmedjan pga. dåligt väder.

– Det har varit ett glatt gäng, som tar
alla tillfällen till att dansa linedance och
vi har dansat efter önskelista, berättar
Annette Hedlund.

Varma uppvisningar av gilledanslaget

Medverkan i Dansens dag, uppvis-
ningar på servicehemmen i
Fridlevstad, Elineberg och Ekliden, på
Skönstaviks och Dragsö campingar
samt på Klaipedaplatsen tillsammans
med övriga dansgrupper…
Gilledanslaget har glatt många under
sommaren, då man bjudit på ett varierat
och trevligt uppvisningsprogram. Och
varmt har det varit, både vädermässigt
och uppskattningsvis.

– Speciellt varmt känns det när vi
dansar på servicehemmen, säger dansle-
darna Lisbeth och Bengt. Det är så roligt
att få kontakt med dom som bor där, och
vi blir alltid så väl bemötta.   

Uppvisningsprogrammet innehöll
snoavarianten Dammtussen, schottisen
Nostalgitrippen, hambon Gullvivan,

Blomsterschottis, valsen Biggans blonda
kapten, Magdalena, som är en
snoa/schottis, C-sons Hambo,
Jubileumsvalsen och Jannes Drejarpolka. 

Bengt-Göran presenterade danserna
och påpekade bl a, att gänget med sina
färdigheter gott och väl skulle platsa i
”Lets dance”. 

Dansträningarna har pågått varje
tisdagskväll från 12 april fram till mid-
sommar. Vädret må vara hur fint som
helst, det var ingen som frivilligt missa-
de en träning. 

Danserna innefattar många olika
turer och det gäller att inte slappna av en
sekund. Och när man står där inför
publik är det en klar fördel att komma
ihåg åt vilket håll man skall vända och
hur många varv man skall snurra och vil-

ken partner man skall famna.  Det är
verkligen en utmaning för både knopp
och kropp, som vi brukar säga i gille-
danssammanhang. Men så fantastiskt
roligt! Och vi fixade det, i år också!

Det är inte bara dans som gäller för
gillegänget. Så ofta tillfälle bjuds, träffas
man i olika sammanhang. Kroppkakefest
hos Els-Marie och Nisse, grillkväll hos
Britt-Marie och Ingvar, midsommarlunch
hos dansledarparet Lisbeth och Bengt
samt en fest på Aspö, detta år hos Inger
och Stig, är alltid välkomna inslag! 

Det är ett rent nöje att vara med i gille-
danslaget. Och vi tar med öppna armar
emot fler dansare i gänget!

Text: Maud Lexhagen
Foto: Bengt Pettersson
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I år, liksom förra året, hade vi glädjen
att kunna locka hit våra trogna
rounddansare, för en veckas kurs.
Platsen var Lyckeby Medborgarhus. 
Det var 32 st.  förväntansfulla rounddan-
sare från Sverige och Danmark, som
mötte upp på söndagen den 26 juni, för
en veckas kurs i rounddansens phase IV.
Årets tema var foxtrot. På morgonen
mellan kl 10-13 tränades figurer och tek-

nik. Hur göra en vänstersvängande figur
på ett riktigt och bekvämt sätt? Hur står,
går och förhåller man sig till varandra i
en pardans? Hur dansar man i banjo och
hur kommer man i sidecar? Ja, det är
mycket med teknik, för att dansen ska
fungera. På eftermiddagspasset mellan
kl. 17–18.30 lärde vi ut danser, som
byggde på förmiddagens figurträning.
Kvällen avslutades mellan kl 19-21 med

lite avkopplande dans, som vanligt i
många olika rytmer. Utöver två foxtrotar
lärde vi ut en mambo, en jive och en
slow twostep. Den senare var definitivt
inte långsam, utan tvärtom mycket snabb. 

Onsdagskvällen ägnades åt en
gemensam aktivitet, som inte var dans. I
år liksom förra året, tillsammans med en
mycket intressant och kunnig guide,
Katarina Zetterfalk. Hon lyckades få till-
stånd att guida oss inne på Gamla
Varvet, Repslagarbanan, Vasaskjulet och
mycket annat. Alla var mycket impone-
rade av vad Katarina berättade och visa-
de. Mycket av vad hon berättade om
gick tillbaka till tiden då Danmark var
vår största fiende. Mycket anlades för att
kunna försvara oss mot danskarna! En
kuriositet i sammanhanget var, att många
av deltagarna var från Danmark!

Dansveckan avslutades på fredags-
kvällen. De allra flesta ville gärna
komma tillbaka nästa år på en ny kurs,
på samma plats som i år. Och, vad som
gör oss glada och nöjda, med samma
instruktörer som i år.

Text: Birgitta och Åke Graham
Foto: Inge Isaksson

Rounddanskurs – mellannivå

Resa i västerled 
– rounddans och mycket annat
Igen styrde vi kosan västerut. Mot
Florida till en början. Flyg från
Köpenhamn via Atlanta i Georgia och
till Orlando. Vidare med bil ut till
stränderna mot Mexikanska Gulfen.
Vita stränder och varmt! Och salt vat-
ten. Temperaturen pendlade mellan
+35 och +40 C i skuggan. Nästan lika
varmt i vattnet. Hur det var i solen
vågar jag inte tänka på. 
Efter ett par dagars slappande med
sightseeing och bad, drog vi vidare till
Lakeland i centrala Florida. Vi skulle
delta i ICBDAs (International
Choreograhped Ballroom Dance
Association). Phu…) convention.
Onsdag till lördag. Här samlas nästan
alla av rounddansvärldens ledande
koreografer och instruktörer för att visa
och lära ut nya danser. Vi deltog på för-
middagarna i olika clinics, där man lär ut
figurer och dansteknik i olika rytmer.

Årets rytmer var tango och quick-
step. Eftermiddagspassen ägnas åt att
lära ut en dans. På kvällspassen dansas
det efter en förutbestämd danslista. Allt

sker i tre olika närliggande hallar på tre
olika dansnivåer. Åke hade fått sig tillde-
lat två stycken cuerpass. Ett i mellanni-
våhallen på onsdagskvällen och ett i den
lägsta nivån på lördagskvällen. Alla förstod
hans svenska cueraccent och dansen gick
fint.

Vidare deltog vi i fem olika dans-
workshops, en quickstep, en argentinsk

tango, en boléro, en foxtrot och en inter-
nationell tango. 

Det är otroligt kul, inspirerande och
lärorikt att komma över till USA och se
och lära. Det är också intressant att se
hur mycket vi ändå kan och hänger med
i, i förhållande till den internationella

Våra vänner Susie och Gert-Jan tillsammans med oss i Marietta, Georgia

Åke och Birgitta Grahm.

forts. nästa sida
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Lex Krönika

Sommar, sommar, sommar…
Sommaren är kort, men det mesta har inte regnat bort, för var
jag än har varit har solen lyst!
Min vana trogen har jag ända sedan jag lämnade officersmässen, ägnat mig åt att
resa riket runt på ”mässor”.
Min fru Maud har jag lyckats lura med, under förevändningen att hon måste skaffa
sig insikt om militärt rörligt leverne. Hon är övertygande och har en enorm talang,
att tala med norrländska storviltjägare. Till yttermeravisso räknar vi oss nu till ”det
resande folket” och har antagit tilläggsnamnet ”Taikon”.

Hör här bara!
I Järpen (mellan Åre o Östersund) utanför banken, försvann tändningslåset i bilen
in bakom instrumentbrädan. Kvar var ett stort hål. Det enda som sedan tände, var
mitt humör. Maud gick till polisen och sa, att vi inte rånat banken, utan behövde
bogsering. Så kom det sig att efter 10 minuter svängde ”Al Capone-gänget” upp i
snygg U-sväng, i en hembyggd Ford av typ 1932 års modell och med dragna skift-
nycklar. Och på ett ögonblick var saken klar. För enbart ”hundringen” (svart).
Händiga Änglar, visst finns dom!

Hör ni, det är väl underbart med barnbarn. Tänk att få skära bröd med vänstran,
skriva inköpslista med högran, nicka nya fotbollen stående i diskbaljan samt svara
på frågan ”vad ska vi göra nu?” Samtidigt. Vad mera kan man önska? Jo, frid på
jorden, mej till välbehag. Men inte infann sig den tiden, utan de for vidare. Istället
blev det så tyst och tomt, att jag närapå föll i gråt.

Till följd av min höga ålder (70-) har jag en benägenhet att göra det. T.ex. när jag
får lyssna på Dacapo i P1, söndagar kl. 21.00, repris lördagar kl. 06.00. Vilken 
känsla att få lyssna på Harry Brandelius, Lapplisa, Tjotta Olsson eller Charles
Trenét i ”La Mere”. Så ljuvlig musik kan man höra där och minnas när man satt
vid en gammal radio, driven med blyackumulator, och lyssnade på grammofonmu-
sik i den då enda kanalen, och som alltid avslutades med en marsch. Nu ska ni inte
förledas att tro, att jag försmår ”Iron Maiden”. Det är grejer.

På försommaren var det full rulle i Gilledanslaget och vid något tillfälle uttryckte
jag min beundran över kvinnor, för att de behåller sin skönhet hela livet, till skill-
nad mot oss gubbar, som blir gnällspikar. Det står jag fast vid.

För min del blir jag utförbann… när jag hör vilka uppfattningar folk har, när de
ringer Täppas Fogelberg eller Karlavagnen. Och vad tjyven håller man på med i
Grekland, Italien, Spanien och i USA av alla länder? Skicka ledarna på en ekono-
mikurs på småländska höglandet. Nej, min respekt för ”överheten” finns ej mer.
Och allt våld som utspelas, både här och där. Gud bevare mig.

Om morgonen när jag andas frisk luft och jag möter dagens jordeliv, då är all min
knarrighet borta. Då minns jag alla mina möten med vanligt folk, de varma hands-
lagen, den uppskattande blicken, de lärorika orden, empatin och kramen. 

Till hösten har jag nu återkommit, som jag lovade. Betänk att det är en ”lysande”
årstid. Väl mött även i regn och rusk.

Bengt-G Lex

Forts.från föregående sida.

”eliten”. Svenska dansare håller en hög
standard, vill jag framhålla.

Efter fyra dagars dans och works-
hops tog vi sällskap med våra ameri-
kanska/holländska vänner Susie och
Gert-Jan Rotscheid, först till Savanna
och sen till deras amerikanska hem i
Kennesaw, norra Atlanta. Savanna var en
mycket intressant och vacker sydstats-
stad. Många alléer med den typiska syd-
statseken, Liveoak, med sin hängande
spanska mossa. Flera gröna oaser med
ståtliga fontäner och mycket grönska.
Vidare norr ut till Kennesaw. Susie och
Gert-Jan tog oss med på många intres-
santa historiska platser runt Atlanta, med
minnen från amerikanska inbördeskriget,
i slutet av 1800-talet. I södern vårdar
dom verkligen sitt sydstatsarv. 

Vi besökte också Dr Martin Luther
King´s muséum. Mycket intressant med
utställningar och film om hans verk och
arbete med att upphäva diskrimenerings-
lagarna under 1950-60 talen. Betänk att
det är endast 50 år sedan en svart kvinna
var tvungen att lämna sin plats ombord
på en buss, när en vit man kom in! Det
mera spektakulära var besöket i The
World of Coca Cola! Tänk att göra en
hel nöjespark omkring en läskflaska!
Kul och lite annorlunda, men i alla fall.
Dom är bra på marknadsföring, måste
man ändå konstatera.

Två av kvällarna besökte vi två dans-
grupper. Vid båda tillfällena fick vi visa
och lära ut vår egen jive, ”Who´s been
sleeping in my bed”. Intressant och lite
pirrigt att lära ut till amerikanska dansa-
re. Det gick fint och dansen blev mycket
uppskattad. 

Efter en vecka tillsammans med
våra vänner, var det dags att återvända
till Florida för att flyga hem från
Orlando, via Atlanta! Till Köpenhamn.

Text: Birgitta och Åke Grahm

firade sin traditionella påskdans annan-
dag påsk 25 april. Ett 25- tal medlemmar
hade slutit upp för några timmars dans,
med avbrott för lite god påskmat. 
Som vanligt god stämning och gott
humör. Och som alltid, med vår egen
suveräna caller Christer, som ledde oss
genom många knepiga turer.

Text: Jan-Åke Hansson

Squaredans-
sektionen



Barngruppen, linedansarna och
gilledansarna representerade
Hamboringen på Dansens Dag
fredagen den 29 april.

Barnstuffagruppen visade en
kombination av linedance och
bugg, gillesdansarna framförde
”Skånepågen” och kombinerade
polka och snoa på sitt eget vis.
Linedansarna avslutade
Hamboringens program med två
mixar:  No, no, no, no, no, no, not
so och Ding Dang.

Konserthuset var fullsatt och
publiken fick njuta av många
olika dansstilar från flertalet av
Karlskronas dansgrupper. Hela
arrangemanget var som alltid lika
uppskattat. 

Dansens dag genomförs alltid den
29 april över hela världen. 

Text: Maud Lexhagen
Foto: Inge Isaksson

Dansens Dag


